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 رر وچ _سجج جج -ب

 6جج رس تنا سجاک ےک سک سس
 ۱ ا تندلکضعب ر ولواء اکو ین ننضكلوفکر ولو ادال نادهاقوان ون نوا تم انص

 يک داوارک وب ویکی نمود دفاع کر یلدا یاد
 مالع نوچ :انر ولوا هاک ورد راش! نوا تنابض ین وکس نوغنلواعتض و ھر ز وانوکس
 | یبهبفاقذکر :ہدیضفل وشهرددشت تاتو یسک واو هوا نک نیلم ت تئاولعقا رونلف

 باد زاب لوفترونوا ندیم و برف هلکاهکر ا دقرحلوش هلت زصفكنلا اب هلوا هتنرزوااب

 لمالهدنل وق کود هلو دال كاان ی ان اماو الا لاوقتر ول وا نوا نیا زولوا
 یداا پ زدکع د اوم[ ءال و اہابالا یمه رذخ وذ ی دانمآرزوا یغودالؤا ۱۳

 ۱ یدانمزردہا ٰفذحٰاتفرحرؤل وا٭ اک کک ندا وا افت هل اادنفز رز یی دل وافذح

 ؟ٰیدتا ار ایضعت وءانبہنغیدلوامولمدا ارطاذه نح صرع فون لات هلو فک نکا ||
 هسیدلوا لخاذ هی ءب هک اتوزدش روپاودجم لاک وکردنوینهدز رب

 : نج ا یداواطفاس یخ دلا هیون صخارل وا لضو *زمهیدلواطف اس مه نالوا

 جیمز اداب یلساابالال ارعاش مکین ن دنس كا ٹا و لا ك اب ن وغدا
 لواط .رویزم فورح بول وا نو اهل ء هدنلوقیکو دید طلا كئ اعز ر

RE۱ 7پ یا یلص٭ دوطاو العلاو لئاضفلاهلو# د وانتو  
 ًانوەعجنمغارفلا عف ودق وا ۴دوع قزر واوناح ر و

 شاید اوم نم والا يناضبرهه ث طساوا
 ۱7 مر هل طرح ا٤د پہن .فئامعست وام و غب هنس نم ا

 ۱ 9 20 23 لنا ةیوبلا نیلا وج

 1 ی ملا تپ 7 وف

 ےک ۳ ںی ایش تا عزت ۰

 : اوت خلال بکنم بهراه وب یادم.
 ہل قا لماکلا لضافلا لالا زامال#يرهولبا مال زر ت

 نالی اولا تيضادب یلع#یرهولنا السا و سا
 ہو را فعابطلارادپ تی E چ 7ک

 راکت وا هل

 ۱ 0۶ انس
 .نیتألادمب ۱



 هتک مات بھت کنار ولا نوک دا دوا وا |
 | یکهراوجومچ ناوفار ولو | نوجمآ تلالد دژنیدلوا جت ید ےک نیس اعم تع اچ نالراشوفط
 ۲ د مز وهز دوج كجزۆھ ردەشنانعم زا هه وچ لجو برک یاد بازو یش گم طا ناف

 || تالو لا هاه هعجپ نالوا بزم رولوااہاکو نک یني دلوا نج روا هبراوج رد
 زا رمزولوا نوا .رضزء ندفوینسحب فرح یکجا هنسابلدحم لک ک یر ادا جاکر
 لدیعجا كتپدنزهفدانردنسانته یسولو نتعب و دیم كنم زره هنز از هک یکلداضواتفرزو
 لامن ہللا | ین رند زہ ا یت لباد دع ا ارج نداد دع سا انع ی هر ہے و دقت

 نقلوا! اک ویک هفصو ی رک هدع رواوا نضوعا نه ندیک داوا تن هک فرو ا اک طظ تر
 یا كوب هک SERENE ولا ة برو اوا صرع ندقوخ ندنبک قلا طاق
 ةاكو یبا ما دا هدّنلنضا کیک ذماقا وەنسانعم ٦ راج و سد وب نا اناج |

 لب کن كنار هنر و ی ت هربو رو هه اما ضر نداد نالوا رفع نزاکت ر واوا
 مالو یف كن اه اله رد هنی انعمهقلح قو لاک ورو کت ھنر وب کوا هل تن هر و همه کس |
 الهر واوا + هاکو و ہا اف یھنو یننوتووناوا جو هنآ هنر ارت ہلا ئ4 والد

 یعفكناه الہ هدنامز یتا دلوا بی ناک اش زقنآ رونلوا لامعتسا دالا نیک یھب ۲
 مکس رولواەتعانعم ضیضعت نس رددنکرم نان هلال رک كا یافت كمالو

 اسارت فرح هل هلال نرب ره ۂزانوور د راش هتسان هم لب( بود بکر خد یالاو یالوا
 ییتوا ندک دنا روّهظ ضٍتض٭ت یانعم ہذوانو و زا صو ضم ہلوخ د هل ف بولف ہدنس هایم
 هليو صق كزافلا انهاه هستم كد هبلاکعوبزبتراشاهزاکم لپ رمق كفلاوىعقكلاھ 2

 تراشاهدینب ناکم هلبعف كفاکویرصق تلفلاووعطكناه لانه زدن وا تراثا هر ناک |
 |فاکو دُہازمال ردنوچیا تر اشا ةدبعب ناکتهتالذک هلن رسک كمال یعض كنه كلاتخ رثنوصا ۱
 | هغ وف ح وشم ہدخدلوا ناظخ هرک دم ردراو ثاالد ۂدزعف ہداطخ فاکسو ردوا ناطخ ۱

 هنسانعم دعابت رریدانههججنواسییر رفا مهسا > ادتباارف نشزدیا زوسکم ةدقدلوا با طخ ||
 | هل رصف كنلاو یدین : وو یف كناه تنه, ر واک دن اتقن فلو و ا یار ظا نمو |
 یذب دشن كيونو یف ك اہ لانه كك ابها سهار دوفات زاغ ترد ناکم كل ذك |
 لاش هل معص كنانه يڪ الخ رذنو ضا تراش ہدیعب ناکم لبا اظ فاک دن رخاو 1

 فوداؤاڈراتش رمان اھ لئ یک 1. دونم

 تستر

 ردانالضا ۳ رغدادنف و RY و یا كاب وہ ڭناھ اب یھ ردضوھدواوذالوا 1

 نوخما اعم هکردن دات فو رخ یی دن د چنو رخ هلی دم كذا ءا یک آرا ہللا آرہا

 هاکو رولوایندندنیلف ورحودمق و رح وو واوا ظذ ند هداب زی ورخاب ورداکو عوضوم |

 یوتكاوفوحت نوسلواثن وم رکن وسلوارک سهل رکر ونلوا تاک ن در و رح ناک تمهلیان رولوا
 كا ضذع هدنلاخادن ةنصاخییأت و نشر واق نک اسلسرلز ۰۰ نسز ولو ت وت م یف ای كسرلبد قؾقالغو ۱

 نسرولف ع وتفم ہسرواکڈر کم نرفلاراکس یاب کوک بد وموەان لوعترد رب اید

 عی ردەلب وب لاحو ربک هسرولک« رکص ندهچب:یاب رکاویاحر ویاصغوهردلکدز"اجهخ و رغ |
 ن ون هلتف اضایدنا ¿ن نیخرصع یلصاو یخرضمب من من :اامو لاحت هل ومکز داک دز اجیسیریغندقف

 یصارذاکنم ءاب هک ی ئا دقدل واخجنینکاس بول وا طفاس
 یدنلوا مان داب ونلف ح وتفع هر ر زوآ

 سو نال ا ةرزوآي سا اذا نکاسلا رن سو

۱ 

 سست ذس سن

 "ایه

 ںےس
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 3 شش گو دقت ریرپ ید را فذ |
 ا اا او ؛دنتلوماعاوه شذا داد نر مکشراوتلوا شدن ۱

 یا تاقا رخ نال دعا ذی واو نو طا زور |
 رن یر اب نم تپ تف راد یا تاعا ادرک تار دن

 نر اک کی تو و وس افق وا

 راز ھو او کرامت قو مو وف اوور تاشو حرا اش
 ا رشا نزرع تؤلف بای هل تام اوما رەھ تن ورضرولوا اک را[
 راد زا ند نکا a اک و ۱
 ا ناتا نیو داكد جن ںیہ اراک ودا |
 EE الا تو واخر يا دغیر ی |
 1نا ناب ن مسز رب نوف ںیہ سش دفتر تاک
 ES ار وتو NG ا

Nرب ریش تار و اک  

 | 54 ىنا ننقل اطتاۋ ئذم راشجاز هر تر دژ اهل هد هک هوم ا

 قا ها والا نهان وا اکو ید وا د بهت رو حالا
 ا وع جد ود رکا ادعا هرزوا رکا ةه یدک تقلا |
 اة رطغ ك٥ا رعد ن+ود لب طق 2 دا ظزئاج دیر طق لازا |

 E غذا هاش لو زدٹفاژو زم ار اپ تل
 : ود 8 ان ھو نیس هناقاکت الم ردوا رقت نی ا ەنشى لب 21

 : 5 هه ۳ درک و ا اه با ا3 RI ادا 5 ۱

 هل کنید زد یاب درک ناوه د یه اهن تب رق رک ات زوخ نش دا

 سرش و شات علف یر هکر وتاوا اب رواج يابد رک ا
 : a ما یا رک داد یر رو هبز طور اظ 21

 6 ۳۳ هتنرت سفت لا هذم یو هل ول ںی وس

 1 ادیب یکی رد زدراوت تزانشا هدسونت نا و رم و

 نا قرفن ایام ین قا را ردوا قرف ھی مو
 اهر ناب ست هجرك اتوا ظفل تيا ر ب یسیفادز غیب 2
 00 ص0
 نب و ۷ ٹو رول وا اما یخ هر همد ماتم یک XE یم ا یا و 1

A 

 وا عار هنلاتتهمراک زور تفآ یھب بقا دو اکو شنا هدر تاوان: 1

 : ج نالوا نوا جما نانلوا رک دونر واوا ع آر شن هدر ۷ ءآ ن ك
 "دال و یرسک كناههح املھ و یدزرلوا دنع ة شاد دھار نبا ا او "ی ی و

 الاۋ كد ناور ےب واوا مالکلارثک هلن دشت تفافو یفف لا ةقاشوردفتسانعم ۳ اک

 عن رول زا رارپ الشطأ ہل :*وُمَو رک تتةدقدل وا نوا تو گز دو یبتهل ار دن |
 سر نکل ردبمال هو نانا و 1پ ے4 ۱۳

 کد دو ین ا لواتم ید واک لم کف قیا

= 



YA) 

 ۱ ہاری 3 تفیا ههجو تا وف یو نو کو ٤ کو ید
 رديعج كدعاق هلبتضدویقو دوعف سانلاو ته تا irs هنس انعم رض قمروا ہللا هلع دا,
 ا اردلدب ںنداب واو از ڪت و انکناکدقل هاو لوم | ور ونافمف هلوا !ورولرا هکویکد وش لدھاش

 | ند هرجاظ ءاعساوا هو ندته ضد دلوا یوعش :یدیسکیا يرتوا نبی داوا اجر برق “1.1

 | رولوا کر یک یکدہ: .عجواورولوا ہاکو او لخاد ہریض ید كيياو 297 1 > و هللاوالشمز ازواجت

 | بودیا لوس هورعوبا یبتیییعصای واوآ ۱هازواورولوا ہاکوار راەفاو نولعفواولعف ملوك |
 یب کرب ې دا بورپ و باوج «دمکیدی درد یہ و كارو يراکد دیددٍ كلوا موق

 | رد وس ازواو نعپ ږد e رویم هک مردبا نظ نبرد كلوهو ہد دید بو اذه
 | یخ كولو کیو هلوا ہم اږواو هکر ېز اج مدنلوف ا تحت راهواماذایح كن یرابو
 ا باطخ - فاک الو + هدنرخآ هنیاسن«قزاب ی € وو بمب ۔وردتجرڈلگ هنو کس کابو

 ينابکردتلوا لپجماد نان OY yi ر.دیم هلک كيو هلو کس كنا و, یف كفاك كلواو و ناکیو
 یسانعمتتظفل ناکی و نی درون ادب | هلی« هک, ناک دمیردہلصخ نکی دتا لیاخ وهززوااور

 | فرج نالوا عم چی ری دهی ودرج دم ثقلا ءاهلا تر و
 رواوا ءاکو رد مین: فرج مایرصق تغلا اهیرولوا ند هداپ ز فوزجاهوولوا هاکوردنداتهه
 | ای زردی ی دمای دیک یزید ۰ وهی اه بو دبا عجب نایب كھييلتع فرح یبا
 لوقن ال ۂلجز ا اہب یز )وقت رانا ندنس هلک ياد اح یر ھورد ہیذتفرہلففحت اإلا ۱

 رولواءاکور ولو زن اج یز صو يدم هجربدفتوب رواوا عقاو اد باوج اهرولوا اکو :لجرایااپ
 سراب د ہل غل دب نیدواو ییاه هنسانعم ہللاوالز ربد ِتاعفام هللا جز بو میر تام ۱

 | تاالکیر راک دب داذ هللا اها راب : رعونسر دبا تابثا كسرابد نسر دپا فتح ینا ن هداه

 | اه : فرج بولا تو توام مس !بونلو قیرفتیساماز ی اهسپ دا هال یلص ۱
 | تر کر دما وا راصتخاو فذج مالک ی رداده تتلعفام هلو مالک ردیف واوج
 أ ناتلوا و ول ېک ؟ینتهدنلوا يدیههدادنااهو اذوهاهردشلوا میفتاهو یو تیبا

 رد مورک د مدقم ندولتسمو کس هر و کت ةدلو تاچ ہل یاو اردیریدقن یرهوج

 دب ندواو ںولواا وال لسا لون ممالک ززلوا تجاح کی درد وا قی رفت یسلکا ذه

 رواوا تب اک ن دهی او بب اغرولواهاک هو هناوالمأتربیا تیاف ڪڪ كعد یداروتک هینت اه /
 | هرروا ام ینسابكنس ہلکی هو یب ؤاو كنسهلکومو ث تن ول یهور کد هوا ونور وقت

 ةنلو وا ق_قیتسام كياب وواو نالوا هلبهب : رطع ابشاهلص هل اب وواو نالوا ندلکی تک رام

 نوا سرم ردهاا = ہدزوا وکج ق- تاب رهاردیهتدرمو هر تلوتوح
 هلکد الو یم یصالاباو یک یو و فیکرد نینکاس عا ةجا یر دیو عئاج تالواضراعو
 ۴ ردود :نوسنوا قرف تام 2 ربع هلکونآیسهچواو ین هار :ایردیقلوا هرزوادحاو فرج

 مہ ذلیطام یدنلق یم هرروا تکجرحیروآ ندنغب ]وا ییهیا ستم هما + کج يک یضام لعف
 نص نیساوایبماسمالبصا هعسالواو یروا نو دعا :!قزف یپام ك هلک نیلوا با تیالصا

 و دریغ وادارآ نی ۲ ا مدقت عج ںعرکذ یس ءزک مه رولوا اکوالسیکلعفار درننیاجزما
 || ی هرس لسمو هف و درک لاک ردشلوا عفاو هدند ال کیک دید بارا ةبرش الا یہامعلرعاش

 بر بروم ءاع با وجور درا شع الب وبا هصذ هرص:لهاوررددعدزد تیاک ندلوهج
 | یردآ ند رشبرورض یوا و, ,كنس تی کوٹ 'کوردیسا تی وسصر دلو سافت

 rwe سس 2 ےن سس وھجممموکسہ

 _- سس ےس

 ات ام

 تپ
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 هک ؟ شالوا هاما یرخآو هلا ۳ اما هک هک کر فون هل مو یز کک كالو ۱

 ال ول هلشیالپ وش ةو ارشد مر مالا شالك | عيا ذكى عف اف ناما لوقتردشلوا لصاج
 !لوغت یزتوا ندنعانتما كل وارد نوا یعانتما كندناوب وزاد ن فرح تۈك لواوو

 : ۰ ذو كلواردنوصا ا دب تار زژولوا قالخ كن مار ناو و كنمرکال |
 اا د وجو كالواردنوصا یعنم كننان هب رصف كفلاو ینوکس ككواوو فكل ومال الولاما الولاما
 : اهالواز اکو كلانهدب زدوجو لنا نم كاللا عوقو نما یااکنهلدبزال وللوڈت
 اویاهم فورح رب زننسربدوللا تر کادف بولقد دشم ینا سلف مسا یوارکاوزولوا ۱

 لفرح هلفملق برعغ ۍنادوخاب لغات لخاد مالفلا هتب رزوار هنشلق ةماثءام۔ا ناف ہضعفان ||
 ا فرصت وماغدابولف هدیز فرح دن یدنکهنرخآروثلف دد نش الا |

 لا نوید مزال نیٹکاد عاتجا هلفمتلق هداب زرخآف لا مدوبهکهلوا فلا هدنرخآ 1
 | افراد :ةدی ال تیک دولنال شب زار ولق هدو ذم ی وا فلا بولق همه
 انعم ىذا هکرولوا نوا ماهفتساالوا رونلوا لاستناهرزوا هجوژوقط

 خا دانارو ادب ز نسحا اموتزولوا نوا بح الاتو لنعفا ل هفت امور واوا ۱
 : نرو هاشم كعبنص یا تمنصام ی فلب وصارواوا هد رد لول
 تل لماعرب تولوا هی از انس داسو كال بتغغ شب یا عل سبعماع ترزموھ
 هل نا نة جن ابذ اعقل وفکر وانام ںدنل وم ولو ها او قاطتم دز نب

 یز دنغب دلوا لخاد ھنیللیبق هر زوایغلدتلهاوونل و! لاسعتسا الب واوان
 تک رو ضد زاعودیز ج رخ افت یرتوا نادنفب هاب وا لخخاد لم بار

 اعضاتو ارشناذهامو اجزاخدن زاملوقنر ونلوا لانمتسا هلكت ںی
 م و نادهزاج فور خاک ار والو لانفتماهلفعاوا ذج |
 e ظقاق:ہکر هدیطق لوش هلن دندشن ابو یرسکس كواو ةيواملا

 ا قوا نوا تراک-نزاوآ نوبفامرولوا اکو ڈیٴوامۃذیطق | امس
 دام لتا كو ٰیدعنا لیلخر اد منسانعم نا ره هلب نصف ڈا و نوک ي اغوا
 برا هل د غلو هکر دزاج یدنناعویتو ردشع وا ياخي اهقآا اذا حْ

 یهو رک تنه امآ زدزاو ةازاحم اتش نیو یافت دل لغ و اشنا دانا[ اما
 :رکضند دن ار رم ندا هلا ثاردزاو ہاراجم یاصتما یوم ريفر لڳا
 1 نیم رگاو ما نوقت ام تاون واز یاوا ل خاد نبنن نو قوت ہل ناك |

 5 قرظ هل یخ كنلاو یک ہی وج زور هن نسر مام ناس ۰
 ا لامفتسا خد نوا ماران چو ولوا «اکو زو نل وا للا وس ندناطز ءاکونا
 2 وج هلرعاش نصقت میکترونلوا لامنتساهنساز هر اج نزول اک رز وا یل لیده
 1 ۲ اف نو رولوا هاکو هنسانعم ای زد جوردن ججا كن هم ےل وا دنس انعف مین هریشلوا عفاو

 روا قیاور دیبعوبا هنسانعمیک عد ورد شهلا حاساوکیم هتضوندبنرش ضغب مکر ولوا
 .ادن زاو لوقت رلیف لحاد هعسا نالوا تودنم ینا هدیبصم :نانزاردو حر هل رضف كل او ۱

 ۳ اوا لامعتسا نوا عج ب ندا كن هنس یار دند هفط اعفورح واو ادار ایایضبا لاقبو
 || یکد چن اج نا مت جوا یلاعت ونک ووالخاد ماهفتسا فلا هنب روا كنور واوا هاکو بنترت الب
 تی اثمهدنران امر ولوا یحد هنسانجم ممواو زولوا ءاکو منا ل فن کلخر ىلع مکین نم
 نناهکه ع اسلاوتعب اس دم هه دل لوک وا تا تنا رنوڪغب دلوا

0 
 زا

+7 . 
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 [یضكلز ا تادو هدنرب ندنآرم * سض تادو لزد 2 میس تادورهش تاذردرانانلوا زکذ و

 ماموں وم مسا نوا: ايشا ضعب ارز ٰیدنلق ثناوم یظفل تاد ہدنلوق یکی دید کنیب تاد

 ندشب دح ہلیس اس در ی لاو نوک كنابو یتخ كلاذ تند امہ ےہ

 تاک ندد تی تین س ید شو یوش نی تو تافل 1 0

 لعف ہلنوکس كنيع ردوبد یلصا تاسهلکتیذو AOR ™ ہدّملوا ا

 دیدشت ہدنس هکیکیدنل وا دب دشناب هدق دلاق هزز وا نفرح ثولواف ذخ واو منا

 كز وتکاه وردک ی ان زکاویدلرب و ض وعان ندد: ندد دند : هدعبهدلاح یغیدنلق مي کی غیدنلوا

 تید هلن دب , دشت كنایو یرنکواووءلتتّضف یودلا نسربد هيدوهبد بوروتکو ریکی دیدن

 د تمنا یر ا ءالعلا هدنبسا هنس هلک تنی راربدیونب مع 2 هيس نالوا بینن مک

 هدلمفلصا ردتلالد هبیقعلو تنرتلوا هکز دقلوا و تہ ید وس چواكنوو

 هسلوا تلع هعچوو هياکی برض نا دعب واف ہی رضو کیف هبرض تو کزقیا تلالدهیقعاو

 .كکو دید ینا بولو لماع هدنضعب نا که تب راو لوا تن اتسممالک يدیبام كنه هدم اقموب

 ورک و رولوا طرش: لیاوجەلجوي بولوا یربخ كلا كاوفكکو دید نحو دا ک»كاوق

 عفاو هرکص ندضرغو ند عو ند نو ندمامفتساو ندیهنو ندرما اف نایقسر دل وب ناحآ

 لوعت نسرولیف تونم لنا نارام رالغف ناکه دن دعبام كاف ہ هرکصندهن سن یلاوپ نکاهسلوا

 منی شاد تینسح هکلب نسزلق تلع ہئاسسحا یترابزءدنروسموپ هکچ كل نیعباف قوز

 كفلاو عف كفاك از کک نسزدیا دصقیکع دم هرز وا کیا نا بح اک لاح لکی لج ردن دیئاش

 ,یراج هنسا ارج كنسەلک مکر ولوا ہاکو هنسانعم یک او هنسسانعم هلب و ندیم مت لپ روغ

 لیسانمم هکر درجز دلکهب رضد كفلاو یدب دش: د كمال و یخ كفاک الک هدهلوا جات هزبیقرولوا

  حوبصاذو رولوا كم د هدنرب ندرالب هلرعف وا وو یمن لدیع ع وھلاتاذو هدنر تاامزهلبقف ك وعو
 ||!ولصاو لنبلاصت یراب یدنبا شفخا و رول وا لعدهدماشخ او ہدحابص یلصاح ید كقوپغاذو

 || رادو ثنوم راد هکی کطناح هلراد رونلوا قالطا کذم مسا هنضء» ,كناهک الاطر ونلوا

 ۰ طع مدوپ کردقلوا:تلع هن دعبام ی فام عضوم یو بعفادیز تن لوةت لب هاچ اتش 3

 اک ٰسحمیناف نر دت ناكل وةك ردقلوالخادطرش با وج ینعیردقلران وج اا دتباافعض ومیمج وا

 یکتیاکوارز امهر د اذکو اذک یدنع لوقترلبا بوصنم ہرزوا تیزبیع ندبعدام تولوا

 كلذ یف عمطبالیا الک من ذنج لخ دب نام یرما لک عطا تک دک دل عدقالو ہت
 یخ كمال. ال ةیلطانلاباعفت هش لک قامت هلوقکر واوا هتيمانعم افحالک ول وا هاکو |
 هدنسهلب اقمهبنل واشمغناب رشابمەلعفز ونهو هود نالا لعفا ملكت نمی رد یل فرحەلب رصقلفلو

 یعیرولوا یدض كمعن وكت یل رول واەاک وسداد لعفتالەسودادغلەفانا 2 3و نس رد لعفنال

 هب رقالو ننال كلوقك رولوا نوا یبوو اکو ر ولو نون الخ كالو نوا قم والب
 ںولواہمازالرواوا+اکونونسلوا بت یهن كرکرضاحیہنالرکزوناوا یتیم ەليا ههانءاهک
 | لوا ی تولوا فطعفزحالرولوا هاکو دمت نا كعنمام یا دین تال نا کنم ام ىلاعت لا لا
 ناقنوارالادب ز تبأز تالوق ک رولوا نوا یہارخا كنان "یش نددمکح یففدلوالخاد

 یزمالو در رق ۸ كلوفکر ولوا جراخند هلوا دن رب وا آر هن روا كا

 ون دیک ات ال بولوا نوح“ تفطعواو س زد اکدزئاجیوخد هنرزوآیرب یر كفطع قزح ازز ۱

 ردشملوارکد هدات باب مکترارد تالبولف لخاد اتەئیرزو کت ال دلکرولوا هاک ورونوا نوا

 ید دشد كو یرسک كن هرمه لاما نام دواوا باس لا تو مال فا یب ال نو ۱

 ال سس سیم



۰ 

NON 

 ٠ ا خط ی. واک( تفاضاالا زاغل وأ لامعتسا لؤاردەنسانغم بخ اصهلب دغو یم | اذ ەگ ذاماردیربغصت كنس هلک ك ب ہللدیدشز کئاپو یف لان كاست رد یریغصن كنسلک كاد ہار دب دشت ةدنتام كياپ و یف كمالوكلاذ كللابذ ر دىريغضت كنس هلككاذهلبدب دشت كنابو قفكلاذ اد ارد یک ندا نورم هدنرضت كنق لکان یهکح كفاکو یدنبا رورم یک هلبرسک یو مبل ننهروکتوا ججو یس هنت تذک ددشنو یرسکص لین كنا |
[ : 

 الل فرم نم نس راولی فاضم هبهفرمم كسروا تفص هب هفرغمرگاو نسرولق ف فم 1
 دزو لک ناد ردد لاج قلف فاضم بو موقف فاضم هرب یاو نمرولیق اضم |

 الام یوذیلملرب ولاه تاذ آر مابو لام یذلجرب تررم لوفنیقج هلنبتعف تاوذ یو ءاشلا
 | ڭااتاۋذةوسنو واولا شنک لام یوذ لاجربو کیم لدعیوذاودنهشاو یلاعت ہللا انا
 "| وتو قاز ررر د نر هج اض نبا ندشابوز دهپ لب ضو لط لوچ مامجو ماما تاوداہلوفلو
 | یک کی تب روسکع ہد تالسم نامزد رونکم هدبصف لح بات هدنعجج كاد سپ هنس ام
 دولوا دل ییا نشوید اد هسنلوا ففو هرزوایدرفم خرد تی د ءانه یىلصا كنو

 زا ثلالد یزاکدید لاماناوذ ناناه دراب رخ هنس وا یکی صعو یکی صع رد یوذ یلصا كنوذو
 او طاها وا ناف ند اولا كنس هلن اوذر دنا یزهوج ها ق ناف اناود یلاسعت هل لاق ۱

 بیس

 ناو ی وات دلامزالقاو ناووشیکناوصع ہدنس بل: بولوایوذیکی ضعمدنلصا
 | زولوا لوس ندنارذ هنتیدور قلعت هیات هجوو رولوا لاوس نور قلعت ءدلوا هجو ریز | شراب زش بالا ناک ىذا ةلزغ انها > ناکولو تیارام لاق هنا ڪڇ بصناب ابخ لوفتق یار اذاعمملوقک رول وا یراج ہنسا جمدحا و ماننا هللا یظفلاماذهلکر یلواهاکو نسخ ع اتم لوقف ۱ تا مملو ولو هنا ام لا یل عطق ندام اذ رؤاو هک دنا هیوپسو ثیألاو لاؤ دینا دف یواش ذ کت لاقوذ ةأزم ا هنهو تععسو ذو تفرعوذانآ لوغت هنلتقص دفرفم انآ کر دوب قم نا دهنسانعم ین هزز وا غلط هک و ن لوشاماو ضوماقلا ف ہیلاربشاام یلص 1 سان دنس انعم دہعو نیم هلا ہإمہم نیعو هلی نفاک عالکو ردهنس انڪم کنم ده: نسو ہللاف سافو رد جاصنالوا ہدەکاہابعض كنون نماونو ردیعما كن هر دربها هلم ېم رج یو ندج و یدردبا تیاحروب نم کلم فنا هک ديما كنم ر درپهلیناتحت هاما نیو و لم كواخٰ سب انتو رد ندعب اص رلنوور د عالکلا یدو جا یذو سیاف یذو ساون یدو ارج یدو نی ذزاتآ ہک )رد هدي كول نوا قداس هلق ہعاضفاو ذاو رواوا دارم ءاوذا نون زواوآ اكو رداٹلا لئاز تفا بم بز ری ننوود هال وه كسلواولقبا ججنسفلک | | لانوذرک وز ذشل وادرواو بوناوام دن ہی نکا وک رؤملوا بفذح هدتنسن تلاحاتارنردفلبون لاش ید هدقدناوا تسن هنشهلکتادو هتس نالوا بو هود کج یوصع لی دیدن قو یز اک ك ننااواوو هنیتعف یووذ توجما یغیساوا مزال قاق مزروا دحاو ف رج هددزلوا | قش یرخا بوت ردلعدژاج قاوا بل تفرج یرخآ نا بولو هنرذوا فرح یک مس کادر قرش نانو فذس نسررد لسفا دذ یوذ اذه كلف هيمن یی هنسکر لیس هلکود او خاله تلف تدزفااذافدیزافو دی وف لوقت اک لاموذ اذه لوفتردشلواون بولواطهاب
 نال واخ یس ہرا یظفا ٹا ذو رونلوا لامعتسا اهالب یسک رجا ترودو ق زبغاذو حج وصاد وءامم ]| تادوحاض تاذوعوعلاتاذو نیمالا تاذو فرم تاذو ءاشءلا تازو ةادخ ِتاذو فلرل تادو موز ۱ "تاذهتیقال ۳ زدلک دنکمم کرد نامز ف و رظ لوشی کبد حایص فدو ٤ رم تاذ كرب عاما وا

 ۱ سم اس
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 1 = ج ےک ا

 ہدذلکوب یدتاهم ویپشرار د هاهو ءاعح اهم تبحاحتصاخ ہلوا توعد یک نا یدتإا دب نوا

ح ارز نوعهیدلوا تهماشم هدب رلنیام یدنلوا لیدبت هاب فلا ۱
 هملوااتس ندروب رم توصتبحا

 هنسانعم كدتبا ظعلت قوچیبالننسرب.تیلال هساقرلکت قو یال هدنالک نسکرب مكت زدلعف |

مکس هلصتف ردیرلک دید ءاعیعااو ءاحتلا لید هنغب دلوا ندنباب تلعافوب ید هوس
 تاحاطا 

 تیوصت یدنلوا ارج ا ہنسا رجم تع دعد تیعاعو تبحاحو تیه اهسپ ارد خد تاھا ھاو ||

 زار, دكناضبءاحو كن اضب حاعیدنیا ورعوباواٰیدنلف ند هلل عف باب نمی ندتمج یرافدلوا نوجا

 | یک لا رد هنسان ځم لمغ هل هلنس انب هرزوا زسک نهرمهو ها هج اجب ءاخ هنسانعم اهعدا

 | را تناومو مچ و هیت هدنوب ردینما وان هرزوا سکه کر دیروصلوشیخدوب هررواییاور دب رویا ||

 هسي د كب ءاخ سپ هنس انعم لوارساخو باخ چی هنس انعم تخار اربد كب اخ ید تبا هل ی اور و لوا

 یر لنانعمیکی دنا ر کندز وبا ویو ندتیخرولوا هنس انعم باغ ها باب
 یخ یتیدلوا

 ,كلاذ ید رونلوا تراش هرکدن هلکنا هکر ڈراما لوش هلب مصف كذل او مچ لاذ اړ دلکد
 كسر د هذ كليد كجا فقو هنرروا ٰیڈرکاو هلافمایذ لرقت رد تر اش ثناوم مپ دمو یر یک

 هدایز هلصوب ارز ردلکد نوچیا ثینأ ردادب نداه نانلز کیک لنوکس لئاھو یرسیک ك لاذ
 زورم هداهلصف مدقا ندنوب هکر دیربفصت كنه هو لرد ههبنه هدنتهله نه ےک رو دخلوا
 | ہکرد یم ەلکاذ نالوا نوچیا تراشا هزکدم هلننصف ك فلا هدن رخآو ضف كناه اذه ردا

 تراشا هوم هلب دمو ی رې کن للا دو یم ك ناه .یزبه .دیزاذه لومت ردشملواهدایز هفته هنلوا
 هاه هلن رنک ناهو كلاذو یف کن اھ ہذھآ ردشلوا لخادوینتءاه دنلوا کرد یس هلک یټ نالوا

 رد یرغصت كند هلیدیدشت ك نابو یف كلاذ: ذر دانسان ەم ىذه كاذكه غل لره هنکاب

 || هدخآ بودا ماغدا ہدعب یرتوا ندنشبدلوا ریغضصتیاب هدنلبقاغنسردیا بل ہی اب ندا كلاذاررز

 یف كلاذ نابذ وید نوسلوا قرف ند یر یر شنت ران نوا برق هل مهم نسز و اف هدایر قلا

 كناذه هل رصف كفلاو یدیدشت تنابوو یشن كلاذ-ایداه ى هين هار سک ك نونو دیدی دشن تناو |
 ندنراکدنیا افتکا هلکعبا رت نا هات زامل وا یغصت رد ثنٴوم درفم یس هک یدو ردیربغصت

 طقاسیرب نیلا یرتوآندنشی دلو مزال نکا اقجارد سه كن اکا ذه رسک ك زون تاؤ یرتوا

 لوشو ها عا فرح دننبا تار نازح اغا یخ ناز دشا طاق غلآ انکے نسکلوش ردشلوا

 ےس ںیہ ,o رے

 ت

 یراجبارعا هدنفلا ادازیز زر ذشعا تنارف نازفساسل ناذهنا ر دش ادجافسا نفلا هیش پن
 5 ۔

 كنیلوا رده الو اڑ د هرز وا یا بک نثر اب یتءارق نارخاښاناذ هنا یدت ارایضعب نانوا

 | د د هنس انعم هلال دف تاکو یر مک ك حالو یندمو ین كلا د تلد راپ هل هد قتیل ارم
عسا ندب كم بلار انمدوصتمنادفاکور ر تاو اة دابر

 ندبا عا نوک فاک نانلوازکد ورد جا قا

 نالوا لخا د هترز وان کن یک یخ: دلوا لخا هنزازوا كلوا نالوا ل | ددینت ا هے رْزوا تلو
 | نیمه هد نمک زوم ہد ورد فاک هک ارز زالوا .لخاد تهاکیسدهترز وا ید نالوا تناوم درفم

 مونو قرکس کار و وخذ تالا ذ "کنی اطمح ها ابدلقنالو كتو كت لوقترولوا لخ ادهنرزواات

 یزشک و كند :نالحزا پن ذ ین ءاجونیلجبر کنند تیر ل وقت یم هیت كنس هلک ادا ارد

 فرحهلفمل وا فاذخ؛تفلااربز زواوآ نر وصاربثکو دیک ًتیمسا دید شت یمه كاذکهلزدیدشنو

 ظامسا قبرص والود و یرتوا نداتعءوزرؤولق ہدایز:مالەنر ز قا كلذ مكت رولق یاب هرروا بعمل 0

 ریسه كت هلک ات یبفختو یرسک نون لات یرتوا نیڈغیداوا یاصغن زرولق هو یه
 حج

 || طخ ود هنسانعمادهلبضخ كداک لا ظفر نمود یخ كن اذ هلم ان ہد زوازسکگ نہریخا و یم

 اد
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 رنا ل ENTE هیت
ARERR ۱هوا و ہرا یو  

 اح یناظخ ہرڈنکب هکر دن وم دف ہللاطخ فاک مادر آو یدمو یر سک |
 20 +77 لت دون |
 س و یس مس ھوا
 ه كاوا یس هتک ل دېد شقو یردسک یو نا یی ۱
 بم كلارا ئچ كِك ذکی مقا ض كرته الرا یجب یلدا

 وهدهنئیو ہدذآرفاو٭ اش أنوم درب کج لمبا و ووج كلذک ۱
| 02 
 ا ؟ یا تیام لات لات نم اطخ ۱

  SEETاپ دل صدی حج سج ھم حج عش ۱۳

 د ار

 يف DEE هر جو 5 لش
 ام شرافت ترا قت هدنلامل ناطخرنلواهدابز لون الوا رو ارا ید

TEASEهک توی  
 روش و دخلوا فذح مالی دبا نذل هدلصاوب هک اهز او ھو 3
 )د زاب زل یه ز نم لوقت رونلو«دایز ید ہل و انبات رولواهاک وزد هرزوا یتخارتید
 : واز ونلوا لافعتما هرزوا نوچ هات هکر د ند زلف لؤش ان وب نم یتجاحب
 نقل :قودرولوا كد لقماسقها بنوکح ت .تجر ر نوا تا لیص نسبت واا

 بس لا ملا هذه ار زار د دز تغل نلت لخاد مای ما |یدتب شفا و

 : یک ا5 ی اف فا یلعردفنال كال دين مقبل لر نولوا هد. ین دلوا ۱

 دلی نهواواب نالوا نوعا مو زولوان وا مقا رواوا اکو امف |
 هام وادار ون و زور مو بیر ناش

 1 کیو ها ن 0 رخ[ كام هوا اتم اترا

 7۳ نوا ول نکا رولوا رم یپ کت تب سط دیه هاو زخڈؤم: نام زکاو

 رک مات تب زارا دلکد یخ نی دلو فلخ ۃموق مالکی مالک: كنب رھوجرولوا تمالع
 ضا رول کو ار د زان ملعد ردتمالع هاک و ربط ؛اکز کل ردراو ناک شاب :تشاغ رعض
 اف قاتل سدا اب اطخ هرکد مرکاو ثناؤملاورک دملا هبفیوتسب تلعف وقت روآولعاف

 ی EEE بولیق روس ثاسردبا باطخ شنو رک آو نت رب: تلعف
 ند وب دصق تا ا رولوا یک دحاو”یش۔ ا روز + مساس ېز واوا تن و زر هرزوا
 ۱ فوت روایت رب یا + یطخ كازا نج اصەد اقمولوا

 ف لوش هلیدب .دشن كناب و یرسکعالواو ی + ول اف :ہناوا تو نددهج ینداقا و ا

 ك رد دام شور باس شا هر هل چد ءاح اا شثلوا ات ات ھن رروا یرهبفاق
 4 نت ردیفا يتع اجر ندنسابت محم هل دم کالزکفلا اع راوی یز یرصق
 ورولوارجز 2 جج رش ٹو

 س هه نسا دیو
5+ 



 و

 سس س ےسراور بوم سہ سس س

 كنس ەك كازاوي كنس هلک ٹالذ رانوب هک زالوا لحم تدبا PIT بس 8 نا جا

 :تمالسع یدعبایوابا نالوا مسا لصا سا رواوا یک ف وو تیز .کتناواناوزولوا ىکا ۱

 راسهم :تعسا ارز رولو شاف هدساو فلک یر جج بولوا زس الوا نوا اظ طخ |
 كراب رع ردف اضف همی امانی وغ رظطفو نیز نا یز لوا وا فر مزز اقا ی انتهت ق انکان
 :تفاضاهاوش ابا هر راک ك او زبد بانو شل افق نا نبتساا لہ راغلباذا هک ہللا یلالد كتل ۇق |

 اه نيرا از زنشلکنوتقا داش« ہراناہاو راجا نونواہو فا یدکی

| 

 داع راو رول ېک بخ او یش یس هل ج بولر چات کیر دنا داب ع لاین قاتل منت

 .تون نسرب دننب اھ ةد لانا تلاحا ارز یدلوا چک یاب تب رض کرد ر توا ناکیدللک نون
 نکی تند كن نىنا ج نل لوڈ هات تب مار یدلوا ےک كاب توش داع

 ےگ تعد كابا لت یضاما رد نکم كغا كتر ظفرىْب روز دشلواتا ادناهلعف قاک هک ات لا

 ادولواجابنحا هنس هل ابا ہدف دارم قالوا "بولوا لصتم هلءف ناک هک اتو ارت رزلوا

 قلب نم ال ناق عفاو هبا لتمر هززوا يضت یدک نلف كلعاف غ "5

  yy oaتابه الا لصف 1 یمه ابا لری ششلوا عقاوانان "

 . 1 هدرا تا نک واهوت ناک نالوا دغلام لک ی ی رضا و ہر طاو ك ضد وللا

 کا ایک ر ولوا لدی ندلعف كانا یاس اولیا لوقت و ونلوا لامعتہادنلحم ذخت لب ا وو ا اکو
 یدرملنک کناه لاب ابها واوالب عفت تا لابا لقتالوا ذك لعفت فا بل لزق ةنو زدی يعاب لوا

 نیک, یراکدید قاره + هدف قارا ردشعلرلا تلو فا + هزه ردنا لابا هیدن چ ك ناو

 ئراوط هک دکر هل نضع كراقلاو نية كتاب ویی كنه ,bul اناا ردهنم ام یک ود یارو

 هلیفیفضت كناب و یرسک كنهزمه ءایاا رونلوا لامعتسا هدنددص كمزودن یی هدنلج تقیارج

 طافسا نرخ آ یاهو دبا خد حوتم دن مهرولو اکو هن تمم نشم ریتم یا ط شک

 هل نالوا ءدنفا رظا شوک های ی دیا ولیضخبوو كام را جوتغم ی ا

 ندزیا با نکلرذبالکی ره وج ناتلوارک ذوب یلکح یراکدیذهلا»«نالواهدنفاطا یار
 ااش نسعلول نکس قنات تل ااا وتان تبالض رد راز اب )شل ۱

 لاج ا ذنبا هبا نکاشر دشلوا اش دا ند فرحر :نادهفخآ .فوز خ هدم كقلا بلا لوا

 یمانعم كنور شيانو چە اما یل وخد نو دلر اک ارج لع كولو یزتوا نت ہوا
 هکل ىف رهو ةي رورل تفصلا كناکدنزب همون یک ادا لا نالوادہلوعق-یلعف
 كنبر هو جهربطوهزاطاو هر اطلوقنر در اج قاق یدعتم دیدی فلاو لب ایام وا یدوتم

 هلوادرطم هد هدامره یسارچا كروما نانلوار کس هکر دوب نا وار مف تدنرها- تملک

 لوف كبس مهاوتکز ولوا.مقاو دہاذاب هدمالکرولوا اکو تن یر ا لیضهب نکل
 کر ونلوا عضو هنماقم كجا نم اب فرحر ولوا اکو اربصف و اب ڈاھ ك رب نیکو لات لاو ہرا

 ناب re e مهننو اخت هلوقکر ونل وا عضو هنعضوم لعاب واولوا اکو ژولوا یمانعم تیس
 ردشملوا فا و یلع تبضصراذاهدر اهشآ صعب مکی کی نب ہدیلوا غلو دنعض وماب یلعرانید لع یا

 | تراشا هرک م هلبادر ونلوا تر اشا هئن ر بل کد ار هب رصف كلا ات فنساانع»یپ تیر اذا

 هد شنا وا ارجا ها دن فنان یہ لاو عفت تل مدت نرد ین تب تا دوم

 أ

 كلذکن وچ .ثناوم درفمدواوا یک هذوبو مانعی :ةلیوکم ھو یرٹکكلن هب یک یب دنلوا ےن و

 هلب دب دشا كنا و یش كاتا ات ات ید دوم مگتردیمج ۔الواو یی هلیفیفت و یرسک کون نا
 |هدرخآ اناج ردشنلواماغ دا تونلوا ب اف دب كند ریز رد یریفض]كلا نالزاثنوم درفم

۱ ۳۹ 



 ےک هلم كنالو كلمه یلؤااماو عراخادہن نا عا لوقت اک ج راغادزناالا ||

 وو لپا هنرروا سگ تنءزمه هدنرخآ و لپدم فلا نيف كمالو
 ق لتفلاو نوا ناوم رده ذو نوعا یک نمد ادیذح و ندرخآ ظفل ردقوپ یدحاو
 HF SE یک و سویا تباک هاب كنا شف لا ناو رد ان

 ا كمبو ز ندہریغض تلانسلک ءال وا ال پصفو یدم تاغلاو یذیدشت

 دشوا لا هیت فرح هنوا زدن ملا ذم تانک ید كفلاو دمو ۱

 2 یق ٴرمع وید كطعر الوفا نک ضخفب ندیرع یدیشا دیزوا ا كموف ||

 وا هک لود ید لاک انب اب ریو کاوش لام دو كالوا ردشلوا
 رد كاد یدحاو هدانق كنآ یدید كالا هک هتنک لوشو د دكادیدحاو هدنشفكنآ

 یلدا وار علا نا یاعت هللا لافرونلوا لامعتما كثیلوِإ یخذ ہدنریغ كنالقع
 لا ہلب رسک کن نا مالو ینعض كرم .كلالوا الو مدنع ناک ٢
 ۱ ۱ 4 اظ دوپ ۂرزوا ینزوالغ هلل رص كغلاو ءالبہلبمص كى هزمقاا

 َ یخ مال راس الا ترعلا تب هذ لرب ءاماو ودیذلا یدخاووردقوا ۱

 لانا لوقتزونلوا تازاجم هات هکر دنرفورظ لوژونواذهكلنبانم ٔیااذھكل ینا لوقت هاشم

 : | لوت رولواهنس انعم شیک ینرواوا ہاکو مر ولک ی دن نشر واک ن دنهج هره نس یلعملکنآ |

 اا ا نا كم هرزوا لا برو شمع و: ل ارد كيلعو كيلا ت وا تلف
 رود | مالکه لک هکر د هیت فرج هلبر هاب رم دق كفلاو غطت كالو خف ان زم

 تالواو ؛ هنساتنعم تحاص ردوذ يدحا وو ردقوپ یدخاو نینظفلیدنک

 الاولوا یہ اجلوعت رد تافل ذکی دح اورد ی وه وچن وممجج لار عا كيزخآوالب

 دره ءالوااماو ۰ هنس انڪم این نالوا ہلماحو + لاج ند نالوا یتحاص لقع لاجإلا

 5 رك مالو یر كەز ءایلا رواوازازٹئؤ ءورک د هدنسهلک ءالواو یدتاروزممکتب

 رکرونلوا ةلرتهرزوا نلاح ب وبغاوا
 کان 2و زیلواموضم رک

 3 ۹ اوا

 هبا بکر ۰ ندفز> خیوارکانولوا یو او دنعبا بکر رم ندنبفرح همه

 اکر رخ آ ردهتس نم الا كلذک هلن رسک كن هاو یں وا ہمہ لكئيلوا

۶ 

 دان وع منا 9 ِدمالب هلی تورم تواارز خوای نمعرد یب وله و

 ون ابا وەرز زوایل زال ۳ یلضا یکر رخ البا یزخآ هل رصق كفلاویدم مو یه

 تو وتوا هرزوآهخنو شب ہللا كنویو رد اتتسا فرح هلن رصق كفلا و یدیدشت

 ۱ : یاش ںیہ عطقنم یاس یزو حرفم ېانشاشم یر و هرکصن دیفن ی یربو هرکض
 لنت رب اس ءاکوردلکد ن ندنسن نمی سم یتسم هدن و ارررولوا هنسانعمنکل انشا

 0 انلکەدلذنباغ كالا بولق عاف هنعضومیم هلکربغ یب امو ییالاسپ رونلتفص

 ]لب ءاءدالاوآ ی ةهل آامهتق ناکوللاعت ہلوُدکدیزالا موعلای اج لوقت نس رابق عبا مسا

 ۱ مکن 7 ہوا ESTP اکو ردضزاع تفصا یا نعم ردانشسآ

 ۱ کسادم اه وهنسانغمادماشادافرو ر دشا وا عفاوادماهادامزالا راد اجرا هدنرمش كرعاش

 نل ردكم د ندرب هللا رصف كفلاو یدن دشن كنونو یف که مہ ینا ززذ هلوکش مشزنواو
 ۱ كا

 محرک نون لو نیک مکی س هلک نااماوكللاذ كل فیکی | نصل غنا

 25 en ةلصتم ت ek rs و و ریشكيلاو یت یو ایویرسک
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 09200 هه ارد ثل ومو و نسراذبا دم نسرولبف منا اکا رادانداعه قورتت ارش ||

اندعاوذاو امت لوقکر وای ات هلم ادارو ا ۱ |
ییح لعاشلالوقکو نموم

 هوکلسا ادا

 | فورح لب صف ِكْلاو یرزک اورام لآ ود عز کیم کو ERE اتاما

 ,یدتنا هبومس مهنطابش معنا مهتیطابش ا اولخاذاو لاقو ہللا لا یز ضلا نغلاقو رکلاوتالا ۱

00 
 سد حد حس حر وس درہ اوور

wrشاهی اڑ داران هجا نقل تار  

 7 وردشفلؤارکذ هدلک نوار د «رمه نوا کر تو فلان

ES 2كلا حق ك زە رمه روش وا عضون ۇن زانا ؤا بلقتم تاب وبنو ی  

 .هقیفخو هرغص هدطخ فا یری نانشاوآیکدرولتد با هو زیغسآ ین هک با | ۱

 توردون ددم فو رح فلاوژ دوبلاح ید كقورخ نالوا یعاشا تیوب زردلا « هدنیح یی |

 هاکورایا مے واقر این مویلا عو ہکردنوا هدایز فورحو رد ندهدایزا یر

ولوا عذ ر لیلد تقلوا نا تعالع هداعسا و یک نالعفب والعفرولوا نا رصد امدا قلا او
 ار ر

 نوا ماهفتساهدنالکزولواهاکوکص ندندلواہزمھو رولوا هه دین من ناف
EENاس ماما تن الم سردی یل صف هلا تقلا نقاطه وا مچی هرمه کیاناتشو  

 رولوا«تبرفادن هاو هکر دراو ر ردقوب سید ان بود ان او ندا

 همه یر و لصو ره یزب زدعون کیا ید ءزمهو زدار ضم ل مو اوز زا هد ۱

 هيوا REE "«نمضناکا لوا تنا هدلضو تااخ هک هر مهره سا 7

ر هسرولوا عقاو هدلح هنره لنصو * درهوژزد دوو هر
 ولا هاک مع *دزمهو زولوا دیا

 لب رصف ك-ذلاو یررینک كم اذا یکی را نمه كنس هکر ماوس هل و یت |

 كئين وقت هلتقا ضا هپ هلججالا ناغلوا لامعتساز ہو ردیا تالد هفتم نان هکشنز ناو
 عفاو هنست حوا طرش ءازج ارز زدةازاسح ڈلگورد فراظو ور وا نالفءدفاذاو لتا ا

 قزهوح تانلوا رکذدوب و توطنعد یه ته ہر تمدقاع هت فیس یس نا ی لۇق ردا |

 للعارز ردلکد عن هان نالوا ةدنوور فہ ینا
3 

 ® هنوز یا ارز ی دازبا لقتست نیا فلا باب یر وا الا هب را

 | ىك زانا وا بلقنم راد نیل وا تلقتع ید یرونالوا بلقنم ندا واو یرب رد

 | ین او كان نیا نا تو ر داف یا تا ینا نا تاؤ فک یر |

و اذا زولواهاکو زاملوا هاکو روئلواالصق طب رو ۱
 رک اه دنشوارب خس هکر واوا نوا " ی

 |ششایانف تخرخ هاتف مئاق دنراذاف تح رخ لو تکرولوا نوا اف سارا عقاب ۱

 یک ان ادولواهاکوردنوجما:یبماح نزن و لاو رک کتان رش دااما مایع ٹق

 نالوا تخنا و یعوقوالا زغا كو وو ۳ اواني #۹ ٘
 هاکودنز ر ءاج دا اذک انا اب «الوقک لعف

رد ہذبلطقفرخآ و ار مهوکسا یخ یا دات
 ہلواردتم هکر دلغحو از ناک دز وک نف تاو 

 تاج رخ لوقتزولوا ا نوصایساهتتم كناغوو ید هزاج |
 لوخ د هيدكم کرک کم نا ةفوکلا نم

 عونمرد لوانت۔ہدجرخاو هدح لوا تناسب ارزولو لوصودرم ل اوخدال رک ۳ وو

 طب م کت وول والان هتسانعم دنع یلا رولوا هاکور د هجا زا ا نامر كتبا نالوا |

اكو هبسانعم مزولوا هاکو ردشنوادراو هدراعشا |
 لاددوذو لبادوذلا | ادوذلا ملوقکر و

هجئراو هنوا ندحوا دو کش كلواوو یت لووج»
لا وما اولکڈنالو كاتت ها لاق از ,دهمودنالوا 

 م

 رک او ردلکد اجرا كرانوہاربز ندباقنم نادزواو یراغلا كنس هلک لغو كنس هک[

 جد 1
 رو ناخوروتیدناولعو ناولا

 و دنیاست

7 

 1 ۳ اک تم ران رد قا لعق ط رشء رخ لان

 الا



v9ےہ چہ یر ې  

 ۰ طلایی یی لب کینو یف نا ناديا نادیلا | رولک خب هثسایعم ناجا تر 1

 مو نک ںیم نوه ی تو لوفر ولك ید + هنسانع» نیت ناو
 او هاش یادت دا یکم فرو زوم انجم لوا ن یدب نهن ںورخا نک

 لو کن ای ندیتاذو تناهتبنچام يا كاد تنجام ۱ و اخوان ۲ نه لا اب تمام اذه لوقت رونا وا لامعتسا اد ان بولوا ترابع ندسفن رولوا هاک ||
 هنو منبت من[ طقسهدپ ق طقس لار روا لات ام تمان واک ندا طوقسو هام |

 | یرسک س بادو یر ار میدرااا هينا عم ديلا اوم یا مهیدبافطقسالو یا هلوق |
 'یصعی جل 5 دہشت نئایو یمسک كلادو كتاب ,rhea کرارا و

 ضر مک ۱ جد ارد نئارسک اوت لب جی دریک یار هاکو یک یصعو ۱

5 

 وود تبهذ ید ہدی ها نالف یدیا٭ هد اع ددو رذشلوا دراو هدراعش|

 ۳ تیک لوکس لا دو خد كن یدیلا اید ادب تیرق هلام کت هرزوا ی یاور

 بام یلع رد ید هکعا ناسحا:یدبو هبا :تبصا)ذا لچزاپ تیدب نل وقت تمردشرآ

 7 لو یدیمو هک شرار ضلال دب دشن كابو یرسکتلادو یخ کیم
 ا لاا یا هدپ تعقوا یا لوج رم ماوه یدیما لاق 4 او سود هغاز وط یا اا

 نر دب نالوا سام توردون ام وقت میرکلا و
 ےک 5 4 دان ل ؟ل رد الک یرموج نانا دو
 اف کویر وص اکر دندن ندن اد كنب رهو ج ھک راؤ ردقو رد نجا رورم |
 : دس کک لا هات تور روم یا هدلاد اوا نددب ۾ یلص ہل

 و قا ناسا هب ی دلم كن تی و ي دمو یرسک كەز ةاديالا هنلوا رظن هننیذلوا ۱
 یا ۰ یو اس ید | هیف ها تیریو ادب هدنع تمنمضا یاتدخااذا ادب ر هدنع تیذیا :
 جوا هلیدولا ہنسک یی دبا ناسا ہلبدمو یرسگ كادو 1

 هتل بسط
 زا ا ة تبداپ لوما كمريو ضوع.د دیا دی هل كپم ادا ٹک نانلوا ناہحا

 یہ وج

 ۱ اظ دیرهط ای نم یا ءا ایم هجا لومت ل رد یب کسر د دیبادہاقلطم ادا ود

 و بیک هرکس اوین
 و 1 اک : نالو ,نعال الف در هظ نعالام مه طعا لوقت هرزوا یتاور

 : 7 “ا ابا رس جا دشنكناپ دید پک "تالادو نع كناب

 هل دیدی ة كلوا هاب ةيدیلا ٭ اعم می دن تل ہدم رخاو ہل تف یو دیلا هچو دقت
 فو ی کداص سا انعمع انص هو ارھام ہدکلخپا شا هکر دتروع لوک

 اوت ها کیا پک رم ورم تا یوکس ابو یف رمح
 ۱ نوا ۱ دیدی لر نک كل ذک دی .دشن كبنانو یخ كلوا ءاب یدیلا ةنالف
 )بو لقب زب نالواعساوذک هدد شن ناب «دیرخ او صف كنءزمه یدالا یبالا ار ىد ەز

 ر. نا کس نکنید بوندیاراعیرب عباد یو بول دب عساویا

 تو ةا ریا كن هکر وی دیدن کنن مس «للواءاب ةیدیلاود دیلارصف بولا ۱
 50ا6 نوعخی دل وا هریش هنن ہنشاەمںپ با وام هصفي رال رانی ینا اوداکای

 ۳ شکار دین )اود هروب ر بی عا ب تالجرر, نده هک هرزوا هب هينا دفیص
 ۳ صفا ملو هيلع هللا :e e هير ڪ | لوس درد نیک ل وش ورت

 ۲ 1 اب وبا تستی یوسف قمر ا

 ۱ 1 ورک

 0 بار



۷۵۴۷۱۰ a eenہے سس ے سس سج ہو _—__ ٹن ید  

 iT ۆك غاق یار ۱ ETF TIE ۳ یا تنه
 لده وی رس ؟هلواو یش نان یواهتل اج لوکس کلا یف كم مالا یب مدام اگلا ۳

 ر ق ضعف طقسا ظقساذا :اوملآق مونا ی واچ لافب كش ود جند رازی ناناوازک
 کار 8و مالا لرد ہراس ت دش هاواهعوهنش ا ہمفا طول و مظ قاوم اوا اک

 مامتاو تمام ذا نیطابا وہتماو اش هل و هنم كان آد وکر ف یی هنسک دنسک زر ۳
 اه یه یه زدهتسانعع قا ةد كفلاو وكس واو ویسی نا اھ“ ال ری دهان

 یًرداام لاقي ر وال وا لامعتساهدنساتعمهنسک نالوا لاال ورد تل دداا وی
 دم نان هاش الی دا وین تلاه نايه ا قسم من ۱

 6 ےہ

 ہل ۹

5 

 TTT ممے ا

rage e a e e ۳ ۰ ہجوم 

 ںی ےہ دجر اس

 بوس جہل

5 

 - ۳ تلا

 4 1 5.۰. ی ۶

 7 و هی

 اک اه اف نان هللا الا EL ار مس
aبوغاصیعاصهب واهو هلوا نب رد زدءدا هکر ری دیخدهروقجلوشهنوآهوز  

 یک ال زا ینھاونا اڑا وم و. اب ذی

EW 7 
 ہیر ھم ھس رپ

 ۳ EE نوه وام مفتسااعو" دات اتم ار
E? 9چه البف لا یخ كاب ین زور 2 ناک دبا  

 رولک :یدنالآ ا ییجارب ا اب هر ز وا قزاوِٰل فلو كا زد ی صا كن وقت

3 . o 

 ھو ۰

۳ a € 1 لر ۴ ۳ دن 

e e i عود ۹ 

 یت اب رولک ی 3 اد ید و الی دمو ی رک نل اد یارک تا و
۳۹ ۳5 

 یو لمفدوخرا مج ہوم وو یت اٹ يشع لدن دش ریا یاو ی

 عج ہرزوا یزو لعفا نیعلا کرم لعفو یک شوافوتشافا داف علا کام ھر

 سانعم نفرت هلب رص كعلاو یت تیس ا یا انا لع رو لکی ویڈ - ۳ لو

ROE EE ETS ۱ادخاو  
 ید هتسنمم تله دیو اب یا هد دهم اعلان ز یہا و99 فای ت

 یا لی دمو یرن کت كلادویفف کنت ىدا ید ا الا یم اد یف لا هلو
 مکتررد هاو هنلا كراوط عر کا یک اکا عر کا ولو مج وام ج شدی ا ۱
 ا تاک هب BD یوکس تاب یف کنه لالا تا از زا شخپ
 بود فذح یاب نگیا راؤ مال فلا هد لۇقمان کروا یل گز نسب هستم
 يا ونک ید شیر حاوتک بود فحش یو هفت مکر شیخ دتا یدل

 و

 و یک نشت اس تای شیر یک قراک نا فذخ ٹیم ساغر ڈر
 لا یدیآ یدل ٰیروا ن دع اجا نیا هدست اب ر واک هيد یو كردن ۱
 خف نایدیلا یک احررید اد بر طب اوزرد هاشم ر دکب رشد کلا یخ ۱

 هفت اطورولک ىلا وقوع ۲ نایحزهززاوا ٹا الوارف قا آ
 هد تے دیا نککر دغالکی رهن و کت انب امارات لان رک
 هتساوادب جهل تان یک ا ا2 و یس ا ا و می

 دیر طبخ یاد ولکد هانم تعاطاو تاذدب وز درام ودق ۳

 بوتوص قوبو ٹر تہ نس مال او ال و0ف یا نو خاض مشواد ۱

 هتسانعم تمت طیور دشعد رددنس تم ها الادقن دین هد رک تيارا ماو کجا تعاطا م 4
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 سان هم تن یدہاو ېک ضعا لا صعو لب ها لبج لجون 1

 ایه
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 اما دز جد لب ءانابتاذبکو ر دشن د نام ون وهالثم ندشماغلوالامعتسا ہدز |

 یف لناها ئ وهلا :بحآیااذکن میلا ی ھا یشلاادہ لام هنسن تالوا | لاو و کس كن هو ىف كیءنمه. یوهالا بج اادا عباراا بابل نیزه |

Sugeno 

 تاب و رک او وننوکسكناه و یضتندمه ةي ومالا هلوانبرد هکر وچ | ]| دی دشت ؛لواوو یضكناه ةوملا فبسااب ہلِتب وہا لوقت ر دید اهل اف وهاو | | دی یا وادارمیمانعراشاو زدیک دق ضویلوابسانم هدنیبکیار ولوا عا ر هش انهم ۱ | اقسزدوخ اب دقت غراب ناخن داد سامر دشا مفتی مداح نسل | تاالق ام ماتم ودہٹن نوا اذا *یشلابتی وها لوغنهر زواؾیاور یس ارد خد | | زکنتاراشاءاوهاوذخ دی لا وها لاقي قازا بولک نوا یهنسنرب هل دمكفلاو | زا برده اومالا نتج ی وبناویوهلانیهنم انجم طوقس كامو ریلبدمكفلاویرسک | | كنه اونا امان تضف اذا یوم نهم توغ لاش لری دیخ» هس غالچا یزغادابو |

Vo 

r r r by صور nو  emanسس سس و رس سم  
 ب 1 ۰ :

 كو و ىك اہ وب وهبنا کت نس رار وتکو زیکییاهبویلباد رهنلصا ۂنیولا 2
 نالو دنسهاکت ته اه زایضدر و هفلقلدب ناه ند هان ابیریغصبت كل ذك لینوکس ابو یف
 ینیبلفقف تاک تاونهلآ ينجب نت كن نو یف لنابه نامهلا ردشم درد لدبن دات |

 نابت ق كلذل اقبالو شال یا شانه نالف ن لب :وهدنتقزان باد ریدفوذح او
 | تانهابلبق هاب. دادنتلاح ورد وارک ذهادنبابخا ميکتتكينهپ تر رم وكلانهتیار و كونه
 و 3 هاب رد اج ئل كنا لادا اه نو ا تک جناب ونسرب داولبفا نونهاب و الا |

۰ 

1 
1 

 الف ی فا كان لک لذ یماودنصوصخب یاد کلاس نام واب ولفای مکترد صوص خاد تلاح
 | یریغنذادن هدیه وز دکد یحاانص مونددایز نامونواردصو صخمہیاد لاج یفذح كب ون و کا

 شاپ و رسد لبفا انها: لپ زاد اج چد ناو | دل وتم فلا دن ون تکرح بودیا عابشا فون | ناله لانه ءاشنا رول داه باب دیک خا مک یک تکو دیدهناطلسوهیامو هل نسرید

 وار فط نزا وی سکه واو وین و کی تانانهو یھب لن زمہ وهالا هل ل وتعالی ا زا وفات لات داوه ہری نالوآ لاخرهو یب ەرا کک و کیل ید كفلاو ین :اظ لاونول اد لود مهسا لخف نالوا میرا. یب هللق تاک ند تاعف ب ولد قنثم ۳ دبا رسوم دو MEER ا الو فا هاتهاب و نلق تانهابو القا نانه اب و یک تکو دبد تب او تخ ا هبا یکن SEAS عطا نیما تل وم نس رب داولبقا هاب و القا یاب و لبق|یهاب هبتفاضا ےب: ېک ی وتلوا نم اع او از دشا ازای وا م مم هکر دندییم وب ردلدب ندواو الو هتل ماکت اونهو ونهم دنتف هرصبلسهاو رشا مومصمبوناواهیبشت ہار عا فرج ال د بز د نوا ففو ءدننف دف وک لهار وبزم :اهورردنشاف یاو رهبر وب شفخا نکآ زکات روبه منکر دز اج كم دلفان ونهاپ القا یاهو هل موم

 ]| واکوس داب ۱ ]ی یه روا ید یم ا تبع وهو رر دیمعو نو یوهیس هغي اط ليهو ذرو نات کن یدنک ندا یجج لر دم كفلاو نت كن هز مه هاوهالا

 1 ةلمهل نیما ودب ام زائ نرہلاودنمہب زم یا لیلا ند یوم ین لکڑی امی ا یر - | یهو زنسالاطتناذ نان تالا مابه وهب یوهلاقبهنسانعغطوقم تمسود هلی دد | کل ویرسکلواوو
 _ | اتهم تن كنك بوک درس لا دی بھت كابو ی مک واو ویک تھ هل نم هيام



 ر هکعروبلرهدبالیف هبناجو هبناجلوانکررون تروعیداهتو وباح |وداهن بیا قو ۱
 ةاداهلا دسااهشامنآربغ نم اهتبشدقتلباماذا لا تدا لاقینزب کا اہ یک ید
 نالف ءاج-لاقب , یربوا ندنفعض هدابر روپا قرا طب هسک یکیام دنناب یکرا ہن کر لی نلوم

 كلاذو یھ کاخ ان دہیلا ہلا وا دم قام اد امھنب یش ناکاذا ناپ يداهب
 املس یا اهایده یدف یدنع لای ۍ دامو لندبل نیم :كفلاو یدب دن ۱

 یولبناقب اس س عی 4دصق یاده رخاپ تیمر مهسبتیعر لاسر دراوید ىبه لل كلا 3

 لقب انعم هلنتعف نالا كا وس هد ون هل و کیس كبد لاذ یو o یذلا هززوا ۱
 لوقت كونكر ریت هلا ایا مک لینوکس كلاذدو غك ئاھ اونهلا انینهو ایده یڈھی هم یذه |
 لیرسک كن انا هوا رهلا .نیتخلا ,نیلاذلاب ؛ تدذم ليم وهف اعد رش نتمطقاذا ا فیسلاب توده ۱

 ورا" رده شان ٰتلآ ةواداورذشجنابرورم هدنربسغت ۃوادا میکنن ی ےس اناطم هتناينعم ا ۱

 الذب دشت و رک ناو هلن یرّلا :قمروا ها اصع تانلوا کد لوک كنارو یخ تنه | ۱
 کرھش نر هت کان رو ین كراج" اره اهتهننارضاذا هترهتو ةوارهلاب هنوره.لوقت مانع

 یدیدشت كارو نخ کياھح الا عمر دبا تقوا هل اهكبماو اول: فعو رنک او رد یا
 یضخزاه 2 ةوغٰہ لا ید ر دار هل اذاغم+د همان دس ویو هنسک نت اص ىز نالوا یوره : :

 لود دغ ؤاثْود رد ندابقْسوَهوَهوَقهٰوههِب اهل اقبِەس اسم تا ز دی کس علا

 ینواب ك وب ل وشر رند ید عصا وهآدنس زر وفهو راطو یفخاذامبحان سر اطلااقھ اب | ۱

 وق له رس رس ما

 اغ نکل هننناتعم و مغب ٰشعد زد رظمردلکدز این ءافھرذشچچا ' ی

vioد نم نما کلا فون راد فاتح قل دجسریتس یم  

 هیاونلوا بلقب یه تب لرافهینب رشد عا تم هاو :افالاقباضباو ةظنلاافهلاو
 قل وا فیت ندزرطم تب هل وای ردو مغی هکر ارت دم دواب ل: وشد وخاف او ر دښو ندشل وا

 رک د كوب وج نالی ضف ك فلا هدنرخلآ و یقف ك ناه یوارہلا نما رک یایصغ کد لو |

 | اهل ماع عل اج هنتک نالوا جا
 | بحانضو شعدزوتلوادمژولوا ها مهلت هاب فدا ان رک

۷۹4 

 لمزونکهیذه هنضذب یب هسک اقرب هل دو یرسک كلادو یا یدابت داوا قداعا ا

- 

 اده

 اھ

 اه

 اه اقف ناینهلا هسا نالي یقباتت هک كرم و تک اهن فو شهلا. ول والا یلاتجا
 رب دین دهنغادقنهخالت وا راوطیمهو لا اذا انیمه وام یابد لاذ اللهم
 کلاه نایعهلا هاو ضل لبالا یاو هل ات زا وطنم زا هلدمو رسک تیم و یخ تناه یماوهلا
 نقل اهو بن کک کی۳ وی رسک تلاه_نابمه ردفورعم ین سکا لینوکس کمو یزسک

 ولو یف اہ نوتهلآ نیسینتهلنقف ناونهلا تنيشیاتنهاذهلوفت ردونهیریدقتو || راکم ی یماتنعهلصافن وب وز ونل وا ټک ن د هنن نالوا حقی زک آیند
 لقانا ءار ارت نفت اق ور واک یم دم هد ر اعشآ یصجب زولواەاکو یعچ دمو ینم

 کاوش نودا سنت کنان ناتو نره

 تاک درک ل وطن هت وغاب ی وت یاهبیطنب هی نهلطب نعمهلوق و ەلواودایز یاب
 یاب کس زژ یفختناه تنها بت رادع ندنر و بت تنهلارول وادار دالوا
 یربغصن ہد دشت ا : وف تاون ونیعض کاج بل ةشهلا رب و فا رک رادیو

 ےک ںیہ ہے

 ےک ما

 انه || نون وقف ك لاق“ نهلا ندى ذعبتلاةلفاه ناب مهل وا هکر دیمسا علل سس رر تول ید ||



 :نوجاهت هاو و ےها 1 لاقب رولا ETTI لش اوشا ہلیدب دشت ےل لدا 9اا
 ها شالو عسل ازکآن اذکاهب توجاھت ةاج امو دم او ۃوخم ا مه یرهوطا لاق ||

 اه لوقت لمسنا رل كرم هاحاهلا ردضماهناق اجالا فال ےب : سهل عقل مما ٢
 ؟زدوب رهاتلننککردشهزوت«ددحاوالسق اج اہ موق ەھ و هوم | :یرھوجوا هاجم

 | والخ تورع هتل نزویلاع ےھت زؤاوا: اظ هدنوباق ةرابع کت ردراوقزف
 فور لاوقت اعات لدي دشنو یرتسکساكابجو همه ی یتا لی دادعتو
 یر و تاک اڑی رو ع و ط هل ضهكفلا ویعضکناها ٰیدلا چ نو و

 بد ملدهت اوا كن لات یرابو یدهنبذلل ةللاہادحب لای رد ین 9و کد كمن
 تاب 7 قلا نس نار رد ادیان منا نی لوا یدشا الفلان وڙ ع وتا ةدنلوق

 نا اظ ییا هاه نارق غرغو زال لا ةغل ةا هدشو هتفرغاذا ۱

 کر دشا هیدع:هسفس هکر دو ئر رالشلوا دراوهر روا هحو جواهد عطع نآرقفاا
 7 لانادھ یزل فدا ات هلوقکر ادشغ آی دعت هلمال ید یراو متد طارتصلا |

 يك كح اصاتحم نانلوا رکدؤن طارصلا هاوسیلا اندهاو یلاعت هلوقکر دشتبا ةيدحت هللا لا
 e ےس rS نئادھ و رکی هل ا نوع تموقتمال کک
 اب و هنسانعم یه تلقکهلوب ئر غ وطلب دم كفلا ویر ڪک كاتو كنءمه دادتهالا رولوا
 اعم یدشهنال ی دهبالیدتا !رفهدنلوفیکو دید لضب نم ید مال هللا نا كی اعت
 ار تر و هکر وکه وآ كنجوزییهحورا اجور هلی دم تافلاویم راک ك زاها 1

 تار یر فو یه جت هندلا إلا تده دقو ءاده

 رفیدهواهانعهرزوایزو لیعف هلیدندشت كنابو یش كناه "یدهلا تراوع| ۱

 )اشر نارق ناردنوکدفب رش مزح هلبنوکس كلاذو یف لئاہ یدهنلا رواک |[
 قدناشم ا کا یرقونیعوهواذکو اذک |[
 اان درفم یدهو یب کرع هل ةر نوتسام یلع رواک ید عجب كن هی ده نالوا |[

 هونا تیر قو ترتر اس یا الف یدق ید لاش روئلوا
 ]۳ هام نابرقرب یدحا و هلنوکس كالا دویعف ك ناه دیده همدقتیاهادهل اه رواک
 ِرعوَا رونلوا قالطا ید ہرسا یدھو ٰیدحاو تل ڈ حل د دشت ت كتابو هة ك لاھ

 هرزوا للشبا نآالاحهکر د هنن لوش هلن وکس كلادو ین كناه ةندهلا هرزؤا ||
 ۱ ا نم هبف تنکاوف یا كنده ینذخ لاوقت نوساوا لعف رکن وسلوالوت رک ۳

 تل ما ةهح یا ہرما دیدہ نالفر ظن لا رار د ید تپ هددهو ہنع لدعتالو ۱

 ن شرم كفوا هی دمو یسک تلاد مهسلا یداه ردنغل ید یف كناهوررد ||
 مآ دعامرروط هدنسهتروا عكززغص نکود نمرخ هکر درغصلوشهلپ رنک ك ناک شکازایداهلا
 + 3 دمویرسکتلاد یداوپ یداولا هنسانعمقنعزرب د ید هنو یداهوردبازودیتقأر طا كنا

 ظلوا كن روستآ لیعر رایضعب واهقانعا تدباذا لیطایداوه وه تلبقا لاقب هنسا_:همرانویب 7

 اه انادهلآ ناغمرا هیدن دشت كزابویرشک كلادو یتفكناه ةبدهلا یددردکولب ندا 3

 كادر رکن اعزام. دم كفلا ورسکاعرمه ءادهالا هنسانعهراتافمرا وجهل رصف كفلاو یف ||
 ہں SL ها یدہلا ةبلاو هل تیدها لوقت

 3 ۳ ٩۱ )رعد یدهم هقبط یدنا ینا زعالا نبا رلربد ید ہرافرظ نالوا یاثماقبطو رولیروهب ده
 ۳ بوک ده هکر کوش هلو قوم كناهو یرسکكيم ءادهلآ ءادهلا هن وا هده

 ۳ ی : شس1 ۳ ۵ 3
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 تر .قاولا ردشماوا باق نو خواو رذروع نالوا یروتف كلذگ هرزوا روبنه نزو ال نر ںیم
 ك كيه ءانیلا رصعا دا هتجاخ ین یناون لاقبكع | ریصعتهددارم ءلیصحت ہل دمو یک و یف |

 ءافسلایهولاشقاترب هلن وکس كناهویتف كواو یھولا ہنساسنعم نوکسو روتفردذوجأم
 یا یه هو اتلاف "لا ازد ید هخنرب :یهوو هعف اف ت تیهودفلاشویشااویرخت اداه یھب

 لوقت رد خد هغی وط زونهغلترب یهوو هقنر لد ردمالاعتفیاعفر ال ةيهو زداغملوق هنمقش

 ہکلزوچ یا كنونسن نالوادیبشاک اونی هووقرنعاا اھت ناوہو یہوف اغلا تيجوا
 :كنمال رغ ہزمال ۱ رکو دیا: رولي كندجج» نیغ یلارغواع ام ءال ا یلازغ تیهولاقب رارپدیخد

 لنمووەؤام ءالفلاب نه رهنمو «"واقسیهونم لیبسلخ لن اف هل هنزغا غشا تل هر فردی
 تالفو بص قب رهو ولوا هرزوا تسون یی اط بونودیلود هکر ووا برضهدنفج هنسک لش
 طي اللا یهو لاعبو یخ هنو زن پولوا يفوض د راوبدیهوو ر د هتان ام ہیرا ۳

 ی هلید دشت كنابو یف كنا.هو یم عص لواو ةيهولا جت مر و

 .حورخو فی یهنتدرب هلب دم کلا و یدمو یریک زد همه ءابهبالا رولوا كېدل بلوق رخ

 ايم هتلع> ادا ءاقیلا تیهواو ثالد هبشاام وا سک اهماصا یا 3پ : یهواف رص م لايف كم

 رولوا هاگسو ہللا دمعل یوو كو لاش و بچت هلک هلو کس تا وضخ واو اقرا

 هرزاک | هماعهکرونروکه دنګ اوا هل شر هشتم روک رب هندن رفتم لو اب ا اچ

 ہل وکس كنابو یف كناه ویلا هنشانعم بارلا قاقد راربد هنسهدوخ كغارط كلذكءابهو لربد |

 ف فوكس ك ناھ ویرسک كةر چه ءهابجالا عننیازداویهوب هداهلوعت قسلاق با وه ی دوخ كل ربط

-- 

 كنوکلوش هرروا روزه نزو ةءابهلا مو رد یم“ كرپ رب «دنافطخدالپ هلیدم كقلاو ی كناه

iردشعا لتف هد هروب ز٢ عضوم هدنوکل وا یقدارفلا ردب نةفبن ذح یس علا رهزن  
 کود قحهلوامجوص لوشهرروآروبزم. نرو هءابه دعب نو کس او یف کیچ ةیاارفچ ۱

 لوش هل دیدشتكابو یرسک ناب و یف كناه یه یا ردشعالستف هفندح ںیہف ہدموقرد خیا وہ ۱

 هلن دن دشت ناو یرس سچ كناب یخ ك ناه ةسهلا هنسانعم ہربغص ڈہراج ہلوا كر کردار آ

 يدعابتو ییسوت رردبا جز یتا هکنا هک دتوصرب ہلبدمو کہ او ىت کناه ںیہ اھانع |
 ہلیدمو یړسکك نات قاھ یطعاعس اچ رو ردرما هلیسمانب هرروا یسک كات تاه م ہنسانععا|

اام لوقتندنسانعم كمر وزدداعاف مل ہتض ںیم تاتالا اینڈ ||
 ||ءاچهلآ كبطعماناام یا کاج اہ

 دلینوکس كو یف كنه وعملا رد ی افم كح دسکهنس انهم كا مذهب كلا وی رک اح

 دملا یالخ هدب زهوح ترابع نکل ر دش د ردمذ نالوا ہلرعش وس" سوماق بح امو انچ

 ل وقت تال ذک اعم هل دم كْعلاو ین وكس كاهو یف ك نات ء !ےھتلا ردنالطاندیارداپتندنریپجت

 اهجور آرا وچ هتل رب دد هک مذ نتیحص كيرا نروع یھ ,ءاےھتو ءایھو ا رویه یه

 تو لوفت رد هیایعمو» ہلب رسک ناه ڊاڪ و رزد ید کا طفل قاعم فو رح وجه وم دنیا

 | اس هو FE نانا ا

3¥ 

 کر

ERIیدتنالبلخو ناک اکیوو ناکی و لو رولوا لخ ادهرزوا هد دشمو هففحم نا | 
 ` )اہ لا (ءاهلالضف)نسرایف ادت لیا ناک هدجب بولد یوالوا هک اب وک رد هل وص طم یو لک

 | تازلا قام هنسانعم تربغزوت هات کیس كنابو جت كناه ةونهلا قمتءاطیذوط هلب دم كفلاو
 الا ر رد ج د هښغارپطر فاه و هل واه درځم دنلانم زوت یغاربط هکر در ل وشبه دمو یر نیک ت ناب

 وچه هپ د دشت یخد كواوو ہل وک یس س لب اهو یف كوو عملا تیعهنادا ءایھ ما وه قو لا ۱

 مس فل هزمه هوچهالا هب نجوم و ۃرعھزلوفت نک ناو |
 سس

 س

 ایه
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 و هلدبدشن كنو یرسک كالو نخ كواو باولا هلی لابشب زر یم هک یا ښود
 نکیدتبایلو یم ود را دید یلوورغیهرکص ندرومخد یرلکد ید یمسو هکر دروسغب
 دوم مک هلال تس یخدلوور وب لنت ابن یر هک اپوکرشبهدراهب دواک ناریدهروسخب لوش وش
 ہیر كمالو فوکم كواوو یف كنءرمه ذیلوالا لبعفو لەذ ىلع یس و هف یدنبا
 ۱ ۳ ۳۹ یک اب وکی ورد یلب اقم كنود ع هکر واک جد هنس انعم تس و دېلو و هنسانعم ارومغبنانلوا
 8 ٠ هدصوصخر هکر رد خد ہی ہنسکر ہو راربد حد ہدنیلکنالوا یس هیر ص تبارقفلجل ابو

 الفد رن یو وصد كغلاو یوک۔كواوو ىم كب“ ىلو لا هل چک و

 دواوو یخ کیم ید یول:لا لرد د ہیشکوفو هیج دیا مدرابو لو دیخد ہناضوا عو یک
 ك اوت ۶ یولولا میک نالوا ب وین هالو رد دشن ناپ و کر یک هلرمخاوا و هو

 کز هوم نفر لوو لږ د می ەنذ نالوا بوسام هلو هل د دش كناب ویرسگ
 ام ۱ ہردنمک نالوا تونم هب یل یب ۳ یراکدیچ یولع یدنیا روره

 ۱ ود هلواو ءالولارلبدتیا باف «واو بیات پودا فدح یب یلوا یابنایدروک
 دطافو لر نارید ید دقنعم هالوالوو ةبارق لاصفا ناک !اءالو امهنیب لاقیر دهنس اعم
 يا الاول اول: .نالف ءالوره لاسقب رلود د هعابناو هبابحا ءالوو ہبہ عو ءالولا

 رم او یرسکس دار واو ءالولز ردییلب افم ٹکلنمشود کاخ قانسود هل صف

 زیرو دعب اتم یا ءالولا ىلع اش الا هدهلسهفا لاش هنسانعم عداثت نا یلو نر

 یبا لیمو ی زبسک كمالو یخ ات یار عانیا ءالو ادب قل او لاش ر رازب دید.

 کانو یت نیک كن هرمه السا عب اتیا نارهش هبلع یلاوت لاقب قلوا هجندرا ||
 يف كاواو ةبلولا ةا خلا غلباذارمالایلع یلوتسا لاتقب كعفراهتتناغ تان هتسنرب
 یر ہعدررودواعضوەننلا كالاہک دسالپلوش ہلدیدشت كا و

 ۱ a ERT كفلاو صف كواو ابالولا رد سالب نالوا هدثلا
 یس زدرەغللوشەلب نا اب البواہالولای اھسوراہالہلاک مهلوقهنمو ||
 | چٹ ٹک "پواوااترلرتز وا ہر زوا یشاپ كنآ ی سالپ ناموا رک ذسپ رلراغب سوکھ ہرزوا |

 هاو زولللوا دصق دّیعوو دی دېت هلکزوب هکر د ظفار ی فلا شوکج كواوو یف کلمہ
 یی دب وب یدنیا بل ید وز هکلهس ٌةیهاداک ای |نهدرد ەکلہباف 4 ار راقیسانعم كروپزم ید

 ' | واک دهن انس قبلا واو یدید ردفوب هجو نسحا ندنکیدنبا رک ذ یعمصا هدنربس ت كایلرا
 : ۱ جهل هو ی رس کح كمالو یخ کر زمہ نم لاوالا ردجاو او هنیرحا یااذکب لوانالفلات

 یھچ تاک لبقف تاونونوکس ا رواوو یتذ کہ زمہ نوآزالا هنسانعمدنکنالوایلوا
 "و ہلیرصۃ كفلاو یفوکس كمال هی © واو لول لربد نولعاو لاعاد نج كنس هلک ىلعا

 ی كواو i ىە الف كلان اد نرکس كمالویمض كواو نال لا
 کو کریک دن و کوک ا ےکتیج كلاذک هلتف كناب و نوکس کمالو یم کواو تابیلولا

 كنونویعلواو ینولا نرگورونفو فحض هلیرصف كناو یف كواو ینولا لودتایربکورکو ||
 فن رور دو اد یناشابابلانمات وؤانو قارمال'یق تیلو لا هان وال وکیل ۱

 یرسک كو ةياولا هنسک نالوا فیض هلدمو یسک كنون اولا هنسانعم لازال رب ذاذکآ
 EAE نه هات هاو ةا لاش وه هلیفیفد گناہ و
 ۱ الا تک پے كلواو ةو هوا ایم واهنسآ یابی[

 شی
 سس

 سس سس



 "نهزمه والا فبق هخه اثم هل ذه كفلاویفواو ےس درصد رد 1

 :نافزو ردنا ا او هدفب رش تیدح مشهد قرف هل دی دشت ابات یرسک فاو یدمؤ ی عج .

 ۱ "دیفوا هدنر دقت تابطاو هدنحالطصا كقبالخ هدنامز وب اماو رد هبات عع وب هبقوا توام دعادش 1

 اه رسک ربه راتاو ںؤلوا راتسا كو ناتسار هکر دیس شب یف ید مهر درو ہد نوا |
 با ہيغلا هنس انعم را هية وجہ هیدن دشت كنات وئیر دک ك فاقو هلن هه یناوالا زار داف یم تر ۲

 یخ ید كنهیقاو قاواو نسردب | فیفضهدنعچ ئات تارات را کا هنیس انعم نانا جان کی :

 نکا زد هرز روا قز و لعاوفو اررر یدبا قاوو یلصا كت وو هنس اعم رەخ وقىراكدىد

rin ۱یرسک ك فاق "قاولا راتدتبا بلق هقلا ییلواواو یرتوا ندنکو داروکح  

 "ددقاو نانلوا عضو نام کر ؟ یدتنا رایضهبو رد فورم هکر فوق یراکدید کرکه لدغو ||
 :یزسک كواو ءاکو لا ردشلواهیمس رسا نانلوا رکدەیاکخ نتوص کلش و نال وارد ارز | ح
 ,صافعواه ءاکوؤاہنصافغظمِحا ثیدحلا یق و راغب را هب رفهلکنا هک رد هنسنل وش لنت فا |

 ردب ردیرلکدر دیک هنشاب ہدنلاثما هشیشو هشدش هلی هلممم اصول انو الب رک ۱
 اقسام یل یو ا لاسقب قملغب نارغا كن هب رق هلبدم كغلاواؾ عو یزسک کل و هز کر 3

dlید یش ضاع :اکخوآ انالفنالاقبو یدتنا رور نالا:  

 هلعاب بو رعس دفان هلب دمو یرسک ك ناتو یز نک هه هاکیتسالا ہنس اعم تکسازدنوخ ام ۲

 برف قلوا نقن هان وکس مالو یف کواو نل ولا ایش تالتما اذا ذات تلک وما لادن لوط

 نغانادسا هدر اہب یلووذاش ھو نمداساا اتلان هنلب , نلوهتم لقب بالا ندا ساب ژ : ۱

 روا سا نل رام ا درج ورک یی نا

 ۱ تخراطتب كفل لوا كرا رتو ید راغ! ندیلکت نرخ هک 0 یک هک" یو ف

 1 بناج هب هره هرزوا ناوخ یخی ك براق ئا االام لک لاتشو لودعباندعابت لاقت هن

 ال ول لرد هناسحا فورعمو فورعلا هتنلوا وقت لرد ند ہکبُجا ناشدت لاو لوف یٹلا

 لاقن وامعف ةبالو عیہلا لجازلا نلوودلملایلاولآ نو لاتقب قلو ائ اض ك هتسنر هلن زنک ككواو
 :نونعبدلوا کاح هاک و رولواهیلع یک ہاکی عو ہیلع شسسوشاشالاقن اکدیلع الو :لونالف ۱

 تيكا ی ۲ ناصلس زؤاکیخدافتسا ہم ۳9 واورسک الوو رؤولب نلاخ ایاعرردقحاهتالو || ٠

 زرد یی هرل زا نالوا عع ةیالودنساستفم ٠ ثرصن4واورسکوواورقف ةبالووفیالوهرزوایاور
 از ز یک باقنوۃراتا ر دفسا هلرسکر دصم هدف ةبالو ید دیویسو هراس یا بال و لعره لاقباا

LESزراق رکن یراز وندر دنن  

 كن r 0 هالوو یدلق ا یا الف رمان ی ا ا

 كی ل ولا ویدا اذاا راھ ناس زار دید هقجیقبوزدنود وب یس ہا 1

 ۱ لوید لعاب دن رک کا هتل ۳ 0۳2 ۲

 !زرید خد ہغلوا لانه رومغب نازلوا رکد نو جسام لع بدید هنغابههنیقع كرو مغز ||
 | هتیلوا وقت قلق رف هلیدم كتفلاو یدمو ینربنگ کن هنمهءالبال الو نضزالا تباو لوقت

 منکر وتو ۷۶ رما اذان لو ل لات ریو کما ضارعا نهن رب وتوءدلفتیا ۶ئ

 ر
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 تمام روی طر یوورچ یغاوالا«نوعخدلوا |

 رم بارم شا ءامولا ر ددعاميم تما تک ل قند وج و ||
 رو ءافیاو عم یقواو هدممب یفو لاه اش دم » كف هلیدمو یرتسک

 ۷ك

 4 ابہام فی شوس شا RRS هباعو انوغو زاوآ

 ھمول ارض تحااصو رار ذ ماری نالوا ہلباسح غود هل هیج و اب اراب دهکه هنس انعم رايدإلا

 و كروز ارز ردلکد نه اط یھ چو رد غغد د دف زښک ردك اب ره دریغ یظفل
eوج نفت ه هیانضمو هک الاح هلوا تیزاب ندنردف :ردف یاولج یا وا ادا کور ول نا:اوا  

 + ها اقا

ew ۳۲  

 ا تفکر ا شف شایع فو الاب ز رداد
 ںی درر یمن لان ارو یوکس ناف ی اواو قلا ابفاوءاطعااذاهقخ
 اب دهو یرسک ك ئاغا یفاولا رنک و ماذا فول قو لا غب ر واک یم مخ انعم قلغوچو قم وامام
 هال هام هل: دی دشن کابو یررسک کافو یخ واور قولا هند یب با افو,هباهتیسکرپ |
 وتو بت هر كيكو داع هکر ربد هن زاب نایب لوش هلیدم كفلاو یدمق ||

 شه ءاعب ۱ فا وهاظع)!داهافو لار ید ید کمد و نقج ما كن هنسکرف دی لا

 نو رنک اافو ہلنبخخ یون كما با قضبش یب هنر هلدمو یریکټ تاتو
 با زر دید هچور نفود نفاد ماف هووهفج ید وا

 ویا نالف قو لقب كمي هلیعض كی اف ابا ہنس انعم توم کلی ادا
 زمانو وجات ادا مولفوت لاذ لکه لجب لک اقرب دم
 ۱ 2 لاو فوكس لواوو چن. نزم وا راررد هکبک هلجب

 زا مش نرالا )ضا ینا لای قم اص لپ دم غلو ید یدشن لان و یریسک ریه

 یت لال فل لع لب ار کف تداوم باور نکا
 - اک ناروا ید ام یس اش ییا خر

 رز اقا اکا ید فوج وک ا ېدااوپ تم فرحورکس ند روس
 ام ی نایت وین: یکی ی
 ۃدنلوا اما دلا نیلی هوا فرخت لعف یب انا اسب و در مل مو

 او نوک كفافو یخ اب یوم يروا ند
 دلش نذاپواو نالوا هد یوقنوءانمم هی رصت تاب يس نت و

 تاتو یف لات ذی قغ اص نم كف نو ین كلا مغن یبتلوا
 نفر پس فاق غل قا ذہ لت

 ُ 3 EE E دفن ی یر
 ورقه کیر قاو جرس لاقب یر دمو کف قره 9 روزہ یاس
 7 هکر ندید ا لوش (اوودزرید هرکا KE نسهعرات هیت بت ةو یرسک كم

 ۱ ا یر ما با ناک یو بل اف بیا ندنم /دعرش
 ات یدیدشت زو یخ لفافو ی كوم قوا هفنصلاکلت لع سررفل ان نا نیو لات او
 اطا نقص الب دب دشتو یرسک تفافو له قوتلا ةف انعم شانعص»دایز هنسکنالوا
 لم یس رک واو بال یم یاقوت لاقي

anفا  

 کرد درس



 => تلگرام

 هلوا قویدالوا هکر دژاوط لوش هلب رسک كنبش ةيشاولا تدلوام یایشبیدنع ةبشالاهذه ||
 | یرسک ك بش یشاولا نوسلوا هسزولوا ناوين من رهرونلوا لامعتسا*دنیحاص تدالورهونو ||

 ٹل ڈک رلا و لس قول ندنسانفقلیصو ردعس هل زکو یف كواو زئامولا ||

 یا

 توام لافہرواکی سد ہنس اعم ٹدالوواو کا ایشو نالفونیلوالاغ ارد یخ ددنلا نو موق یشوو

 یتیم و ةيرلانزو ىلع هتشوتلا :ساولجر لا لاق هسک نوا قوج یدلول دمو |

 نب شلوا ہجالاہلی داد شن ك ناتو یر سک ك نشو یخ لو یشولا رنک الددش ةبشوتهنبشو لاو
 ناب هدنزخآو نتف یوشولا هانعع هلیارصق كغلاَو یدب دشن و یف تاشو یمن لی "یشولا

 هرونسارونلوا كرت احوتفف نیش توتلوا هداعاواو هتلواهتسننالوا توسع هغل هچ الا دیش

 ہلینؤکس كناه هدنرخ آق یرسک كندش .هش ردقلف رک اسی رش سابق یدتبا شفخ او ہرزوا لوق | ۱

 اذتا ارزر دلکد لیکم هففوو اذا فرح رب والا فقو هل رو بودی اپنا هلا کز دک وک فر

 راز وا غیب هد هدحاو دام رند ات دوخت نوکسو انکو ردیااضتقا نوکس فقوو تکرح

 نرتفل ودك -انفتسا ندنا:رواوا طفاس اه كلسرادشالوا ہی ەندنرب یرما نالوا هلفوءاهناقو

 نت شغل یس یا دناشو ناطلسلایما بیو لاغتيال قازا هر نس ڪڪ لؤ اؤ :ةلاشولإ

 هک ۈاودنوسيروب هدانز هلاک نالوا راوش:هرا ۲ الردمو یر سک ناتو هرکه

 یی كفاکبالکو ردقمرادنفود نوا ت ثتعرش هل الک دوخ ابو هلن اک وچان یتا دلی دمو یزننک ۱

 كنه ءاضنالا زنا ملت ها هلکنارد هدنلان شک ید هکر دز ومدلوش هلی دن دشت كم الو |
 یس هل ثیضوا لوقت كلبا: تیصواهب هتسکرب ہللا هةر هلردم یخد كغلاو هلی دعو یرسکخ | ۱

 تبضو هتلعج نا دیلا تبصوا لوقت ارد یکایک ءاصیاواضباهنیصوا لوتتو ۱

 یب و :اصو ر دنسا ليقف ك واو: :ةاضولا سر ر دتبصو لّومت لا تیصو

 بسم وا تن لاتش ر كيا تیصو هنب ز یرب موفیدنویرسک كل داضو یف أ

 | یا یتصاولا لصنااذاتنلایصاوت لاق راب دید هغمشلوا هنر یرب تاتابت یصاوتو |

 او یرسکتنءرمه ءاصیتسالا لتم یا صاو ثدن لاسقن تو نشلواهتن رب یر لیمو
 2 وما مدن نهن اار اسلا اونضوتسا تيدا كتبا تیصو كلذڪ هل دمو یرشک
 رد یب نو اع ناروغ نیاز دراغکچ رکنا هر سران هک ف قاتم هزپخهنس هما یب

 وبا سوم رک هلدحاو فرح یم اط تزعاربز رد شمل وا لاخدا یفقوءاه هنرخآ و درها ۱

 | كن هرس ءاتشنالا هدنزبل هدنشعام تلطن یا قب ةس زو یشوتسب نالبف لاش ردقماروا

 مم میس

 | نرالا تو تنهو لا فن رب نالوا لتتم نب رب یز یا فیت كتابو رسک لدابص ةییصاول] ۱
 تا ےک والا دش اعف اهن ہنس مع کلا ورسکءلواون هاعولا اتت لصتااذا

 یدكفلا او یدمو یسک ك نت رش ءاعتالا دناضعراباق وج ہلا شم كنا ير كنيجویمف

 هدبلق ی هنر ءاعباو اه ولا هنلمعناذا حال او دارا تیعوا لوق قی ءوڈ هپ اقای هنینرل دم

 یعولآ ولا نتنکلارم عوف نوژرمضب یان وعو اع عا هللاو لاغت هنلالاق را رب دید هک

 اک ماظتاو كا لاو لاقت( كا ظفح ى ہنس هلل وکسكنیعو یف لواو و
 نلام لاقت واک ید ہنسا ځم و لڅ یعووهن ود كساغالىا رمالا ئالد نق ئی ۶ یؤاللاش زد جد

 ةبعاو نذا لاق ةبلبا طبخ نکو دنشیا ہکزانۃلوق ل وش ہلب سک نیم هیعاوتا دب یا یو هنج
 هل صف كمااو ىف كوا یعولا هنس انعم ہخراصز ربد خد هبهنسکی نیب ضاجهیعاوو هظفاجيا

 كلنکرصق كلا هرکص نده نضو يف لواو یغولا هنسان تا ساوه بلغ ۳ انو ۱

 عو

 اغو



 اشو

 ماما نم یز نجد الن یھ هارو ناک ||

 نوه الا هنرخآ در شا کوی كان فرو ننآکردولره

 هر لاخةل اولعنالوا ها وَ نا 13ا رک :بولواهذلهلوکس کاپ و ا

Nو `  

 روزا نار ا تر ها تیم ادو ہک ۱
 تن اتهم اشبال کمپ امو یارک از یقه: كن ان ئازار هتیفطتاها |
 اس فا لب+كفلاویتفلواو هارو تا یاوهیراوتف |
 ا ng EE جم )ا رش اس اعماق |

 خمسا ها ی داوا فاض هک هرزو قلوا تباغ ہل ات اوزؤا ۱

 زنند 1 اک راد باو ضم کیسا دسوال ءارر كرار عو

 یف لو 700 او ار ارادت یر هاك ارو بدید ۱ ی رو راد
 92 و دیک نال فورس هل رص لغان دا ماو |
 ام لات و نلطت نماد هل دمو یردک ت ااو یوم یررتع |

 ع كم یوم قیر ینشوا لاقلث ارت شب ہل دعوت یارخک
 يج كفلاو یم وا رس سوپ هد ارت شان
 و یر اکیسوماذخ لاقب راک ۍررخز درک ذم ئ دعا یز مالا دا
 ولا تو فا مم یدنباذو او یسولماب نفاس اذا
 ار ڈیل لیا وب دهزواننتزو لپ ی املا ا دار بارسا ید
 نا ےک دیس ناچ کی دوا ات سال نک اضروطنا
 2 : او و دارد زدیلعف هب اک ولو ن دنا دفا رھ لح
 و یا نسلوا لد سا سوم رک او رد ھوج نایلور؟ دو
 وا 52 یو ناو وهف ةلطم تامالتخان نلوارکد بولوا
 قاب دا اۋا لحر ع رش ون یل مو 0 تی هلو
 نالو نو: یوم دن كلاب دنرخآ و ین او یف كنپس وی ددو
 < الا بوش هب مم كاذکه دب دت تل و یرتک ك هاو یدو
 ورک هدحاسل كن انسخ هكر ما لک داوا باب تک لوزا
 : ۷ قضا هوف او لفتناوارااک بردا ع د فا و دسر
 چپ طا 1 ا ںی کتب واال هان وا ئل واو ایه٤ دعاه
 a ینا هل ثیلقاذاةتیت وقم لوق ےب: تلط تغفاوم

1 

 ]گرم و 1
 11 os کا یم لا و یجیل له تان تالا وضع
 ۱ الا سام یخ شاش او نوا تبشو لو نوک دادند ایما 3

 ا شب ترش رر زو وزا لنا ھب ا ہجاعع مر اذان 5 # 5 قاب اس یب

 r hr Th :نرخآ وفا رک رل اتال دیت رال قلب
 !لوش ہلال هتم ازو هم لاذ وضو یک یزید ع زاد و ہج وا 4

 ہا لوق ید هم تل ها ها یا هم آه الف ولو
 تا ةجالا یزا لوکس كشو تک هلو او "یشولا ژد هتف نم اهن اھا
 رر زن نالواو ەش الاۇ وتە یشوو الات الا نم الو هی ابو
 سہ مس سمپ بن اینو یر کلر دار کلو آوار روا

 ںیم س ساس موج هفته ید نے



۷۹ : 008 

 ا نیز ےس نیز هه ناسا زک ف ىدوو یوم طا اور لع اتم هل دشت كانو ربی ادو 2 ١

زاکنیل اضف| باب ییعب فل از یدو هنملوقترار .د ید مکا /
 |دوخابنوح کمتان فا تنآیدو و

 بر عبو وب دال دو ید سرفلا یدو لوقنرزر دید هنتقزضنرکد نوک ع اچ |
 | ةسنعراص نوا جاجا دلداو هوز اص نوجا لون نیک اتیا نا رارید ی ډو یدتنایدیز ۱

 ندواواه.نالوا هدنرخآ لام یلرپ ووداپم ناف ضبع كناب و یریکتلاد دید" ةیدلا رد یوا

د تیطعااذا ةید هيدا لتقل( تیدو لوقنرارب دین اد کمزیواہم نا هبذورزیضوع |
 |كلاد تاب دلا هتي

 لوفت قلا تسد ید درد دشت کز سک كن نو یز نیک ان هه قا تر یونان یک

 كلاد كلذک اید" انالفد وقت ہنس انعمرب و تیدردرما دبا ٭

 ,قلوا كاله لب مو یزمبک كن هززوه مادہالا یرکدم دم ای ایا ود یه هل پا

 ھتسِد نالوا زاوا لاله مل ,دمو ی سک لا دو یدفو نص لوم ,يدولا یالهاذا نالف

 وا دولا ادد امرخ هدزوا ینزو فرا دین ابو یرتسکاادو یتخهلواو یدولا

ہ قید والا نل دمو هو وات ]ندا کیک سیر اءاکوردفوز عم هک هرد
 كواوو ضف لن امی

ر دیمچج كنس ملکی دوو هک اب و کن مات الخ یعردیعج دیعج ےہ اک
 لوا و

یص ره هام ء نواب نیرو وک ةیرماا منا یرنب هر دب 2
 هنتساعم ل ود راو دا وراف

 عج ییاوسرلریا یب ہنس ممکن مان "و دوواجاغا لوش هل ر مو یرتسکج E ا ف لات یا ۱

م یرلراخاع اننالوامک ن یدحاوا هل تزو لعر هیدوتلا
 وا و ةندولا هنسانع

eندنتس هفیاطنیییالکي دتا تیکیسلا نا | بیع یا ميدو هام لاعب بیع لیت وکم , 

 سو محو اهب سباو تص ]وکم یتش ا
 دوخا ا هدانا یر ضا سو یدرلوبد د ذیدو اب

 هفتا

دمو یرسکثكلاڈ یداولا ا ییا فا تارا یاب او هب دب دشن کباب و یف
 هلب 

لک ااذاایرو هب رب هفوج عقلا یرو لاقب كارتا بولد یتا بو دیاررضهتحا ارج ییا كتحا 3
 م

پخم هب رب ینجاصق کدحا فوج ىلع نال ت دا قو |
 ها ودو هو هل رجش مدآ ینعبارعش له نان ء هلر

رم هارو کی ءاز بددولربخ قل وار هر دقو ارپ ۱
 .كنار ابر لحراب لوس انتی د

یز یجنلہدمو ی كنار اور یمن رک ك کس
 یت ومدرفم هلب دمو ی رک ك ناز 

وعوعصات نالوآ هدنرخآ اس هلک یر سپ
یفیدلوا هدنرا هلکیدعفاو یوفرد تنا

 کكلذکا : رو یک 

یک نار نر یوم هی ۱
هفمقج یشنآ كغانقحیر وو ی یوم عج هلقف كونو ی 

 نو د جد 

ہرانتجر > اذا اعلا بابلا نم رو یر یرولاق 7
 بالا نم یریدنزلا یرو یرحا هغل هیفو 

 .ذیراولا زمتکااذا ئر ملا یرولاتقیزارد ید هغلوا عج ہری رب بولوا قص کالءاو سؤالا

 ملل اب رولوا او تقص د جا یروو ةني »یا ةبراو هقانلاقهوا مسكر دهقان ا لوش هلب رک كنار ||

 .نزویلع ةبروتا ارد هغمرافچ شنآن دقامتج هلب دمو یر دک تن ءزمه مالا نیعسیا یرو

نانلوارکد هلب رصق كفلاو هلن حق یزولا ءاربا ہت زوا و 2 ةیروت هتیرو لوقت هانضم ةيرلا 1
 كکرا 

 یرول| یا یردااملاغ لو خد هقلخ یزووژربداریخ ارش یجويرولا هل ها طلسید- اف یر ۱

ح شنآ ندقامفج هل دمو یرسک ناتو یز د نیا ءارتسالا وه قلطا ینا یاره
 یغاسق

 ةلالضلادانز یروتشپ تالفلاقب كمي بلط ۱
ہراب ةن زوتلا زلاح نراقمغح تلالضو هاتهیعب

 هب 

 عو ینحارج نالوا دنا كمبو تشهد هب هکر
 هراس ح رطا یرولاش هلتعسوو

 هدحبوم ءاب وزارت نیہراسو :یرولابهب اصا هی روت ||
 یری هب ر وتو هنسک نایلقوب نقع كز هرابهللا

تنور
هلبنوکس كن ارو یقفدلواو »یر :نینوللب باس 

 ۱ 

 ن اسنالاءاوو نم ذوخأمہاکہریغ ترھظاو به هي ا تان ل قیر ردا درک
 ۶ سو



Eذم او یوکس جو ین ابی تتلو مدح نادر  

 انو

 ہیک

ETRE نیزه 7ا7 نامزد i 
 اد نم هب زک یهو یخ واوو زا (یاولالصف) ده ور لاقل زار

 دهن دلك ف أورو لك دمو هل لو جم ات نو لخت یاش هب وتساب و هنم لوقن
 نر غول رنک لو مدعا نژواکیز یدنآملعیا

 اون یتا ولا قول ینزامز الوآ ناو او هد لکل وا یدتبا مداد
 اوازاو کن ونک نوت دلوا باوا ینضاوا تام كواوارز 4

 كنلاو هلن “ئیدنڈ زند وخ اذان ۃوجوو فا ددان هلکدعو کت 1

 | یو نت رهایی از و دود یو ۷
 ا ا ری را یه لا یر تهر هو
 وةفا تولوا تفص ید فالو اس هما رد هی ور دو فوق تاق
  ۱عو توبفرش اظ یغابا ل | نق اذا و یخ كلژاو َق 5 یبولآ دام

 كجو ىى وا بول ۂرفاغ واٹ اذا ا ربا نو سرثلا

 یہ سوم

 ام

 ریو بو به A دیا شو رسک هر
 ز میم نا م دشا ر غف هتساک اب نان زار یو هتدیلف او در
 هر مشت ور نهان لخزولو دا اح
 فشن كلاب و یزسکه كاوا واو سولا رد هسا ا بوک

 ۱ خال ةماهلآو هدلاترو هتناکو" هر اشنا كل ری یک یوو اأ رر را

 1 رمه ءا یخ ملکی هملکناذ مالکان تبخ لود و اکا نسر كن

 ایا نیت یم داس انسم بنکی تواو توات اتفلا قت مالک کلا کل دمو
 أ وف كلوا تولا ايتعو ةرکبا اون لا نواف یلاعتا فل لتر دشت راثا یقاوا
 دکر ب اتال ناخ ول وفن هللا دم نیغ ی یوردەنسانعم مم ا3ت وضد یت CT صف لاو
 سر رای نو ةاشولا ماجرا ی روتر ایا
 feat یدعزا نشون وقوه وعزا هاو تسخن لو
 لو هستم حارضتسا غا ۷٣+247 او
 اچ صف ك ترد دم ناو غدر وا ماخر تنا
 كنا وا ندهند تنردابهوتعرتس هل زسک کز ادیوزاهلااذ یعب لولا ولا
 در ةو عطا یااذهات حوت لو ترس دیانتو رنک ناتو
 او یرسک ناو یف ںواو یخولا هل عادا بنوت او نوت لر دی تغرس هکر
 لب وکم كب جاو یت او قوت قم رسم رسا ا
 ها یشواذه لاقرربد یو هند یو و لدضف هدَصف یا بخو تخ والوقت كاد

 اف نا ئل ندافاخو نا یزداام لاقت ر واک ید هتسانشعف هیت یتوواوزاساتیخ متی
 اک ارت راساذآ شو ی دنا تخ و لاق زرد سد هکنکه روا تعالن یو |
 بز یخوتلا خاو لعنتی اشا دفمضتخل یا قو دلو یا زا
 یر ٹنک كاتو یر نک كنه ماتخنسالا قر ر درشي اهب دا رند و یرک

 و کا 9 و سا لوس ی ن ند

 ےہ ھا وورسپ نج

۲ 9 
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 | مضوم الزام ليوتاقب ۲ وتو دم مم درب مزفرءاوتناو:تاففجو كي فا
 أا لوت كا ضي وفني ہنر یا تو ىلج یا اوماقا یا اقا یا مهاون تیرعتساو اکو اذک ||

 ۱ هکر دکبحاصم لو دشت تنارو یرسک ك واوو یھ كنوت یو ںی ۱
 | هرکی دیهرد شبی هفت وا وو یب ون ءاونلآ هلوا قفاوم هکتنیلتس ین کون ||

 :|| اوان لاب لَا ت وادج ایم كو هوابلا هوا هل دید شق نوچ نیشو یخ كاونزریدشندمهرد ۱

 ]أ بن وکس وا وو صد كزون یوناا ةنسانسمماقرد ند رز ند زمه نما ك نورو هاداعاذآ
 ۱ کم ریو واک بور وتب نتج اج كن هنبسکرپ یونو یونلاتیونو رمل ا تکا لوقت ېک یر قا ۰

 ات وا ل وقت ما تالذکلیدماغلاویزنیک ترمه ترجمه ءاوالا_هتچ اضهدراداهناونبآوآلاف ترار د دا

 ۱ یف كبوت لا كمر هود ۰ هود هلبرسک ټن ون هیاونلا ردییاوز نایک نإ ووا هب ټیم اذا ةلوبلا

 ۱ نره ها یک ك واو ةيواخ دی وانلا نمسا د ااو فاو یونی دهان )یون لوقت اھاہ ایفا ناو ۱

 |یچ هللا رنک ب كنون ءاونلا وان لجو وان ذفأن لاقب . یرکذ ملیدمو ېرییک ل واو وا فان
 ںدەود لوش ہلدی دشن كل لنت ةيوونلا هانم بود نالوا مس یک عاجلعباج
 ۳ 'یون یلصا كن ودنمانعم مجاب جا دشت تن و فكر یا ندی لکا درک چک
 دیفالخلرمانوکس كناهو یچڈ کیون هلا: ردیعس| تام دش کا

 ١ او ماچ رک يدنيا تفارف نییئآ ی میر بابلا لا ھن ین حفج كیا بلطلاقیو
Eڑی ام یے واکددنسا عم فک ی ھوا 'یجام لج هپ انی مرو غرارید ید ملوک  

 زا ی كاب یهابنتلا كف عاما پودہا لوبق ین ند هنپسزپ هل رسک نابم ته هایت

 ريدغلا ق ضفواذاءاملا يها اتاقی رارپد یخ دغ ہر وطوبص «دلوک یه اتو هانی مو

 ۱ یہا ید اعیلع هنس انهم ېرازب ر نمچوص كن هر در واک نج چد كديهتتیهابتتونکیو

 ]| کن ع هتیهن لوقت علب یایهانتو اهن اف رم ہیلا تیہنا لاقیرولک ید هنس ایم وترا: اهشناوا

 یاد رکا نع! وهات لاق رد هک یهن ین یر هنیبک رب یهو فک ا یم ود ناف
 ) ید یداولاةیهتنو فغ بل ددش هنعهاون ناب حا یه كلذکه بلا نر ویلع یتا اب سل

 | هبیرا ینزولرعف بد دشآكواوو یم كن اهویعف كنون وهنلا وهنلا لر نشر اوصهدنفارطا تن رد
 | یهن رڪ كناه ةبهانلا هبهانلا زکتلا نعاوهنو فور هلابرومال ها لاقسردیلب افهكرومایدایهن
 هلتعو هنسان»درخلقع نوک كناهویمص كنون ون ديهنلانهن یادیهان هام نالفلایرد هنسانعم

 ,یم كن ون یا ن واک خد نت اپنمج تیامن مینو نوع بیننده :هررید دیه
 هنسانممرب دغ لوکل نوک یس كيا ہو یرسک نون ی نب : میرم ی وب
 || کب وصەلب دم لاو یعض كنون مینا رماج یل مارضق یی رزوا یخادجرها
 أ ریداوف هرزواییاور ییارعالا نیارلرید ید هر هشبش ءانودنسا نما ع افترایم امقل انیراتوپ
 هنامء :اهنو هم ماه لاق لاقي ردنغا جد یرس کک كلون :ونور روک یخد هنس انعمرا دقماونوهنس انعم

 شک مه ءاهنالا ردشغارورعیتیدلوا هنسانعهرا دقم یچداهز هک ءاهز لئم أم رق یا
 ۱ لبیک كنون ده دیاهنلا سام یل یهتنفرنطدیلا تینا لو هسانعم غالبا تل لب دم ِثْعلاو

 كان لجراذہم لاقت ہن ہک ی دیا ینا لب دمو یرسک گناه یهانا هت اهن علب لاقیدنس انعم تی

 كنوپ ور ولوا عنام ندنمجارم ہی دیسک یریغیمانغو یلود لونا عی لجر ن 7 امنو لجرنم
 ۱ كلتیمان ةأر جا مده :لوقن یر وا ندنغیدلوا.لماقمءاردز تو میل و ین و ئ۲ 2
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 || ردصمنسز* او نت یک ی راک دیدلجر نم لسح كسډ لجرنم كين ناجا فا ۳

 ,بوصنم هرروا تیلج نی د ا كيهان هنلادبعاذه هدف دل واهفر را کن ندنتیدلوا
 ہل کت aren تم و :nen > ۰ - ترسم
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 3 a باس نم ءاھ ىب ل املا یھ لقب قلوا هداب ز لام هل ډم يفلاو یش كنون ءاعا |

 نا وم یدلنب دنا هقلخو كجا عطف نغالوق نتروب دواب نغاا نا مب كاف هم |

 ۱ ا اخهلیدمویرسک كم یاب له اله ہدکوا وکلا داص ءادهاو نیا ا 7

 ین ی و هم
 ےس ہہ ور ی سس aD NIT تو سو دو ادرس سی nr سست سس

 تب طلا یفترلودهذمرقح لب ندکک تالذکماقتناو کا ارابتغا تویلروا
 كوتاوتنا كعا رابتخا قدنشنر كلذ هني دخن یرہکكفاقو هلق یا ىلا حیا هبا

 و ؛لنءرمه ءاقنال ءاقنالا هز ز وا ی اور ارفەلوا یکلبا ہدنجما هکر یکک لوش هلبن وکس كفاقو ۸ -

 | ماند نا تا هلن وکس كفاقو یرسک نون قتلا هد. ان رلککنالوا یکاپا ییچ ہل دم ٹفلاو
 - ]| قهرفج نکلبا كکک لنکس كنافر یف كو یدلا زرہ د هنعا روک نالوا ندکلزسو

 | راصو تنعماذ| لبالاثقنا لاب كملکلیا بور سرا وط هل )دم كا و ی سسیک كنهزمه ءاقنالا

 ۱ | فیراوط ناو یی هلبرسک تفاقو نوکس كيونو یعض كم غیا اھربغ .كادکو ین اھ

 | ة کلا وار كراتوا تب ہدر روش ہل صف كفلاو یم كنو یواقنلا یقنالءذهو ةبقنمةمانهذه ۱
 1 نتسرج مھق تقابل نام ف تیکت لوقت قلب كا لتف لپ رنک نو

 دم لع لوالا بابلا نما فونٹ اتلاف قلا ہدایز لام تالذک هلی بیت : كواوو ہلئہنعم وا
 و > | نال وا ندمیلس الا عدمنا عامتسا اب ندجلک نوع ا ابا یر هرز

 و8 2 ردلکد رم ولع» للامعتتسا هلواو * هدمکح)و دنا فون ندننیم بیخ لس یب ہدعب ندردار ۱

 لار دیخدهغلوا ہدایز کیر كنانحو یدیدر دراج هدیه ینو وغ یمن یدتنا « ہدیعواو
 ۷ بر غلامی راز دیخ دخل وا هدایر خر وا ,داوسدا دزا يا باب !ضطا

 فید ہت: یادخ یی هللا مات اوال ید ینو قل هل رک كم ةيمابلا الغو

 ل ا ن یک یالکر لوکس كچم و یمف كنون ومل او یملا نوکخیدلوا
 ارہد ید ھ کا تبسن هبت یهنیکرو ینانلا پابلانم هیئاو وابا ابل نم ہوغا انام ثیدحا 7

 لا لالا تفر لو رد هک ۶ا فر ی نس یسرو یو بیس اپ ىلا !وع:وهلوم وفن ۱

 1 ملا اذا ابغ هربغیل| یا تین لو ارب )ید هک دانیسا یدو هيلع هور اذا
 | ید یو دنا هال تیغ وقت زود هک تن پایا يبهنکروآ
 ت لدننرهشربا حالصالا هجو لع یربخ ناشر هلغیفح كم لرد اب ید تی
 1 ولع دل را هسردشراهررواد ایفاوهمیفناق دی تب تیم وزولوا داتا

 کدو ابظ > اهیلع تا داف زانلا تیغ وقت ؛مالق.دابز ںودوا لرد هند ردلکلاب ؛ یشنا

 f ap یه :ءامنالا.افنارب امن یلعراررد یخ هکمردشس دالا هجویع یربخرب هیفاو
 ٠ | لاله بول وات اغ ندز وك دببص نالوا حورح ءاھناو هاما هاء اما لاعب قاف هدابز هلیدبم كغلا و

 عدد تیام لک ثرفا قو تام م كع:بان دا هتیفاف دبصلا تمر لوت دید سرا ۱

 قنوت ةاونلا: كنا مزع هیهنسنرب ہلیدادیت كناپو یرسک ك بون يا :هسانعم جان ونک یم وا

 ۱ رہ ِلَعَأ مرع كاذك هلغبفضت لواوو یخ

 |[قج كلذکہایدم كفلاو یوکس كونو فك نهرب ون رد سنج مسا | ردلکد ینیص مج ینا ۱

 زالو تون ات یا فوق ینا شراب روات ید ہنساضم د ِتبلو ر ولکخق

 | ذرت اج یو با یمن كنون نالو چناب انعم یک درکچ امرخاما رد ثب 7:

 33 هاونو تب وتنا لومت هانم : ہل کل نان و تنورجه ءاوتالا۔ هنس انعم یرلکهرگحام رخ

 | كهچ ىا لو لنز نهار ابو هل اهاضفو ہن اح ؛ هدر ادا د او هاو لا دید

 رفت



 جب 0

 POT TIE تالق ین 1 لاس YEY َتزَ لو ںوھج 4 ب دمو یرسک ۱ ۱

 نالفو ثب یعانث لاعب ثمر و نزهخ توم هنر یر ,,قلخ هلب دمو یرسک كنيعو يف كن يالا ۱
 یتشتسا لاق كما مدقتاهلب رسک كاتو كده هامتسالا اضما مه ضرع مالقاوەازا
 هدرا یزب ی رش اهتتناو كف ات وعدو اےہتم دقت ادا ما تیعتنسا لوفتو اسالم

 رار دیخد هغلوا دنم دن ہل امنلساو رٹلاہ میاتناذارٹلا نالفن یینتسا لا فر ریدیخد هکبلک
 | کد گنا لاف زرد غوا عیاش ا و هبیداسم یا ملا بج هسا لا
 ا لبال شما لاقتوروللوآقاللفا ید هبا شعم بی رقهنسانعم لک روا ءاعنٰاوع انشاذا نالف
 نالوا ہدنغادوط ہود هلو کس كنیعو یعف كون وعنلا اورشدناو یم نماوف رفناذاموداوا
 نالزا ٴہدنغادوط ٹسوا كانا هب رسک تنافو یخ كن رنو رد ہدنس هپاثم هرفنهکر دقش
 تكس لا هنسانعم ماکت كانا هل وکسس كہ :نیغَو یف كو یغشلا ردو وچ

 تعم لو ربخ رز ہللوکس تالذکک نبخو یف كنوت ةبغلا فرع سباع یا فرح غنا نالف
 هدانعموت خد یتمصاو یتععوانزو رد یکه مغتادیفن [یدشارفوربخ نبش یااذکو اذک میخ | ۱

 ٰیدنہا یعرجو انسحامالک یا یخ هنم ثعمم لات زا رب د ید هتسخ مالک هغدو رد قفقم ۳
 | نلااذع لاَ قل وا تب رخام تابع ۃاغانلا نوک هقخوهاک ىنا ردربخ نشی را لوا هبغف

 تزوعةاغانمو هنساسنعمالر ادرار د یخد هکعسدنا دارا لزغ اغ انمو هلوط) ان ادپیاهامنسلا ناب ۱
 هبهباءهملکت یایصلا لاحت ةار٣ا لاعب رب دىبس هكا تالکر دال هزوزسو هیت ننجالغوا |
 ۶ هدر ادا هاش لاج ہک اناقف زط كمر وسب هان لینوکس تنافوبیقف تاون ینلا هرس وا

 هل ل وقت لا روم روس كلذك هل رسک ك باتو كهله ءافتالا رولک ید هنسانعم كف زوس یو |

 یر ہنتن ج اف قانشا كس نب یر هنسف یکنا ةافاا یدعتالو ٰیدعت انا ینو یتا
 ۱ يا روت لوک كنافو ورک یانون وف وفا ايف انیامهو لاو قانیاذه لااقن موس ین |
 تنافو یعط تن وت اف انا هل بن وکعا كنافاو یرسک توت دنا فا وا

 بدی دشن كنابو یسک فو عف كؤتا ىلا ىلا هنن زارت نلتا بو دنا نیو هفت

 ةشزتو فاخر طلا ین لاقب نزاع و رکن نوا هلازا ینا هکر د نشف لوش هرزواقّر فرو لیعف | ۱

 لوش" را تورا اظ دنا لم هقزا فی ا نیک اگ نیا هپوڼف هکر رد ید هنب رالماطوصلوش قوا ۱

 مس یف قالب عو سور وس لئ یئا رم جاغاەکز زہد یخد هبفنسنو ال قارنطو ةغاربط
 رول وآ اکو انعم کف نايفتلا 4 یو او دعوت یذلا کدیعو یا :کیفنانن ا جد

 نیلا عفت قت اف لم کیو در هواهنلا یاحر ء کس تالوا مظعنونل وا هیشق

 کف کس لوط یل هد کب تب و واهانعع هل غ کلک ك فاو ى كنون ةب هنلا :یرانو

 ةو اهلا زد )اما هتسالار تکه درس نال وا طاس یز او هلاعق ارز ودءاشا هنعیداواىیدض کات ا

 كى 3 تپ دو قد “یٹلا قا لا قل وا کال هنشذرب لغت ذ كفااق هی كنو

 هم كانلاويفف لون لا هام یا هتس نالوا ا هلبد,دشن كابو رترك ك اتو یخ
 : ناوقتلا اسم ل مرا فت یل موق هیصق كلاو یق تون الا املا هنس اتتع تقاطظن كلك, |
 هاتف هل رصف كافل و یف كلون ةاغللا يص هب هلنتحف كاذک ندابقتلا ییسهینهتهلایتصف |

 یاو هززوایاوریومآرلرانا هم یا نگران ا تو دا كات اتك تن لۈشەرۇا زو |

 لا وارد تس ولا كامات ةاتشن ار زاادعام تدافرخرزید هن هارب كل هنسف ره ةا ةن ی دشا
 (A هن لاش زر دید ةتراغح الا ٹول ور هنس ا ننعم فیظت كالا: : ےہ رتلا نزول

 تر کا كاوا نسهداقتالیاعتل اتش افنلارب سفت خم هیج یاد لقا
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 نش كاب ا كداص وی كنون ول للا هه فل تب

 هل فو ہلیصف تان هخمه اطل زرد هفنر طاک | دسزافآ ناو لرد یمن كازا

 .ناصنالادب دیدشت كابو یف اه لرید یلخاکا هسلوا سبا بولوا

 "ةاضانلا اهبصن کی ا ضرالاتصنا لاقب نا وت قوا یرلک دید یمن ہلدع كتلاو
 ر قالد ةاصانمو اهن لصتتیاهالف یتصاتت اه لا شاور یرا اردک یکی
 نر دو قرا لوكس كنهجپ» داضو رسک و وضنلا نا زردی مه ھغم تار ها
 “کی لىخ هود خ قا دہ هلن دم كفلاو یف كەر هاضنال ةنس انعم

 افزا لب دن كفلاو ی رک هزه ۽ :اضنالا هفا نالوآ ق زا هلیوکس كلدک كداضو

 ےس رک هوم ںیچ - رس سم و سي

 دید
3 

 نو یر۵ا واقف دعا هل ها رعب نالی طنا ل اش ورافس الا امص
 ۱ بنات سا نرو ها لو هودق زا ہل رب ءاطتاو ابا ہا لاس

 / نو ةاضناا :ea ید کک بولر یز ءاضناوالورہُم اریعب

 اس تیآ نال اواهبذایسب زوشتاهل درد كناب ویر منا كدا اص و یم كنون ىلا لا قا

 قدا ۲ د دغم رقچ نرکذ تآ ی ضنواهقبماذاایضن لی [سرفلا اضنلا ش كف

 لیفان هات اس لاتفبرلزید ضد هک یل كنانخ و یضم اذا سلا لابی ارد ید
 دهد بو مو GEESE ہلاک كداضو یف كو وضلا وضتلا ول

 - جلف ضر و هراکلاددش اهن ال زلات رد سال تلذکه ب ان

 بول اتالاذکه تک ك او ےن تو € والا بالا نم E ا
 و یر تا وللا تبتظتنا لاق رارید ید هککسا یزیاضتناو هلساذا

 مو یک زن ؤحالا هتف !نادالبل توضن لوقت ید یددکمیا هفاسم

 نیل رب کساو تو دن انفهحدق هر اور م ردٌسهفشآ ندنکلب كفوا
 > دات

 ۳ ره ذرت كناتو یعه كنون ىنا ردادعام ندشباق هکی)رومذ نابوا هلل دم كنلاویعف

 _ || نيلم كنم ها كساب كفوا نهسلا دقو هلوا شءاغاشا قوا زونه 4 مارا یوآ هززوا نرو
 2 7 : ey ةي هلفلف حد لاف ینصن لاقت رارب ددننرت ثاقوایس  یدئیا و رعولاو

 هیچ اردو ییرسک كا طو ی كنا :ىطانتلا اٴ زدنا زوما هلشا نر ینو هدمادنا

 7 ےھت سرم الف لاج زااطانال چو تمرغاذا لاحللا تیطات لوشن 7ك ادانعو

 تم

 ییطشتتانویزسک> كناطو یش توت الا "قلوا ديعإ هلن وکس تان طو یكی ۳
 .[!یرٹکك زم :ءاطنالا ةی ضر او یطن ای : یوم ہززوا دوزمنزو هیطنلا هنسن
 ام یخ هاو و ٥اظذاا هژزوا غل لغارد نس ا ثماطم ا هلدم كسالاو

 یانعو اظ كو نایعنلا رخ توم هلنوکس تندغو تفك نوت یا رد لر ابصحرب
 r یتوهکمرداب نھ اک هکر نیینوانابعنوایعن هل امز لاشهانعهلبنوکس ||

 و لصف هد دشت كتابو یزتسک كنبغو یف كو ینا اھرھشپواغرھطب یاهیو نوئد نالف

i Nیانلا وو شد دتا نالوا یانینو نالف ین ءاج لا ېر توم ' 

 لس 1۱ اظئذتنا ییمهآ ےک ن روک رب ود هیدمو یراگ ||

 | بوری«نیربخ یوم كاف کكناموتم عی یدباربد انالف ءان ورکی ف نالواۃدفرطا تونه[ ارفنکی

 | ر دهني اعم رنا ر دبن هرزوا رسک بدم لفلاو یف كنون امن ءاعن یدبا رد كدبا راهظاو مالعایآ

 | رەق لفلا و فوكس کنون و یف كب ىلا منها ئا برفلا مفناتبد ایفو یک لازنو كلارد
 | يعزف دم ی یعابلا یربخت یمهلیئوکس و فام ناز ةاھنلا یربخ تومتالذگ
 سس



 2 دیس میام iam یوم سس <
maranرب دو مہ بہ همت  

 هرزوا یاور یمصآ لپ رصف كنلاو یم نا نا اوا از راہ توا

 ,یرمطاسنب ولب ربا نت يرب یراقلب ایواەلکقا روھظ یر لتا طو ٭۔ںیمراوط ٴ

 6 ےک

 لاو لکا ززعد لالا یورو لت لاق مکر یاس روم اج اقر مک ست ین

 نایسنلا یسەیلد د كنا ہل رک كمناب تونو ملت قفل E ا هکدرمط

 بسی

 یت لو یسا راها بودا لامعتسا ہہ تام نا نروع هکر دیس هراز یکعا لوش
 یسوع ار همای تشک ول "یرقو دوو یورو یی ین ناپ ی نکس 0 1

 اسلا هان و نولوقبروغار هدنرارب قفوج اراک ریس عا قوش هیت ۱

 لا رد نیه لس تو دنا ای ناجا رک
 یسزامز رد یخ د هتم انن نو مسن ناکه لبا هبیط+ شمس یو او اغا نھ ۳

 و

rdجورج  

مه تیز نا نم وقت رلب لند وف
نلصا ِتشںو هلک نا نم يا ربا 

 لا هللاواو هد

 ا ال نام
 فون نب یا یاس لجر

 !ناوشلا یروا ندفرف ٥ نام اھ تاون ملک یو يدنلوا لامعتما هلباب نکا یواو لنا كبایشنو

 هلن وک تنش و ی کون هوش هستم کا و کسر
 رک وم اش هاش رب و !عامتسپ ید یر[ ؟ نو دو ىد تبا شوبو قلا تبسم

 ای لون یصاونلا ہثعانعم م هج نلإ رسک واس ةييصانلا یکسال ةنقلو تنم

 وصل لرد ید هنفارشا كفلخ ساتلا یتضاونوب هنسانعءران ]اوج غرب نیت

N:وشباع تا هنیصادیع تضبقادهنوصن لوقت مش ها كن هنري لبث وكت ها  

 ءاصانلا تيا سآر خرس تهرک اب هک زمان تصان نودع یا مکنیم ن نوصتت ان ۱

 و TE هلی دید شق كنابویعف کو زیصتلا ضا هرزوا یل مەلمیق ىه دنس انعم نایت نلا

وک «رمهءاصتالار ۽ ۷ وام هپق هبصن کنون یر, درک تدعوقلرک
 ہلیرس ؟ ن

 یصتا لاقب رارہد ید هفعا زوالف اضتناو خا اذا ۶ یشا تبلت كن من كا رابتخا یهنسوپ

را نوه یلانفرشا كموفرب هلنذیدشنو يرسک لداصو ةا ښت ةت یصنتلا ,لاطاذا سٹلا
 س

هدنرو ما واوا فیض راقلہوا هلأ راول نا3رواوا هراکشآ دیدیم یا
 1 نالوا 

 مارا ریدانلاقرع ہرمط نا نا ]وار < دیدی تیلسلا نازرلبب یاب ننه ا 1 لا ٹا | ناو ولید یاسا عضوم رسد املا قشنم ناغتو رولوا دیدن یرمط نیش روپ یر

 ۱ لوقت هان لب رسک تاتو زہ + ءانتتم الا کادو رویکم قام ی یدلوا,لق ها

 : ار دم ند تیوب الا الاخ ها هره زیب دا را این ر یی بوق اص رفتم تبشفتسآ ۱

یمتو مون ةورذ ف تجوزاذا معست الف ۲
 روک هدهتسانع قمرط ن نجام تدوع

 ام ۹ ۲: و و

 دس.
 ےس

۱ 

 ہے  تو
 ]| هنغنرطكبا ب وک ٔیراص نکا ,ندنرو جا كغل٫ وا بودی رومظ ندا ناف کر درهط لزش لد ۱

 | نالواهدنوفدراوط لی و هر رولا ناق نادنا هک وسط ناو نوه 4 ردن دارد

 ۱ یت کن ہزمھ ء هال ب ندم رر وا یاوردیروازانانلوارک ن دوب هشت لب رسک نہی ا

 زا لوقنهنسک نب رغا یرمطاسن ہللدمو ېر کج كنيس و یف كنت ینا یچنالالفاناو

 او یوکس کیو یل كي ٴأ یم انی مال بلا مینو لای
 2 هل دشت

 لوکس كنس و رسک كنون ینا ناتا انس دم و ھو نل لوقت بنرات

aoe 

 7 ٩

 1311 چ ایا ده
 1 دورم«دءرمه باب

  PEا ا ٹو یر کوڈ هولا 1

 كصوصخرو تسن ذآ عب عادا پاپا !نی ة وینت اگر هن ماتی ۲
1 

ربخ ادا مارا بالا نیربخا تون ل وقت رد خو هل
 اج نان ان. ت رظنو ت

۴ ۹ 4 

2 

re 



 نا ۳۹ نم 00 و و ایپ عیب سس مس هک ےس 4
 م 2

 حم روا ید یک را 1

 ورودی

 تہہ

 نی لو تر هناج دن را لا یوم 18 ںیم لم
 9 بر اتار رض لب دا
 ۱ ی E للدم و یر سک اد واضح E نم انعم و

 راذ الات ا ین هدتنام تم ییا وذو یاهصآ
 ی بد لاو رنک ال امام ٣
 rE الهام هلا روا
 ی ید رویم ید ذی رک
 یا نو ارم یر دن تر 5 افشا سرم کر د فرو یی ESE ما
 1 دا رکا شر رب رو لود هر اور +2

 کاوی ETÊ ندا یزد 2 ہی

 EN ا مام لرش اغ ٹاپ رو سب نو و تح ا هو تح امف

 ۳۹ ولی او لاقت هوس رس رض رم هد تا

 ٭ و نا او ی
 و وا

 ی

 اس ك تے ازا یا اک او زا بل لا
aسوی کز  ie 

 : لوک
 کھ الا تولوا لب تن و

 ارل 1 هانم لا نرو لغ N ساب ۳۷ شرم

 ۹ ےہ اس یر مر كل اونم بازو

 0 رو اھم کوا عر اب تو رن ناز یف
 وو قا راشن ھا دو اک نالوا فا ید ہل "لاو ی ۳

 او یکتا زد ۰ طا ىج ترم ارتروع اس سس دسوال
 ٹال رح لذاك كش كفلاو رسک کی  ناو سلا یخ
 دا وا ہد نم دب کن لیلا و ات د صاح مج تلخ کت بش

 جهش لب صف كل لطا دفن نوا کوب هر كمال او یف
 ۲ ا او تالا ید دشت ناب وید كنسو ي یم یو

 تم 9 رسک او شا ہلا یرعصت كعمح

 اق دښت ناشتا نال تل انان لقال ومب ارا ا ات رفت
 7 و هوش لات لات را تاور دق ا 1 و اس تی وا
 هغر واو ره دتا لب وراب دزوک ر ام ی رض هدنورلطمب نب ءلْسَفلاا ناف

 عت كنلافق ىزا لؤاؤ ردرانغا فالتخا هدن واو لو لار درام ی

 o ان ىلا تمواو ا نالوا:ذرلیمح والس ول هکرد وا و نال واد اپ 1

 وا و هرکص ندف-لوا فذخ نونلق از داوپ ۵ یلصا و ۳
 اردن کلو هلن کس كس یقف كون نایت ردتلر ونک ته كل ق

 نزول هی وردوا دم كفلاو كفلاو رسک NS ءاسالا هلوا ینابس
 سن هویرتنک بم وقف ا یل الا تشب ةبسنت هناسنو هل هن سنا لاک ا
 سس سس

 ی۹

e 
72 

 یا



 مس

 تا رہ ا ردہارا زی هک یراصنالاوب جنتا اوج ی دراتص اهدنیلهاچ 1

 ]| زا كمولط یبا ہلیلا کیا تروع بوبد مولهروکیخد نر لوا توطینوب ہک هک ووک 1

 باوا وج رر كموق*ززوا ینزو ل عف هدب دشت كن ايو یرسکک كد و یخ كنید یھت ۱
 | كلاد" یدانلا هاته هلو کس تللا دو یف كو مودنلا را رد وعضو م یراکتتیا هرو شو دلاکم |

 و هاش 7 اہ دی ها ون ور ید ید فا لوک دار بل وله و

 ٠برضر ب زه لث ءانہاگ|شَارارف بودیا تعماحت بول هنیرزوا تا هروبنم كوهاک مال یو اط
 هللا ی صمرکا لوسر نوکر یتحردش)وارضاح ہر رد یازغ بواکھمالسا | تاوچ مطب قالوا

TS aدوعا ورنا هلا زرده هل لوس راب  
 تزوروگو هنس اعم ناصتنهلاواو نوکسو هلمهم اح عدوحو,شمد ںوکلادعپ 1

 كد نونسرآندمالتسا e انعم مدایز 5

 اناجوص ءافخوز هوا اب رفا هکر د موف نالوا قاراهبانوکیب .كنونو یخ لم جو سو

 یر تلخ ياوبلا یاونلا قرط سک اح ديحانلا aE یاس یزد و قل

 عظمت و فا ادا لع نالف یخ الاقي كم ا ارابهطاقا ولوا ہل سکس تو لاج الا

 یکءاغرو ءاعدزر دا موعضم ینونرولواءاکو هنساپ ضم توصزاوآ بدم ٠ كَعلاو یز سک وف ادا

 ىذالتلا امت هل ءاش نا یدانلاسف٭ یس و یدانلا ف هیاچ دا هد لات لوید رکنا تچاصم

 هر هلاکم سلحمیدان واضم ممضعبیداناذااو اود اب لاق, قع پرعاح ہلیدمو یرکٹلادو یف ك نات

 و سلا یا اودا لقب دنیا سواج
 هللاءانآ رونلوا رمسقت ٹ بن رفنعیدانویدانل قا

 کاو تلذکهانععم رصف كفلاو لوکس كونوی ںیم یدتنلا كالذک ان: ہلدموا یر ک
 َكعاهرواشم پولوا مچ هدناهکهو دنلارادنالوا هد هفرشم کمو رز دانا هوا ق رفت موف
 هکر واواهاکیدانور دشعاوا هيمن وید ہودنلا را داک ان انسهوب یدیشٌب انهنسک مانیصهینا نوچ ا

 تربشع هکر د هنس انعم ترپشع یدانهدنلوق ہیدانع دیلف كنيلاعت یراب ےکترؤاکەنہازعم یدان لها

 ثودلوقتنلوارّضاحهلکمن الوارک هلنوکس كلا دو ی وند نسنحمیدلو هدیه
 یتدهکعامج 4 هنانل وارکد قلخودو هانحع هم نتسک ناتوان« نشءاہتالا یدزلا ترضح ادا |

 | ینا ود ودن تا ںوعنلرر بیحدوکمت ااصسورن ویدن) انج اذا موقل| تودنلوفتلزید

 لعل نب تعراذا لوالا بالا نماودنودنن لہ الا تودن اتم لب دیجد غم :واهدندبامٍلمجاو بص

 قلب زرد د شان تن هتسکر یدن اود یدناا سانا نسلاش اس ۳۳۹ كل و یخ نون ون

 هلدم كفلاو ین لنہزمھہ ءاد الا راربد هددخلکانک وهر ومغن یدنودنسانعم ےحشزرد یجد هنفان تا

۳۹ 

 ٠ زا یدنو یکه بسک هلا ءاسکر دص وصخ 4 هلک نالوا ہدودم فلا نزوون ارز ردذاش نکل ردشلک ||
کهّب رسک ك لا دو یف کہ زمہ هبدنالا هنسانعهراع ورا رومی ییچ

 هدراعشاصعب + مک یی كلذ

 رول « رد هک ی دسو هب هج نفب زدن وک ی ړنوهنسانعم ءالک دزربد ید هوا

= 

 ہہ

 ۱ هتسانعم تمطوریکقلولوا هانوکم تابان یخ و دوهلآ هنسانهفارظا

 ۱ ہم تيم هاداملا روکهددنسانعم ی یمزغاحادنو رد یزاوآهود هلا هجم نیغو همه ازافرو

 ۱ یا تولوا عج هدرب نوا هلام ل ولا هنسکرب ہادانمو ہی جاص ی او ءادنو ةا دائم, هادان

 نج لايم دامو فا زرد سلج ا ضوقت مکتردیسل مو یتاکو اک لرلی دانو رارپد هبدانلها

 | یدنوهنم اوما ناکاذانالفنم اتوص یدنا نالف لاق رب دخد هکیک هغارازاوآ یدنوییک

= 

 تی

 یا

 وف بارلا بابلانم ؟یسلایدن لاقب رریدیخدهع تر هد ی سوا

 حج سس
 ج



۳ 

۷۳ 
 Ye سه نجس

 من 15۳ او داود دحایا جیا لافبذبد خددک غیا تا نا دق غ زا
 1 و قبهننیاپ دن هو داناو هماقا ایا ان ات هاود چت ون لاق راو یتا
 ۰ || نخ اقوب عاغا اجفاو ی ربغتیجفا لوةقنراربد ید هگسر یگان ہزمنہکر ان اومن لساذا ہن
 3 | تولب اجناوتعطق اذا ةرضشلا نم ابیضف تی لوفتدر زوا ین ءاقرذب زونارارب دیخدهکدیسک
 || یتف کنون اتا تلو اذا ةباصملا تجنالاقب هر زوا او رتیکتلانا ق دىدەك فا
 ایرو دان تلساذا ہنعردبلادلج ث تی وصل ون قغ وص نسؤر دل فود هلي نض كا

 دعا تفاضا هد اچ ند هک یدنبارف ہدقدلوا ماری راعشا صفن دک زر

 ذمیلظفا نا رار دیا فاضمهنسشتیدنک یتشز ولو هاکی نم اطتیعاررز

 ا رار د ید هنراجاغا هفحتاجنو یکی یب ذر ویب ةرخالا آمل ز نفل قع
 ٰ دم ثاذلاو یف ك وجو ىم کیون ہاوصلا ررب وانی نددلیس ہک اب گر ںی ھر سکو هلنوکتن
 ق تموم والا قیموانزوردپگ او طخ هنس انعم نط كر

 1 حال ةلعس یا ضرالان نم هوا نالف ۳ وین لا هدزوایاو رییارعالا نی
 رقاد هل كلارا رسک قك اتو كن ةف هاصتتالا مت رار اسا ةاجانم تيجان ل وقت ك شیو
 | اوزاناذااوجاتو موقل لانه دمو سکه كيخ و یخ كنا انا كشلپ نوا رک
 6 یم ذس ضوص یہی لار دید هغالق صوت ناچ ام یب هننمکرب انچیناو
 ۱ es 3 تی زا وند نسا بنعم كمشلب وحرر دعا هل رصد كفلاوتى وس تېخ د یخ عن و
 کی اذ کزن ارڈ دخل رام ا یو یا زب زانی ددید یونلا نهم لم و یکیدیدی رپ
 2 ۱۳ 2 اک مل فر جو یش رم الاخ زر: ین موق
 | هشلپ ون کرم هلهنسکرب هکر دهنسک لوش هرز وا یز: .لبعف ہاری اس هك ناب قیر بک ںی جو يعد
 نفح اوفس اتم راتو ارس لهآ یهجنهلیفیفض تاب ویک, كھج وی كنهن الا

 فواصل ا لاقى ندو ناو !لامغشماهدسماتنعمغج ین رول 2پاک ا
 Rg ءاع وف نون ولا "و ول وار دصف ءاکو روا وامسای وج یخ دولوا
 7 ںی تدلضف یا عون توت ل وقر ولکه هتان قب جور

 وا نو چبا ب بارعا نیزه مالک روح وف سصاذاهیلا ر مب تر دز هاکخ هنس
paلازم خیس اس و م ولع یعجتیدیدشم كل واوو هلتبتعع ولا  

 ٹکاھب زهر لصم ز درادصتونع ییملبلفوخو وعباپھبشف ٴرٹککو کیا نو رنک
 2 = یخ لزافح و یضع هلبااصع وی دن ها رداینالوا در طم هد رامج4ل وقغو ار ر
 ردت قفل ندب رب یز ظئ بدم كقلاو ی رسک نرمھت اصلا رد ذنب انهما هلا دام
 اا ەز الات اربد یخ دهکب دامعاهپناجل وص اجناو دغی دغ یا ی نصب هنع تیا
 || ةرکص ند ردلصا هداتم اغناو غم لب یسک نانو كن هره ءانتصت ال "نسیالا باجل للغ
 او تی دکلکیرت را ہین او یدناو'لابعتسادنس انعم د انچا لی همه اه
 هر دف ی یرق را هغو لن کر ار کناو هلتضنرعا نا نالغل تینا ۱
 21 قم ربا ندن اکی هتسن ریه زلانزو یلع دیصتآآ تضرعیانیک- لا دهان ی
 ۳ او وتو تخاف خادم ضوم نعفتبحن ل قناری ندناکم ەتى ەلب دی دشن و یرسک 4 ناو
 1ى ر ىتولطغ ابل وك لناحویرسک تاو عا یار دبعاموفر ند ع بن وکی ئاخ یف 6
 ۱ ا وازام ولط ثا ؤارک ذ یت بدم كڈلاو قوکس کنونو یخ نءزمه ءاعنالا هنسانقم
 ۱ تشک زد ر غ ندا عا نیل نل ثاذو نہیصل اٹاذ نم شا لان نزوا

 س



۷۳ 1 E A ا 3 

 تفت ۃزابتلا رواکهایناییج ویبنیریغصت ب اوال رشم عم لبضو سیر وازومم ۱
 تاب و قانلا هنس انهم رار نک وہ کوب ر واک ید عچ یو ربماخ هیدن دش كاب وى كون یپلااهانعع 1

 یرتسک كنانویصق كنون یتاونلا یقاونلا یکی ی زعهبا زافهن ناغەسانم رب كس کود یدحاوهلب دموی سک
 ٰیدحاو لب دی دشا كا ویدن وی كن ون اولا ہنسا عم نوح الم :راپعمکه دیدن كنابو
 هل وأ ت بد یاههددش«یاب هکر دوب ره طار ردمالکل ح یار هدبن وب یهلکوبكنپ زهوچ و

 .هدنا ول وار ظن هفؤو رحره وج یدارہاەدان ناک کم ول وا ددومیسعیاداریاهدانباب انعم وب و

 هر اعمرذ یک صف کالا و یف كن. الا هلسد ودار ظن هنمو ل ہی هلک کی هد دم یاب یداریآ

 رٹ رولو! لانعتسا هدربخابثور ووا :لامعتسا ہدرشوہدزبخمل ون دقتانت هکر او ردفوب
 | یتعفكلان اسلا ہل رهظا ذا اون ربل ا توش ل قفتر ده انعمراپ طاهر :وکس كنانویتعف كنون یا
 | هلبدمكفلا فلو اصلا هوررک,ذت یا یش :یئانتلاقب كخیارکذتیبهنسذر هلیدمویرشک کلو
 ' تغرس كلزکءاجنو هان ریصخ ك ْعلاو یف تون دالا ,اجناذکستوجنل وتقل وب صالخ

 هاب وهاصعهاح و زرد ید هبهفان نال وا مم ضعف و هان تون ل وقبر ولکیخدهنسانع«,تقسو 3
 هروک دم راحههاتاذیا صراف نالفلا-هب 3 رد جد: انا نالوا اص هیهنسن نالوا بیش

 فک داد مو یرسک ج یبانلا ر ول ون ص الخ ەس زەب میک اک هکر دهقان نالوا می رس

 70 ابنوکس كنون و یف کوم ءاصإ دکار دكارو وجوب یا جان ریل لاقي ەن اعم ەد نالوا مدرس

 امہب“یرفو هانعع ویران زویلع تا ةا 2 ئ دصلال تت اسا زم نا یں ےس ۱
 یي راد ہر نوای راکنا ماهنفتننام ویلا ینمد كن لب فن العلا كند نب رم ویلافل ء2 هل.وق ۱

 ارا ةف ور درد و .لەقنالەدمالك سپ رراواكعد رد ررقم تک اله هلا لک د رزم تاج کن

 نالفیجن لاقبیرتوانادنفوخ ق رغ زہد ید هبخم و يربهبنجا و ید د كجو ر یدہد |ل نب
 (یتسا لاقب كجا تعربم هل ناک ك ناتو كن همه ءاچتتسالا .قزفلا فا اه بک زاها
 عا اوى رب دهننامزقلتف هب ودجواوعتساف رب و. عین مفا 020 بب .طافدعسا 2

 یضتسو زرد یخ د هکمکح نشو زکك بالاختساو هنارپ :یخسمکالمغ یه

 لب رار دیخدهکس | عج: جاغا اهتساونوصخب درفچتساسجنددقسرغب رد نیلی 2ق
PEPEاضتماَو ی دتاار و رعنالایریسفت كتاجنو یمقلاو یصعلا اهرجش نم  

 یاطرخ اجتبسا ءتطزاا اوناصا اذا م لجو لکی سابلا چت ا لاپ رز رد چد هکر ا هيام ءرخ هزات
 نادنک اد وکی ج اغ اهتساؤا مطر تطقنلااذا ةلضهلا نيجتسال وقترا ۳۳۹ afi یبدندجاغآ
 ااو رد ق او دت دو وا وہ وهلسص ن هنتطقاذآ رٹ :تمتہال ۳۰۱۴۳۵ ۵

 كباب وئ سک كی یا ر رسا تكموخر ن دنس ةف ۳ بت تن اب وی یکن وج ۱

 لوکس كبو یخ کیون وعلا زردی! فذح یاهو یاب هنسک نالوا بوتسنم هز وپ موف هلی درشت | ۱

 وو دامن لر وناجیمتربمنتسلاوختو تپ تما اذلان الفت وجن یک وَ لو ىب رضا تن هنیکرب ۱
 لافت را رد خد هکعارومطندسحندهننک و وج ور وناواقالطاہ ہنی نافج ندنطواقلطم ا .:

 عرا.هق ل وقت زرد یخدآهکمسکنغ اد و ج اغا وقف وییعصالا ةیاوریلجوصتهسفن طبئا لاج |

 یک مون الا هلکو دیرومخد هکر ربديجد هدولب ل وشو واهت.) :طداذا ٥ ر لانو صف

 ۂکڑلب وب ول :رکوضضواز زرد ید هرس و کر ام هل رج راتولبناہلوارگ دیج بدم كفا و
 لوق رتر وه دم کالا وی رسک کن را اجالا هن رراسادا اوج وام زردی

 سم

 | لاوولی یسک وج هیچا الا ز ول وابیسهصالخندلبس هک اب کرل رب د ځد هر تانک ة جفا 1

 | ایزو رتدهننف؛یدنرب وس هوجو زدەنسانعم كر ض زالانم رجب ىلع ك عفو لی یدنا |
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 | هقفوپ وپمو شمانحا البلا نم هوا وهمو اووم نا مافی او و اٹ

 كندلنو (یرسکتلاوا میم" هاهملل هنیچلو,هتبیجااذ ,سیرفل تما لوقت 1

 بك یاهو رب ی ریا ۱ تو رخ هر
 اوم ڈنر اتو راتو وتمو الل رک راؤ یو ری ٹی

 1 دید سا ا ثكتمعاجاو: ندنس هلق سبقلا.دبعوسو هنسانج+ قیفرر فیس رار د ید
 || ثزاف یبوفاهماو اناهتیهما لوفتنله »ال رکی دو هلب دم كنلاف یرمک كہ ردم ہاچہالا
 دا بل لا ا مو یه تب لا ده اددوص نیک
 ہیوم ۱ دی ناو اه لنا یہی با تامعان لوقت یت قو دک مد نکل کا
 7 ف بواردترکس آپسی دام اذن دا یا لو رذَود هک وا

 كو نانا ً ا اهو یف لوح ة واهلا ]نیل دمفر تال ذا مان ةقان اهن نالوا قر دروس

 ایم انادشپ کلب ردفیخ غ القا هدقوا لپ دم لفلاق یخ ك ملل لها قبخر هکر دنع
 | NEY الذل نی كابو یف کلید یار دیمسا كتروضز اید دنشن کابو یش
 ۱ نت قوقت لوا والا تو شیئر نوکیا وتو یف نون ی الا( نونا لف
 فن : زا تو جو ےھت و 1

 وه تا یر هرکس فو یرجک دم دادن لاین 15

 دی :ذخراَ نفازظاز ذات دف دنیای تللا |!لووت قلوا ابا

 ۱۱ یک هلاء اش اب رد ع یرمفت كو ا تاتا | لوقت يبد نوک
 8 اخوان دميني قار اہلیرصف ئانلاو و

 لم یر یش تم یف مد رک ې زه و ي لون یول نیب
 | ةنسانعه رافرخ نوا کد تج ةرزوا رو لومف ید كابو یک تند چ
 ی شاه بالا هلغالق ج اه مرک یب هرس کونج لک هد نان تن او هلند تک: یا ۱
 < دنا و دیده زه 3لآ غچ تلاذک هاب دما كنا یشوکدنم تب وتو
 اخ كمر هو ی کیون یون یک ابا با ہا شا: تاک باقی مس
 ۲ یی بقا و ن رد ټغر ار فرخ نالوا هدنفاوطا لداخ تألدک |

 1 ةا 2 نہ رک روا لنوتنافوهنن(بنع» تبا جالضإ قز خ نالوا« دفا طار داچ كب تلوقت

 م یئیخ مارا فقو 46ی اوا یبکفراک لی دیو بوكس بن اه یخ تا قیا
 وا بابا ند یم غل ال وقتی ادا قارا هیدن لاو تن ین دنشسامم
 تاک ای یس كنه: انا
 شب اتیلیلم د ند ہلا ہہر تااع ی عی دیعولاال كنع یس قدصما لثل رس

 رح یو سس: ا هعوفو
 : E Eےل عطا ۵ 1 مع توپ مور ال هف ۱

 ۱ ی نیس یر رر اب
 12 دول كار ین لو خرا هوا قارا یی کد دياب لوش ان تو
 ا راغ یل تپظا ةر واوا دام ضد موج اس باما دو ام تاک جوا ابا

 [ س_ژ_سیجحسم
۰ 

 ںومہم
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 E ای ا یاس : رےھ

 بودم انعملجرا رد دین اروم قلا رددت Ei ردثملوا || ےہ <۔وہ دنیچ اسے ےچجب ےس است ی
 اعالم یذوو یم و زد هلع نامعبما هدن)هلکی دوو یذم هچرک دا دشت لانخبتا 1
 بالا مولا دل سوا ناهید نسا یدو یتملازنا لز ن اخلو ردززوص ناکہ وو ۱

 كفلاو حف نايم :Uk :نوصعب دلوا ر دلی د هه مروی نمو هنس انعم تو لوا هلپ دیدن

 ار دکل شب نوا نکب* نرک وکلا بقا کزا لوارکر وند نوکیا

 لرد سدا کلک ةعضوم ماب اتماو لوه لا ءابلا۔علغ لقال یتما َلودن كعا بلط نسعا

 یخ دلزفویرسک بم یم شو ةبا العم اوت اذا میلا موم ےہ
 ی ك ونو یلص كف همه هينمالا رش شرک یا

 زد وصغم یمج ہل دب دشت عار و یر سد کس كونو یف لنهزلنه اما دو ص

 هل لاقه رفاذا باکتاتبنعل وقر واک سب هذ انعم حوا موم یزاظ تان
 || نتوتآرفیا هتم يمان وو یش ادبه! لاقو امالا باخان ربا نوا عدم لات

 لب هند نامو رد تولقمان نادںیمؤاو ںیہ حا داحالا یع قالق لاق راز دید هک بذک

 لوم قهانص تالذک لوکس كونو عف تيم ملا ىمانيص لوک سن تزوتوآ یتف كم یا
 قو اثم كنبنمال امت هنساتتتعما رحلت رک كي ةوانملا لم هپ هب الت اویل اذا ةنپتعو تونه

 خد ٭راظۃلا ناناغو تس انعم للعام کمو دناك ین دن زر همش كم تان املا لب ازت كنب جال یا ||

 بارش ڈک هک هتساتنعم ن نوت مردم كثيرا: روش هر ا+ نرخ و لبه لطف كوف 0

 ید ہللا ةززوا كونو ردنوخا نانا نالوا هدنرخآ و یسشفواعفاو هی هروتمهن هنیدم

 ان تانمادبعو ہنتکنالوا بونم هتان هلب دد شت كتابو هلئبتعف یونلا ازذ تقلق فقو
 غو E دنع عي دز یاب نصقو درد هکر نی نهان دیوتا ندا

 || ةكنناتو یخ كلوا  نجاولا مسا هام هرن هلنوکس كلواو و یف كم تياغو اولا نداشتم

 :هرزوا قزو نم دنومرن لسا اد ید رس ناو ناتق یک ۱
 با وا هام وم بت وم توئلواتلف فلا یرتوا ندنغیدل اوات ونغم لام وكم وا واداتفعاضفوب سپ

 ۱ یف نم نرم اد ہلوق و زد هنشانعع قا زن ثالذکه لب دخن كغلا وی رسک کل نہ نت مانمالا عبارا

 || موقلا مال اش هرز وا باور ینارعالا نا وزد خاد هک کهیاتخ اتماو لای ابلاز وما هتل
 || كنم لرز كف كو زمه هانتسالا فسم لعرذینسا كنضومرن هدنکء مو یموتااذا ||
 || كا و یر کت نو یخ كوم نیل یورخیعدتسااذا لب نت لاقب تغابلطنجورحن ||

 أ كيم ینلا هدحاسح ی دوصقم ہلتوکس كتونو ی صف هی هنسانهراتومیج لب ضقا
 ۱ دیه ہلماخا ههردکر و د هزاننوک لوط ةکانلاهمو 0 ا

 || قمردمواهیزللانزو لح دین مرا هنر بدید شو رنک ك ونوهت سام

 3 لپ افاک عمه الب كنئام لوثر ولك ید هنس انعم تافاکم تانام ٰیدنبا دیز او رید

 e ےس دے رب تو نیر ین ۔

۳ 

 تعماحت كرا لب رسک ك نانو کن هته ءاتمالا" :رد:دمابإ نانلوارکد ههان مبانی یه لاسعم

 سے ۳

 س

 اموف

 اعد | هلیضف کیم و ہاہلا نفت انھف یل رقیرفض ناب هل صف ثفلاوینکله الا یدید
 ءاوپلا ردن دنسب رض هک زرد سدا هر وللبهاههو ةن انف یر رار ناناوارکذیدحاو

 املا روک یھت تدك نالوا ہنعانغف زوالب تاوممو هنس اعم فرض نانلوا لکو ا هب
 :قاواقارو قآهدابزرفص ال زنص# كفلاو تفلپم اپ هنضسانعمراز والب یفمجتالذک

 ود یاب و ردهدنچنر ةقان ہکرذیپ زنض تاک اهیحض گیم ٠ :ابلانهشا یاهموهمتهم لش

 ی یک رشع با هرشعو ظا هل ا ظر ةزروایب اور جارسلا نی تجیرمصف كعلو ضم ۴



YW 
SS تپ رک یک 

 ادرار وهج دم یر اکو یخ كيم یاکلل هتساتم بف نابشنسوف یراک دید

 0 اج قلق و دنس انعم رفص قلفصهلب دم كفلاو مت كفاك و یمض اب ءاکلا وؤنسانعمراثوف

 7 25 هو اوکموک اک لقب نم اچ قلقض ال ذکی وکم كفا یف کیم وکلا اربد ید
 ال قيفس ا ھا دصتودیدصنو ءاکهالا تبلادنع توا ناکامو لاعناهلالاق
 ]| ندنیلوجٹاوپز رد طلغز دشٌب سفت ها ندیلوفتت نیاکم ح ارم بحاسط هدماقموب و ہنسانعش

 1 د اج ند ووکم ولزا هنس اتهم کم و قاق هک اتر دکرک ن دیلیقشر د ونس انهم قمرغاچ |

 ۱ | كوم وال هت اهل ناسنوابرک ڈ یجب دیدم كفلاو ی كن هوه زاکالآ رد ید ہن
 7 | وکع هتیسآ تکم لاقن :هرزوآ یتاور ة ة دعاوی هنس انعم دلا نم حل ج ورخ كمال هل دم كغلاو یا
 1 |یکشلا لد ناو اج نالوا .هیبش ران[ ون طو یک اظ هلن صف انغلاو یقف كوم کلا ءاکم
 1 01 مم ادا یو یک و تورو ہت ذ نزوکتآ لب داد تنو یرٹک خاک لت

 اولیا دبی ای هدنرغش كرعاش ميکتنرولک هد دلسا میم وتم ین تم رول وا اکو هنیکرب
 تیکت ۱ ۱ زرد ید هلی ۲ روسان بویکر ندا لاکو ہنسا جد لاو یضوتلاکر دشلوآ
 || یبنب هد هکر ذب شبا لال مچ لو یل مل نۀ يتلا چاد امبالا بابلانملمعلا نما هد
 هک ا IT كوم لاک متا عب اجا ندہالک و
 ]| هقادزعیسپ ںیکھد هللا ةر ذوا یل ئناب سل ولخاب یئاڑ لباؤ ندنظفا با هلیظفلاکیمدبکرم
 1 | دف 7 کت ءزرمهو یدمز رسک كچم نیئاکیم نیناکیم ند شارو میکشرولوا هفشدننسا
 رو ما یخ اتم لا یسک: كمت کیم تیکسا ناذیاور یلص

 ۱ ةیز 1 ىلع زین لپ چو لاکفر ضنلامفریفد دمان عابفلردن موباو ٭نث قرضا غلا لاق
 1 مال یم ٠ كشاغاو وپ كەتە فں یاكنبخ هللاكالم لاقب : نەز دنع اتم لب هنتر ن هنر

 می ۳ هلنپتیعف نما اناج نود هند اءاضف لای ذبقحدالما ناوخرا اتنکدف هرعش اف

 | تیبا بدن سا نل لقب و مهم تله یا یرع نیم لوقت قاوا جنت هلا هنر هر و
 و ۱ كهم والا لسیف تشہم ہد هدیدم ت دم هلکفاح بو پکا یدیدج یتعیاببح تیلعا وادب دخح |

 ۱ دوبل دین هدنعابفا لوقردتخل خد رشک ویچ یهو لب وطنا بین فالو یف
 و ا رو ردنسینهز شپعنو مت یعیاھتیلم ةوالم لوفنو ههوب واذیحیا ةوالمو ةوالمو

 زنا و ییخ كل نمل ا هرزوا قب :اورار فو دنغآ خب دیزراکو ص كب عو اڅ اغ ۇكش کلم الو
 یاد :یت ره او یل اعت هل لاقر ھ دلا نمایلمماقا لاقبدلوا فصتم ہلباوط هکر اد قمر ندن اف

 1 ها الو اره بدهد كنلاو غف كيم الا لب وط غعاس یار اهنلانملم یطفو

 | هیت بم هنبتخف ھنہتضف نوا. كلذ سیلع 'یطط ام عر واک تند, دحآوا گن اولم نالوا هنشانغم'

 || لنلاو قرتسک زنم ءژلمالانارللا فلتخ المخا ك اقيم اتمر اهن لباز وک ليا وزو
 ]ویا هل لوطو هلبنما کا دل هللا یلماو تلطاب یا هیغق هل تواها لو تنم ازوا یټ ده هلبدم
 3 | ٹر سک غۓئالماو ہذےید ف هل تخسواذارب بلل تیلما لوغترازإدیخد ہغمازوا تی

 | یخ کی الا نقل اسمان نان دب نال هتالماو ىلما بالا تیلما لو ةت ربد نو
 سیٹ ناونلا نون ارد اهن اسکن زوبلوا هکر واوا نزوهلکن آه نیب ہلنر صف قلا
 || یاب لا ہلا لاش د راراد ید ؛ردقانمورد غعفا ند زنا: انموینجج هلل دم شل اوین كوز مش ءانمالا

 | ةیهاحم ثدح قو [هتلباقیانالف رادنان راد لاق راک هنس انعم لباقماننو دیقی

 رک فیش رح یم «"واذحاو ةرضقیا عسل !نیضوالاو ميلا تاوخ ا نمو غرخ مزا ان
 ۱ | ادیب رش مکتوب شا رورضرونلوا خر ندازانم ولوو ردلباقم و

۱ 1 1 

۱ 
1 

 سس سس
 تم حس رس ست



 لتر 2 وضلا انضم رخ الا لغ تيض ت لوف زار داخ د ةفلازارف ان زا كه قل

 اهل دعكفلاو یزننک ك نهمه ءاضمالا ؛لضالا هن ال هوچ ولا میان

 هلی دم كفلاو یتوکیب هلداضو یعض نی هل ندر بزم یاسر هرزوا رو و

 0٤ هاراوطنانلوا رک یدحا ودر دی دشت کكِاب یتخ كې هبط ا: راولم نالوا نؤ صا كا
  ۲ ۲یبطم شب هنس اسنعم راوط نانلوا نک د قل رتضق کلا یف كم ایزی ان یر

 . ارکدهداباطخ رد لیاف ییصا رد ؛هرزوا نژو الاعفاباطمو و لؤ ا تتلو و گز

 دلمه طلا هنس اعم ادعاودن وخام ن دوظم هدازوا نزار دزاوط لوش هیطح یا ۱ ۱

 .ذب وصدل و قمو ور ولو ا(هدنلد كضوح هکر دوص لی وف وش ءظیطمورد ذو خام ئو هات طعم
 قد نی متر فلک تار پ ندرطرا کشک تین و ور نما نوع ةت دزو بوس طب

 هر

 اذ فا اذا اهتیمتما لوقت هز زوا ینا ور دیر وبا كاندا بطن :یراوطتلت

 لدم تذلاو ی زك تله ءاظلا هنس انعم لا ۲ق نط یمعلص امر ات نوکس كناطو رنک هم

 نقاکلا و باو غم ق لکان تولا ثیڈدملا قو ہشئانعمزاقس ن یب للدم كنلاویمف کم ۱

 نالۋ الاد وشو ن دمار جل بوی لکا هتسف یربغ ندلالح نمو مارا زرا واز امنای

 ٰتألوا لکان ناچ ۇرا لتا هس ولو هنره بو ا تالانخرفاکو ردیاز اتخلا ق دز هنت

` 

 کی دنا وز ایف یدتیاروب زم هرزوا قیاوو هد هدیعوبا هلوا بطر هکر داخ زخ لوش هلبنوكس كنو ۱

 1 ''لداضو اضمو نب كم كج وصلا ئاوا هنر روا كاد کک ك نس ت کرا 1

 | كيهیلع وضملا دو هنصلاود وق ولا لماوظفز مالا یلغ تو نب الوقت نسب دب د ۳
 اال الا هلوا شفلوارازقهیززوا لونا کرد هنس لوش هل دیدشت لواوو یم له اتو یخ 9

 | اولا نیراج رج لاق ذفتاذا ءاضمرمالاف ىم لاق قلوا فا هثسنرنهل:دم یف كوم |

 || فرا یرجنارعشل | قزوج هالهرو ضلل هلضایاهادر اهناولودت ا چی 1 ۱

نو یرسک هل داضو هلته یطتلا لذغناذا مالا تیم شر موہ ۱
 ۱ ًبدپ ذش

 ۱ RPS الٹسا عمه هفرا قرا هلب رصق تلفلاویمف كوم اعا سام مد تک ۱

 | هلیذیدشت كنابو ضف كينج یلصلا هنسانهوار یخی دج تانک لوغو ققق هاج |

 یم اور ولوا. ولوا ثم رک ذمفیطم یدنبا لتبنعلاوباو  دشفاو ازت مدت کو انا ۲

 ۱ "ید راضعبو سام زت روپ خلاص علاض بود از واال لرد از یار

 ةاولغهلر دم كفلاو یعف كناطو یعض نیم ءاولفال رد هک وسا ہفشا زکر

 1 ءاطتمألا رسل ق قریب تدق افاا وطن موقلابتوطعلوقت دیس : نس طلا زد هک وان ندا 1۵م ناار غران عننا »یا

 ۱ وطن انااطم اهانلتحا ین اهانیطتما لوقت ارد هفده ىزا وچ

 ةن كا منسوب وطعورود هتسا روا, , باک ورب و ی کار هلو ا ی
 | اه ۳ اھل زدند نظا یاضعا هک یس رغب ہلب رح کل او رک لو علا لو نیل اضعو |

 سس

 ۱ خام وعلا هنغانیاماق لی زہد یخد هت دنقاوص اعهوزلق هظحالم نام ۱

 | هکر ذانرخلوش هزنوکس فلنبحو ین كي ةوسلا یدیدر دشمامل وا ع اقا نکل لک هوم خاو |

 ثوقم لوخ:قاغالجواجآ نی هنوکم :تافافویفخ كم یا ہلوا ضراع تشوی هل قا |

 انهما ناقی رربد یخ / قل لام: وقمو ةةنسانعم یدت دا ین وارد اس قهر و :

 ہم جم

 || هرژوا لاوتمو لاس ىد ہدؤالم تشظوهدهنناو باطن ا نع نوت ناو لغات

 اطف

eta Snکم 6 تا ناب ودم كفلاو یدیدشت هم كو  



 اضم

۹ 

 د 1 ی هال وار اومه ق وترابطمب و هیات ایضدب نامو سان |

 وی ضکن خو یتف كي+ ول :ییجج هلیدمو یزسکلنبشوبیقف كه یش ول رد ید ۱

 : سہ.

a سارا تی را DEE 

 برس تازہ و تا تحلیل رک یف کن
 مش ال ان ونوس د2 ی روز یر تم یف كبم یزورلا

ENTERE2 و قوس ناارو یمضکا بم یوراط سونا دل  
 0300 ارور رد قا قب ار طلح تیدن وزپ نالوا بوسفم هرهش نانلوا رکذ کد ہلدی اشن | ۱
 علت هنن میم داد کک رب لوش هدزوآ | زو زض لينوكس ؛لواوو |
 و كاب تار وزا توج هلبرصق كسفلاو نبتعف كل ذک ىرؤرملا |
 را ی کال اک لب: یر یک کيا صفا یی راول یو فلک ۱
 تیک یراحی لولواه ذج لا فذ یا كتر وزب لب |
 ان و سرد راه نام یمالع 7 دغرا تلبەیرام قا
 اگل خاطر هدف هام اب اناج هایم دان یارانو یف كا

 یسا+لمف نم غالودب نم هیلع ھلاق تام تلیطق كلیدابز هلدیدشت كتابو |
 .لفلاو فو نو یو ر یر توی رج رضق کنلاوا
 ہلارتضق فلاو یوکم كنیم کالوا یم :یسملا رد یضبقن كحابصا هک لاشخا هلیدف |

 یی ««هماواناک دوا واو دصم دنساکی اره یدضا لج اوو نیس ایبسا لاقت قلماشنا ۱
 رب سا ی غواص ندن اتسم و اٹخارد سا ہاینوکس تنسیم كيف
 3 لوید ےک هادنهاشتخا کلن وکی شپ لب قعدة اخ یس هتبنا لاقي
 حد كن اسم ہلدی د كنم و یف تانبسو یم كود ناب: هتف مانعا نوت نیب
 اد یلیاقم هما مان جت بت لر فکس نفخ لجن ةيسمالا
 رخ رپ فطن ندینز هلییوکسم ك سو یف كيم |

 رالوادنچز کد نالوا ییهاهباوا شا قو كك راپا |
 ازم تل میخ میس ارگ لاو نوسلاق »اچ
 لاک میم ی لو بوک ہنی وفد یا .اهذلو تجرخاو !هنلعا
 ارد عج هک لا هنر آو او ها لر کلر كلاذک لب نشین هنس ر ر ا نامت وز ویو نج موسوم
 ھی 7 ہک اذا یلجرلا یش ا لونراربد ىت هللا یراواع بنگر اشنو ادا انا
 یک کی جی هیف تنغ لاق كم و ھظ نک دن1 كلب ارش هلی دد شنو یرسکنبشو هلن .ینش يملا
 ك ندبه ةد روس لوا ترش بنا بس تمساح اجو
 وذ مینام بال نم هاشم شیلا قایق رد نرو دم ا |
 1 ER ۱ سش ںوھیفسم ء عی زونلوا لامعتسا سد |
 دود ال هدیشامومدال وا تک( دقیقا شو هالوالا رنک هکر دهفالوش رسک

 هد دشا 2: نهب تالو لقن اوشمتیازش لوفترابا لا ها ھکوداود لوش هلال دشت
 6 ۷ مه ماسال مان هل هذن د لشرف کباب و یزبسک نشو یعف.كو* یا زاغل وا لانعتنا
 هو فا کیم ءاوصلا هزر هاذا تبلقما وقت ثمجااودا لهسم هلنرسک كاتو
 1 ت0 هدنخلب وا ه کارد هنسکلاوش ندنس هفت ابطال دم لاو و زك
 1 | بها یطم ینلاینملوقن تکه ہللدیدشت كابو یرسک لقب داضو ی كچ

 و. دس حسب رام e ma در رس یاس سس یو یوم یا یو و روم و یو مر بیس رس رج را
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 اوج نانو زکدیج هیت كابو یرننکه دو یف تله یدال ہوا تاک ||
۱ 
 ىج رص كفلاو یعض كيم یدلاو یج هی "وک كلادو ی تایم تایدلآ زرد |

1 

 | ءاذما لا اربد ب وص قا اک ندجر ئذفو یذقت تا لکو یذع رکذ لک لاقنو یذماو لح زا هتم |
 "درقلا تب دلا و هانعع هلي تالوا یم ةاذامل تمشروتکی ذم هل دخ كفلاو ى راك كي |
 هر یر ناو ناجرا نوک تو ءاذم ید رو سے

 مدنن هلجو یدوو یدو یم یدنبا یوماو یدید رذکم روتکیذ مندر یرب بوتوط ظاتخم ا
 .دندالا ہنسا نعم صینالنعرارید هل قا ہلددتت كنابو یرسکح ناخن یوا رد ددشمژاب ۲

 ندنهجوو هیلوا هرزوا تنوشخ بولوا عالم هکر د هزز لوش هلب دیدشت كي ابو یسک كلاذ |
 كنارو یف کلپ ورا .يرتوا ندتکودنیا هرزوا تلوهس ندزغوز ربد هیذاع ید ہر ۱
 ةورلا رارزفح, شنا ندنآبودیا لامعتبن هلغامتچ یا هکر دات قارنو قا لوش بوکس |

 -هوزه ههورمنالوا هدف ته اکو هنس اتعمیرب :هلزلعمعج ناتلوازکد یدحاوهرزواروزءنرو | ۱

 هاب لوکس كالا وا یف ليم ئرملا لا رونلوا قالطا ید ةعوار ندنلخلا 51 ورەورد ندبسول یراکدبد ۱

 تعسف 1داقانلا بالا ی ایم هقانلا كازم: لوقت ولد ن نوسعج ئدوس : ردقماغض سوچ كنهفان |

 زدکمزتا تعرس واکد ینا دلوا رداق بؤز وس هما هست یرنغابەلبا نیت ق یرموردتاھعرض'

 کر اتوا: نرالا تآ یرمو هربغوا طوب رجا نم هدنعام تجرضتااذا نیرفلا تیغ ل وقف | ۱

 لب یرمو تب اعل اک ضرالا یلص امهکوحادا هبلبی,سرفلا یرم لاقت راربد خد ہک تا تایر |
 هکعا راکنا نفح گنهتنکریوهر دشت یا باعملا یر ج زا لاقب ردد هقم زامى لب

 :كندخجملاذو مفي یذملا ر دیربغ لدموبو ز د نیما كن هلبکرب بسم قشم یو |
 !نال وا مزال ہن"وا کو واوا وداض ہدنسانلا لیبقتو هبعالم ن دناجنر هکنزدوص لوش هبت وک
 | لوقت اربد خب هقملا هب اعرم قتآ اذماو هانعع لدم :كقلاو یربنک ك ن هزمه هاذمالا ردوو
 | یذملوقن هرزوایااور دیخوا لربد:یخد هتیتمزولوا هاک و عراق اهتلسرااذا یسرف تنذنا

 روسکم یی رولوا اکو هنن انعم مع نکس یک لو الب وکس كالا دو یس یم هيدا تائا

 ِ تا دو یمص كيم یذللا۔دنانعم هدرکزرید هکر کوہ هباکو ر دا وا رکد ہدنش هه

 ۹ ذی

 :لزهزمه ا قی یربام لغو اَدها قافت هل وف یزفو هدعچاذا هقح هار» لادن زر د( خد

 هكنارو نخ كيم ىزا اهتنلزداذا ةفانلا ترا لقب كلك ى دوس كز فان ذم تافل وب ئ زنسنک

 هزروا ییاور :قانکزدقوچ یدوس هکر دا لوش هوزوا نتزو لبعف هلدیذشت ك ابو ی زنك
 ژدلکد زوم ھم وب یدتا دبزوآ رولکیدوس قم افض سام كز ذەقانلوش یرمیدتباراطابو

 ىلا سخت ا رد منا اهلی وکس كارو ٰیرننک كيج دلا وج هبرصف كفلاو یف كم ابارلا

۱ 

 هد هرم نالوا قلعنم هشرف.یرج حارص بحاسض یرضحو و OHS اجیربغ ا

 رسکلا ذی رم ربخوا طووسب یرطا نم هدنعام سزفلا نم تجرضتمااذا سزفلا تبرم بودبا ھوت |
 ردزاح مس یوتھ ءدرؤارڈ یانعمارز رولوا طلخوبنسپ ردشعد دیف ازل | ۱

 هدولب لب هلب رسک كناتو (تنەرمه ءازسالا ةنلوا لبوأ: بونلوا قرص ن دن هاظ یمالتکهکز کم |

 یزاعلا زربد ید هک ناش هددنسر اتماو هتلداحادا ءارف راما لحرلا ثواب لوقت ق ۱

 || هتسانعم کش هب ۳ میز :ولوا هک و ندتین اعم له رذتنآ تعرس هلن تن یربغاب

 || ذی رمق كن الف است هلوق امهب "یرتو اراق موعص»ییمر ولوا هاک قسد هدنونو رو اک ید || ا
 ندسک هدنوب یمعرب و توس هعونرب كندف انینعب ةقالاذیرم اماو و دزاتفارلکو مع م یدتنا بلف

 "|| دا هب دم كفلاو یرسک ك ف هارذا هرادتبتیا باصملا یز ۸م زا لاق قمر دغ دوم |

 سس سس

 دم



۷ 

 ام

 ادم

 ن كيو یریک كن ممه هامالا ردشلوا نوع ہلغقلوا لیدنو ای سب یکیضع |

 O ETHAN روف مکن ابا ھت اما وقت ۱

 و ونسلا تأ» لاقب قمرغاچ یسپ بدم كفلاو یعص كی” :ارل میشی ود ین وغ :

 ]| ی تک نہر مہ ءاحالا ءاعالا ردکعد نوید وا یرتوا ندنمیبط نی ن ؟ اس واویدتلوالیدنت هم سبک ||

۰ 

 ید الا زرد E ESE ۵ عراق و ےب وا
 ۳ زد هوك كن هنهو یف تيم الل (ملا للیضف )ردنارا ندؤض هکر در لوش

 || هتاواو ام دلا تو أخ لاقت رد هبانعف نانلوا زکد هرزوارورم نزو یل كیکچوبدنوبلوا
 - | تدسفآدا ثلاثا بان نما اهرهشنیأم لاقى لو دیندهغلوادسافیًٌامو عسنبیح ددماذااب

 ات دی یا لافب قلوامساو لکوکچ یردید دو یرمکك ہن دھو ہل یئاناا
 1 تان هزنهو یزنک کب مالا دسفادا ممتب یاع لاقل د خد هغلوادساف اعات عسناا 5

 _ || كي“ نوٹلا ردشلوا ضوعنداب اههرزوا ینز یس ال قسم اس هکر وب ہل
 ۱ ا ]| تل رابدہد نوم بولبق موم یخد یم یکم نمهراضعب و یی هل دمو یم كن زمهو یرسک
 بتزعضمبو هرزوآ ییاو ر تیکسلا نیا یک ت أم ییج كل ذک هلی دمو یش كن هزمهو ینض كيم

 1 ثالث قج كوب ورارہد هات یدنا هوس ودلكکمعاراہظا بو دیا م ماما ہی زرد مرد ھئام

 : ردعجەجتزاو ذب هرشع یربیغ نهال زرد فالآ ةئالث کت ئا كعد تان ادوار

 1 ر والا ہیبت هب شعنالنو هیر شعدحا نس کد منکر یلاجر ةرشعو لاجر ةا

 زدزاو لوق یبا هدنرب دقت دقت كيآر دنلک نونو عوفزم یفون بوبد نوشهک هنیکلوش هرلب د درک ما

 هرزواقزو لبعفیخد یوب ورد ذاغَردیلوق شفخاوپو یک ںیلسغ قالوا هرزوا نرو نیلعذ "یر
 ۲ ای رر و مشق دلوارزوسکع ی دعبامر شما فر کم لوافرحرد قلو

 ر هغاقد عار وب ن هنسارا ءاماو هئاماور ابعادا موقلا ياما لاغقلواددع رو ہنسی دنمآ

 ۱ فارس تیکت و مار ھی وک كنانو یش كپم ولا: ءاماوم ات بما | لمم تحاصاذا وما
 ۱ اب تامکچ هلکع رک بونا زوا باب لیدیدسشتو یک كنا و نه یت لا 4 دف اوا یشلا

 ها رم قروب هلبنوکس کن احو یضف له وعلا; :پلبملاسان سم عزفت
 لا بابل نم اکو ین ملا پابلا نم دیعگو لو الا ب الا نماوحم و عم دخول ای افق ہانس لن کیا

 كيم یہا ہنسن شازو هلدن دشت كواوو یخ بلم وععلا ردیع٭ما جد كعضو موب وخوا

 هد هاب ی وا ءاب و یرتوا ندنخا دلوارونسکم یلبناع یدناوا بلق هباب واو انعم ہد دشت كابو یخ
 | لا بال مض كنا هدنس هلک وم دارن الاغر هیسادا گنی رهوج نانلوازکدوب یدنلوا اغا,

 || ةا رشک كاتو كن ءزمه حاکم الا هنه لعهنا باب نعیحا لاقب قلروب هلن دد شنو ی ,یربک نی و

 ا ردراش هد وغ وكي دتباوحید ولب لب لا هینوکسس كن او یخ اهم ۃوح .هفيعض فا

 ۱۲ PI رومغی ونلوالخاد مال فلا اکارد فرسء ال ہ نفت سک ںی هفرعم
 | هیئوکم كن او یرسکكلوا مہم ءاععلا طلا اهقبطاذا ةدجاو ةوحشضرالا تکر لاقب رارد
 7 كناخو ہلئتّصف یفحتلا رونلواكابہٴم.. نالوا هّیشاکاو یئم هلکن هکر دیس ہرا ز لوش

 1 و یرسک كب ؛نمه ءاخ الا اح الا قلوا یرب بو دبا باسنتجا ند هنتر ملیدیدشتو یرہیگ

 نمد تحرحو هنم تأربت ذا ہل تبحاویشلا نم تی تی لوقت ہاسنعمت هلبدب دوی رک
 7 قامت كن هنسرب تباغ هل رصف كفلاو یف كيم یدلا رد هتسانع» تج میا لنهب ءاغا

 1 كيف ىذملا توقعت هباور یلعرصبلا یدمر دقورصبلا یدمردق ضرا عطف لابقیهتسانعه

 | سس شل هکر دضوح لوش هرزوا یثزو لنیعفهلب دب دن و یرسک باری |
 ا



۷۳ 1 

 یولالا قو نماز نم یدک ضش دل یز ما لمزایول,ناعتلءاشنا ا
 تانتخا یولا والنعیک ی غروفی رک وا یزکا ندنئاذکر درت وفل وش هل نصف كفا او یف كن هز مه ||

 کی اخس لب دم كفلاویرسک كمال ءاوللا راوبدیخد هبدنسکنالوادرفنهامن اد ِبولواہرزاوارذخو
 | روئوازصنهلغعرو كي وک دنآ هکر دض ر عرب هلی رصق كفلاو ىع كمال :یوللا رد ص وضح هیارما

 یزو لیعف هلب دیدشن كناب و یرسنک لواوو یخف كمال یوللا هب ضرماذ عبارا ب ابلا نف ئول لوقت
 ۱ ماعط نانلفص نواز هل دب دشت ناب و یرسک كل واوو یف ك دال ےہ والا توا ناوصهدزوا

 نیئاللا یم كنس لکی لا هلیصقف كنولو یم دمو یمض كنهرمهو یدمو یف كمال نواللا
 تلاحو دا ہنس هلک یذلا كلذکهب دمو یرسک كن نمعو یدب داو یش كمال
 | یدیدشنو یف ك مال یاللا "رمسنون هلبدمو یمض كن هرمهو یدب دشنو ی كمال اللا هدرج

 زفصتارز راه وارفصتورولوارارباسنو لاجر هدنوب و یجب كلذك( لاح لکی لع لبنان نا كنابو |
 كمال النا ردشلکانغ ن نیس لاجر هللا نوب دللاو نو ہنئاطاسن هلبا تاشللا تدروبم
 یخ كمال ءاهالا مه نعمهنمو ین وع : وم كنس هلك ی ذاللا لاک ةمهالو دمالو ان الهی دی دشت

 نیفج هلبیصق كملاویعه كمال یهللا رول وا هدنن امن كغ فقس هک لب هک لید كوکهیفخ تناهو

 یک ت ایطق یم كاذکهلنبئعف تابهللا ىج كل ذکهلنبتضف تاوهللا هنساسه راد نان وارکد
 كلذكةليدم كفلاو یرسک مال ءاھللا ءاهللا هنسانعم شوف یراک دید قلترخوب ردیعجج كناطف هک

 هلئوکس كناهو یمض كمال ةوهللا ہنس انعمردغژ رد هلوکی ماو یک صا هل اضا نی نان
 درک رد ید هششخم وہلوردہااقلا هنرغا نمرکد هلبلا هندکن کج نمرکد هک د هنمښن ل وش

 ىهللا» اطل هنا لاقب یعجج هلب رصق كفلاو ىم كمال ئهلا نوسلوا یربغلرکنوشلوا هقبآ ا

 بولوا ییستم ند ہنسنرب ہلیدب دشت E ىبللا رثکسلا لا یشلا یطیاداوج ناکاذآ

 یشلا نعتیهللوقنقنوا ییسنم تلذهلبنوکس كناهو ىم كمال نابهللا با كرت ترک ذ:تنآ
 ۱ هل دم كفلاویرسکل هزم ءاهلالا هنعتب ئطاو هرکد تکزتوهنع ثولس اد انابهلو اهل یه

 یئعا قفوآ ی هنکرب ةيضزلا نزو ىلع ةيهلتلا ةیهلتلا هلسهشاذا هاهلالاسقب یاقلوغشم یب هتسکرب

 لوقتقمانب وا هللا هنسنربهلبنوکس او یف كمال وهللآ هللعاذا ذیہلتفب هام لاق مح
 ندنروعرولوا اکورولوا تبان تص ندعاج وہلرولواءاکو هب تہعلاذااؤہلوہلاٴیٹلَأِت وہ
 ہلنبتشف یهلتلا دلو لیقو a هو ةآرما یا اولا انذختالاو ملذنعت نااندر اول یلاعت هللا لافاکز ولو ا ٹاک
 یرسک كناهویمفكنان یهالتلا تبملاذاهب تیهلت لوفن قابو تللذکهلید,دشنو یرسک ك ناهور
 یسک هرمه هلا ضعب مس یھ یااوهالت لاش د مان وا هلبرب یربهنسک ج اقرب دمو

 هلال ومت هنس انعم تیالرتردرما هل غلوا طقاساب ن دنرخآ هلبسانم ہرزوا ځق كن اهو یتوکس كمالو
 هدنرزواوضویاضعا یت وض ورا نعد هنعهلا وضو ادعب للبلاف ثیدحا فو كلرتا یا یش نع |

 ی٥ او یدردباضار ءا ندنمالک یی هثب دح ن عی هل دعرلا وص معماری نا نباناکو هلبالرم ۱

 یفزو لو-ف ہل دن دن ا كواوو یمض تان هو یف كمال وہللا رد هیانعمرب دنه هلا هنعهلایدشا
 ہززوا

 یزمسک كناهو ئ زا وکس كنالو یعضكننمه ةبهلالا را نعوہلنالف لاسقی هنسک یردیا كرت

 لاق رونیدبا قحشوا ینا هکر دهنسنلوشهرزوا یزو هلوعف اہلغاموا قنشم ند وېل لب درد نت كناو
 ناما هلکنآ نب یرب هکر دراورذل هدب را عی رربد هزغل هبجاو هام لاعبا دی سلا ےن

 ةئام ءاهز كل وقلم ةثام ءال مه لاس هنساسنعءهرادقم هلب دم لْفلاَ یعص كمال ۷ ءاھللا زار دیا

 رھا د رزونلوا لکا رد هنر هیش ہو ہار دم كل اور مک« ال ءابللا هر دق یا ا

 یو مایا عار ا وهو هی واعم ل ھلخد تب ډا قو هرزوا یتاوز دیبعونارواوا هدننالوز اچ |

 س



۷ 

۱ 
 ۱ او رزواهخو نانلوارکذ یغادوط هک دنروعل وه دم كفلاو قوکساثپم وی ضف شمال ءایمنلا ۱

 هتک رب هتل قتل لخ زا" ۹ و ریل ثادطاق و و زدضوعندنلع فرحنانل وایفذخعندز را |

 3 عم ی ولٹو *وٹلای ولا لاب هام هیدیدثتو یرسک هك واو و هلنیتضف یول-تلااا

 اختل اتا )7 ازم رک ات اغا

 نة ارادن لاوش هلیدم كفلاو یف كمال ءاغللا «هاذسیاه هادقلتسلج لاقب ز ولکیخد
 ۱ ا سز لنز شاخ یجب هلب دم كفلاو یف ك هزه الا هلوا ش لغرب نوصیدلوا
 واو ژواک ائ غاب ول وا ضز عن ون كناسنا هکر ادض رمز لبن وک ك فاق وی كمال
 1 رس ةولاقو زربدیدهیهف اننالوا هلم است و هن تشو د کش وقیراکدیز
 ۱ رک ال له ملا مت نیستید کر د کک ال شی دمو یت زیرین

 . ]| ندنشودلواعساویناجیکیا كتب رایراکدید هول هشوق ر وب رم و ید هشتوق نانلوارک : ال
 | لافتنک نالوا الثبفهژوب زمصرمهیدیدشن واو. وی و وکس كمالو یف وم وفا زدی وا
 یر وان فیز زحاەپ نت زہ ہل ر صف كغلاو یضف كمال یالا وةلموهفل وهخللء الا لع نالف یل
 ا زالى انالف ٹیک لاقت زرد ید هک غیا ٹمزالمھپ هنسکر ب و هت علوا ادااکآ ہیکل ناله لاق
 اڑی هدنتف یتهفیاطب کى لاو لی ام ہعابس ق دوط هل ضف كلا ىف كمال لا ۱
 ۳ نک الواهرز وان ول نانلوارک ذیغادوط هلن رتضف كهاو یف وک تام الو یف کہہ نالا

 . :لاغ هلوا هایسبنول واتفینکه کرا زز د خد هپ هلو کل وش یل او ایل ةن راج ویل الخ ر لاق
 7 الو اکو ما اات ول قلا ل فب ق قماردلیہلی سیکكانوكنءنمه ملا لالطنا ی ؛رعشو
 تم شر یاس مع هلیف كفو ف كمال ٌةمللا نون وا لامعتس ا یخدقلاہ مہ

 ثب والوفت کوب ادددشت كا ٭ یف ك فال ىلا یللا هجن راوهواندج وارا ندیخدهنزاخ اضف
 هانعع فلو یارک ک زمہ اول و یہدکمرد ود نشا نمک لود اذا لطنا |
 | دلو اوضرمت زلاو ولت ناو كن عت یاب وضرعاو لامااذاهسأربی لاو لسان ول لام
 || ردناضارعا ندن رب ل وان وجا نیعصح دححآ هک ږد صاف دامی دنیا س اع نا نده واو زا
 ]| یتعیدنبادهاح هر زواقل وایتشمندتیل و ردرانغ ات ءا فید مس ؛هلاهدحاو واو وا

 و ید هنآ اض خو وفةقاناولا ولو ردکع » اه وكزتفامنع و ضر عتوااغويغتفة داهتلا ولتقا

 2 |لامغتسا ہلا هدقدل واەللا٭ منه تک نجاد ااه دات ولاو اهم د دەفاذلا|ت تول لاُقب

 ابو شو وار فان بنتو )اش رولکی خد هنسانعم كغ رامنخاهن رز وارلنرغ

 | ل ¿زا یواربسفن یصسو لن زا یل لا او راصاذا موڈ ا یولا لاس فرار د سد هغ والخ اد
aeای نالفی ولا لا 790_0 ہکمک بولا نقجكهنسک اولا اوز اف ماہ د ولا لاقنوەلا  

 ۳2 ۵ 14 فو یا ترس تب ول aang ذا
 یولا لاغر رب دید کات راشا ب ودیا کب رحم نمنس ایکن کر اولا و رده رسک کن از یم
 دل وب تزامن موق یس ہین لغت كلاب : و یف كاواو وی رسک كمال ناپ والا را زاغآر ما
 ]2 دی یا مک ات نو ةبوول الا هسا هه ار

 ,یولالاقب زر دیخدهغل وضتوآ اولاو ردهفشا ندنغاربب یال اوندق اخس کد ی دهراقار ت 1
 ۴ ماذا اناسیل ہثدب هاول لای كم ردنلکایند هلن دب دشن كنان و یف كمال نابللا لیدادالقیلا

 ۱ واجب نم دباظو رهق نرو یب وغت زلانزویلغ ی ولتلآ ۱

 | قادوهب رس ڪس كاتو نیمه ءاوثلالا موس و راو ولیاعت هللا لاف ةفلا بلا و ةربتکلل ددش

 قا رس 'ینیسوەب ول ٥ ةا ت وتلا لاق را رپ د یخ د هغ لم صماسط ن وجا رتغا وشلاو |
1 

 . هل اننا



WM 

 قنات نرم جوا یا مات لصا كوبو عاعللاذخأن یا یا یلت انچ لاسفب ہدزوا تب اود |
 لاقنكمر وت وا نال اک نره سبک كن همه عافلالا رابدتا لی دن ابنربب بور وکه پرک

 لاقی كلكه ماوقلاب هلې دیدشین و ی رسک ك نو هلنبتصف ییلتنا عاعللا تج رخ اذا ضرالا تملا
 ِت وغآلاقب قلا رداص هنسنلطاب رب بن وکس تند نوغو ی كمال وغللا ہبقمناذا لبعلا یت
 اولا لاقب اعم هه رضف كْلاو یتف كمال ین روناوا قالط] ید هن زاوا اکو فلو نواب
 هب هنسن ری اویک اورا ربد ند هتوص ینا و عبارلا بابلا نم ینا یاب ینا و ل والا تاب نیہ
 هب هنر هیج ےھلو هب عه! اذااضبا عبازا بابلا نم یغل هب ینا لاق اد خد هغ وا صی رح ۱

 غلو هنم رکا ادا بارمشلایخا لاق ابد ید ککم حا وچ نا مم یاو رازی ده وا صن رج |
 | وقلواوالو هاو یلب ۴7 اوقکه ی وار ازفربهنب رزوا ونا بلقهکراریدیخدهنیعل وش |
 هیسلنافهیاسح هدانا تی دو هدن دبویل وا نددادع هکر اربد يخدهتسپ زاواب هود كرل وش | 1

 ناکوهتاطبااذا "یٹلا تبقلا ل ومنی لغ ل طاب یبهتسنرب هل دم كفلاو یریسک كنءهزمه اال |
 ییدنسنوندددعاغلا ویدہارد ردلطاقالط كن ەنسک ن نالوا ٭ کم یم هرکلاقالط ینلب سابع نیا ۱

 تاک نالواوغل هلب رنک كن هبغاللامنم هاقلااذاددعلا نم هاغلا لای ربو یخ هک ۶ طاقسا |
 نیللاورما بحاصلن الورماتلئموهو وځل تاد ةلکیا ال هیف عع الی ات هللا لاق رد هنسانعم

 یىلصاردپا رببعت ندندا ارەی دنک موق وک رخ ہلکی فا هکرد رد ظفلل وشہلِفیف تنیغو یم كمال دف

 هنساننعمرات فا ىج لی صف كعلا و ی كمال. يالا زدضوع, ندواواهردوغ] دوخا یل
 كمال تاغللا ردهقاخی لک در وک هننر وب هو دل وا هکر رد تار و هود هرب ویکی رب ہللا رب
 هرز وااه یجج هانهلبشف كان رب د ید یھت - اخا تعم“ ىطعب كس هد اطبرعو یی كل ذکه لر
 نال وا بوسنم هتغل دہشت كنا و یعق كنیغ وی كمال یوغللا کا بش هان نا تلوا فقو

 . || هکردةنسنرهدلیدم كفلا هرکص ندافو ىف كمال ءاّمللا .رذلکد زباج كد یوخآ لب خف كمال وه ك

 ۱ 5 یشندنسبفا وقح هنسکل وا نع ءافللاب ءافولا نم تالف یر لاعب هل وا سسخ و ریس و رفح

 نیت وه اتم افق رخت نغازآ ناتج .گلنهنننکرب ةيزلان رد ولع ةفلتلا یدلوا یضار |

 قل و قەنسنرەلب دمكنلاویرسک كن هزمه هافلالا ردهنسانع»ضق هلبا هیچم ءاخو نویس ۱

 لوقت كجا رادنیپ هسنرب ہلیدمو یت رسک كلام و یف كا یالتلا ۵ ٭دجواذا ۽ یشلا تیغلال وعق

 ین ضا كمال قلا قعشاوب ہلدمرکص ند نفاق كفلاو غ رسک كمال ءاقللا للا هتکزادنا نا هتفالم
 ى كمال نابقللا_هانعع هلب دب دشت كناب و ی رسک كفاق وینم كمال للا. هانع هلب لصف كنلاو
 كفا وین كمال ملل كلذکءانعع هر زوا روم نرو هنایقلنا كلذکءانععهلوکسكفافو

 غنارلا بابلا نم ءاعل هتیقل لاف كلذک هانعع هلی دم كفل اوى رسکك مال ءاقللا کالذک هانمع هلن تب
 تفلالا رضفو ماللارسکب هافللقن الو هدحاو ءافلو ةدح او ذبقلو ةدح اوتنابقلوانابلوایقل ویو

 لون قہارب فەنسن رب هلیدم كفلاویرسکقنءهرمه ءاقلالا برعلامالکن ,تسیلو:دل وماس هلال
 ل وقترا رب د خد هکمرمشود ٹن هاه و لب یمهبقلاو كد مقا وقتوهتحرطادا هتیقلا

 ما وع هک رل بد دشن كلاب ویرسک كفاف ویمض تن همه ةقلالا ةدولاب و ةدول اه بلا تیقلا
 ءاقتلالا ردعنسانعم زغال جو ملمهم هاحهبجح او ةي یادبقلادیلع تبقلا لاغب رار دەمی اک |
 كلذ هدم وی رس کخلف اف وی تخ كنان قالتا یمالوب هلب دمت هلب دم كفلا ویرسک كنات وہ مه:

 یلع قلتسالاش قم ابهر ز واهفرا لب رسک كانو زهره ءاقلتسالا وقالت واوقتلالاف ی« لوپ
 قلتو هلبقتساادا هاقلت لاتقا قل وشرف یهنسکرب هدیدشنویرتنمک كفاقو ہلنیشف قلنلا ہاسفف
 ضب نع ضب مهیا ر یاکتسلابهن وا امت وفهنمایدخد هغ اربخندن زغا یرب ای ری.

 هد هم
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 ٦ درک ذم هکز دی« مس E يري ڪڪ كو یدہبننو قا كمالو ی
 0 0ام ںی لوا رفا ھیزداردزال ص٥اد رالوا مارس هلصردهفرءمو
 كالو كفلا ذللا يغدیروناتلوارک د دیرپردراو نفل تربدهین هد وور دلک رب اج
 نیرو ناتلووآرکد دا دلا یخدیریو هبانعمنانلوا یک ذ هلیسا-ب هرزوا ریسک كلاذو
 ا فدک وو بادی دش نو یعض کياب وەرروانزوِنانلوارکرذ۔ یدلا یجدیروهلنوکس

 ۳۳ hs هک بنسى كنونوی دی دشنو یم الو یخ كن زمه ناذللا :یربب دراو ||
 یخ د یز یمباتنعم نانلوا رک نهلیفذح کون هرزوا روزه نزو اذللا ینديربردترابع
 ۱ ۱ اب هبا ن انوا یک دتالذک هد .دشنویرسک ك نون درخآوہرزواروزمنزو
 | ندروکد تعاج هلیقف ك نونو یرسک كلاذوید ددننویعف كمالویمق نیہ ندلا ردراو
 رخ هرزوارویزم نزو ید یدلاب دیر ورا ږد نذل هدنرجو هدنبصنو هدنعفر تلاحردتر ایع
 7 و وش زایضعب و هدنعفز تلاح راربدنوذلایجدهنسک یجعب ندنسەفلاط برعو ہلفذخ نو

 !لوفویردب| یرهوج هنس انعم تب :اریذاام زرد تیر ادامارزهلوا اذ:دنلصایننا هکر رردبا
 دو نالوا غقاو هدیرهوچ تراپع ردلکد اچ قلوادحاو ف طرح یلصا كني ملک از
 نیس دونه واراتیتادحاو فرح یسک ذا

 مال یخ كقلا الا لوا تباث یلصا ہک کم دددلوتم ندرربک,یخداب ریز ولوامالک
 ےک کر ذنا قی زبخصت كنس لکی ذیل هل رصد كفلاو یدندشتكناب و یدندنتو

 ءاظللا. نس ,زبدنوبدالا اونایدللاب ودیا فذع قلاتالواەدنرجآ كسبامج: د وخان هی

 دوس سس هکر دهر اد اد لوشة الا ادفنس اضم ههبج نا هلبفیف كناظو

 الو ی رک یطنلا هلقشب یا هناطلب قلا )اف و ولک خد هتان لفت اللو

 هد نام كك لبو دنک هکر دغر الوش ق اعسو ر دتح ارج یراکدید ق اح مدنغرا شاب هلبرمصق
 2 اطل ززا لہادغل یلعاعانعم لدم تفلاویرمنک کی“ ءاظلما! ءاظللا ,هلوا شلافیر دهقفریر |
 تاارادشلر وب اممدنیطام| نام فرش نیدح لوش یدتادیبعوباواضبااهانتعلب رسکتلذک
 جدا از نالوا ثداحەدعبرودلا ی سبط وا ن وص اصف تعاس ین ۔) راعفاویخراپشابهردوب ئ ناڵفم
 كمال الفللا ردلكد زذ نارق لها ددیلوف ثیدح بابزاوب یدناادیبعوبا زاغلوار ابتعاهب اصقنو |

 بیس تان لب ینمخ لاک كخلاو یف كاملا اخ اطل هنتسانعه ران شنا هلب رصو ای

 3 ۳ نم انعم ران تاهناقمنکلاب شنا هلن یک كنان كن هرچه ماظل ردفرصتالر ڊهفز

 مال وعالا هنسا ننعم راز بهلت یمن لای هلص ردت شنآ هلبدب دشنویرسک تناظو, اخف

 ا راصق كنا وفك مالا یعالا هنسک نالوا صب رح بولوا تو هش لها هلب رکیتبعم
 اذبرونلوا لامعتساهدنزبخ ی امد ندنسک شود پونی اط هکر لر تلاع : ؛یعلووجللجر لاقب
 ردقموووطهن کن شود هلا چ نیشو هلې نیعساعتناو شسعشناب ہلاع دلادپ را ادابلاع كلاعا
 ار دیمسا كموقر ندب رعهوحاوفصدرحیاةوملةیلک لاب یت وم هینوکس تلنیعو یقه مال ول
 هدن ایا هم هکر بد ههابس لوش هوعل یدنبا ارقورلربدینذ ہلا هدایز ع ولا وخلو
 لا زدت رابع ندهنسک نالوا یفودامكنالعاتالمد وا ندکلمهدنبن الو نجهوعلو ذوز ولوا

 ةكفاقورفواسعسعاب نماهبامیاو ر٥ یحالاھبام لاق ونک ی الب یی هثسنزپ هلیدم ویر میک تام

 ۳ ۵ نیو نع ای جنم وو نما وناعم عکكراڈٹساک راو د غان وبەابلوك ب كنهلممم ءارو
 نا زوهظ لواهلقف لمال ع املا .دولوا مد دحااهباعیبانعم ٹمالکواوا ہساکنانلوارکذ
 1 اره هوا ناتلوانک ن ذلیدموایدیدننو یرسکع گن موہن زصف ٰیلتلا ردنوا

 تست ہم

 سس سیو سس سس

۳ 1 



 دہرا ۔ہ اے ےہ ھو چیسومہ ےس مہا ون وھی اج

CT 1ائ اک تال اقا رک دال ا ی ج هلی نفاق كالو ی ریسک كمال ۱  
 اقالظطایتتا هوم روات یس یس ہک ا4ا و یف علا ١

 معا نايل وش ا 9ف وکی كنم نانا یف كمال ويلا وتلو | 1
 مجترزوآ یزو عقلا هل دعو ئز تك ناش او طف كرما طا ىس ەي ہل وکس سا ۲

 ارد نا )مک نامو كانالى نوچ تنایص ابر د ملقا ونک کا 1
 تک ی هوا هانم وه یکی هلبظو هتشانخم یکی دن شن ی یہ .هرزوا ۱
 نوو ودل واخ لو هک دیش تاب هل وکم تناطو یڑسک مال ناب ۱
 ایج لا مق كنلاَو یزاک كمال" نکلا ردفورعم هکل نس هوم اتا سون یر اما ا |
 !یوذ ہللا موردا ونی لذكر صف كنلاو ىب كمال نقلا دن هتسانفمرافص |
 سکوت هه مات تاعل الا رد هرزوا یباور ب وقعد ویو و نام سالها كم ا
 كرب لفظ دردن نا راو قو کم كلاحلای رک كمال نیا ایم ۱
 تلاحر ول ږغ ا ینا بغل لکو داخ نب لع ناسا او تام بن هک الو |

 || م ثب داناو نسق ودمه دذتف یی اط برع هک ق ملا ندا هک ید ا

 ۔ہوس

 ےس ےس

 ]ارش اکو اصلا نم لخ دال لا و هنساتنتمه رش رشق اف جا ذم كاملا ویرتسک مال الا |

 | وقت قيوم قاق جاغاەلبنوکس كلاحو یف كم ال ومنآ صا لغ راد ید هک عازناطو |

 سل انا ابا تالا بابل عو ابخ هالا لج ازا تبط لا رب دیو کا ما شکر یاو قنات ||

 || ادبى ندربخ حقو هلو صف یا هل هاط ملوق هم زد یب خان بج ا قد نو |
 ]من هلیدب دشت ك ابو وک ك”الو عف کو+ نا اراد کیلا دعب ندتجر

 | كامل ن :قالا قومتخرانادافاخ و داحالم ہڈیجال لاف کتا عازتهیضكپم لا دخ کنان |

 || اوغزانذا اوجالت مولا لا شد اۋ لب ددو ٰیرابک كو یف تی لداعنقف | 1
 || لاله كاب وس قوج یزوس *دلطاب نما لب وصق ك فلا هرکص ناد عم ءاخو یف مال, فلا

 یو ردتفص ید تام رخ نالوا اما ہک لو لطال اهمال ؟زنکاذ عبازا بابل ما نم ||
 1 ۱ خالا هانعع هلی دم كقلاو :یترسک وه انا ةتيس انعم طعما دی داعتا ك شکوداوهنروپ ||

 | تاراشو یف کال ونقل هل وا قید تاک هلن هکر درک او شیو رصف تغلاویعه ك زيها |
RES |م یاد قون ونا تین تدور ی  

SREهتک  

 ۱ ناو نوا رفقا تو درام بیس وقت کل :لیھف ۳ ۱

 ۱ وا لو ندنرب لوا یدک د هود لو هد دمو یز کت زاخو ین خلال یزد |
 | كناخو یخ كمال ین -كمربواوذ هنر لوکس او خالد ۷ نا بیک ا 71
 ]| فال نکهیسعكفلاو (یافنک نهی هال :هتلطفس اذا هتیخ لج رات لام دنهتوکمت ||
 || یاالام هتبطاالاعلوقن از تاد مکس لاخال ا همدم اذا تاطاو نل لر ةت ڭم زرو ا هاو 1
 الولبماربخ لک ازا الا تا بلا لاق كم ما قاض ا اب رسک ناتو تنه ھی اعلا تامعا |
 | ىف كمال یدل تا لب شنا ما مززو یزد تشاو یف كرو الآ | ۱
 ۱ بابا یدلاهدیس فلوت اف یک نص نس اھ تم د هدف زور تفرط هل كعلاو ||
 صدام یذلا رت یا :فانالوافرخآ نب رک اماکن خار |

 توپ و سج ۳۳ یس

 یا ۳"

 ۱ ۱ ین فلا نە خلاد ین رات این ءاطو نیعو فا ط هاو یاب رنو فال نع

 نا ا نابل ی اد فیت سب لوبا ناو ب ا

 ادل

 اڈل
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 ے

VMوس ۱  

 ۱ : ۲ تیس نایت ی نت

 رانا نہ اب ا یک نژئاواللع را لطف ٹا ترا لا اد دلا ق واتح )1

 E ا نو یرفمت تو ۱

 جلف لا جنت ا ا

 ل رذشاق لج اد ادن یز روا لازم نرو ديد یا لاو ابنالاق ۱

 س

 یهو ىف كمال داو ۱۳ سافا ادال ئاتا لا واک ہد ہاشم یا

 خوردم نابود فا کن دوا ا موقف لما
 0201002200 ول اوس شب 1

 نحو خال لا یکلاجا الا لیتب ناف قام

 ی ال ها تەمىر هرز از هام همان یر نا تالاوا
 والو لوط ید ا ول دیا عر هلن شف کلا تک

 فا ارد ۔

 و ا رو 3

 را و کا زغورل نوا وقت

 الف ابا دی کرن او نوش تیک تو یک
 ب نکا نوشواغیآ وه رخ دا a و قر ۱

 هلن هلن ی یرتوآ نده هک زد نو عیال 7
 3 تم هاکهننافرصن زاسوآ لت مال ال هال تالوا هد لا
 ك٥ |7 تند لا یان هرو از سک کلا وقف كامال تا ردشن اب هرزوا
 یر ۱ ین هو نالآ یاللا زداسغل كلاذک لب کسب تا یف بال ت تل ذذ ا
 یا یر یت یر تا ید دزآ و تل شبهدنوت یو یخ كسهلک تا هیدمو
 ۲ و تنا قل هد وب دوام یانغم هلیسات هززوا
 ]هلو زود کا یتفقءلواوو كمال تاون ی د یزاو موذوآ زو هزم یانعم ییج؛تاذک
 ٩ عو دد نات شفا ولا و یف كمال لا ید یرتو هرزوآ دونم یانسفم یخ كلذک
 ۳ رپ : رکصان دوو یخ ابا سام لود لس هک ال ید ہؤا

 رولوا هنانعم البو تفآ اتالاو یتلارولوا هاکو یربغضف كنا ہلب زض كفااو

 رو ابوک ن کیژالوا لتخاداد فرح ملک تل ملفرع
 7 ۳ ركض ردنا كفا یف كمال الا نة قملاو یار افم دال

 وز ند رک ڈر بوش ثلو یدناذا مارا بال نم لب یشلا ئا لاسفب
 ۱ هل هناداص زر ڈرو رانا( هنلوا دم نالق هتبنانعم/ خطرو هتف نفا ناچ اقا ی

 سن نازک ولوالان لدم یرسک نو یف كمال ین. هلت کام كالم ون یون
 دا لب دم كفلاو رک كنه دال ٛ دب قرملا نش شبا زا

 Ea نااہلَوجِإم بها تملا لاف كيا كاتم نفارطا بوبا

 ۱ هد فاك هسا نوا یار تیر



 ۳ ا ا ور سا تن 

ET r aهو وحی  

 ا

 بو يا گرا کد نر ارج لا یزد یو وا

 هایمک,ردش دار هدنپمل النعف قعیدمؤس ایی سیرهوج نکلرد حج قزءووردبانوتلا 1.

 تو

 || تالود لوش ہلہدب دن :لواوو یتفكفاک_ةوکلا ردهدشنآغالغاد د هک ق و یربخ نون راج ۱

 ہم تعا مل دس

 لاسقی رونلوا لامعتسا ررکم ہدنلح كبد هلی وش هلی وش ہلیسامنب هرزوا خف تاتو قوکس كنا ||

NAY 

 سانلا اف وک +8 دس تی نالفر ین 5
 هلوا بترم هلپا حالسو اس که نیک الوا رداههب دب دت ك او یتش كفاك یکلا تی اذا

 یھب رو RT نیدبمویرسک, :

 ها یر هوج» دص و صوب ید سواق بح اص و هديا داری هدمال لنعم وکی دب اوب نال وا بسانف ساق

 | یابی هب اءانب هیغ ہود اوایساینعم ایسو تمالع ۰ دنا یسهاوارکد هدموبرکا اورردینبلوآ هاذ

 ۳ هنر لپ ریک كاك غبانکنا ةيانكلا هلوا تزف ششم ید"

 هبا هلي دمو یرشکتنون ی الا تونکو انک نع اکہ ثبنکل ون كل دهنیسد یربغ جم.
 موقو ناکلجر لاقب ہن انعم زایخصلبوس هلاک یی لب دامو یب فساد کی

 لاک قیتکلا لوا ردصم ہلما دوخ ها کر دیس لوش لینوکس لیا
 را نال وارکذ ین مصف کفناو ی كفاك كلا. اف ةغلاهانهع هل وکس

Eنودا هلکبا بودبا بز ینا اله نالوا لکٹوم توجیلبمقاو  

 نالأفلاغی,تاننلتنک تهك هلیدم کفلا و یرسک كوتاه ءانتکا 5الا.ونلوا تباک ند ءرهان
 لغت الو هادم یاب یکی ناف وقت من هنر ین هنیسکر ذی زلانزویلع ولج يک اذکبیتتکا ۱

 هبا هنتسکر هب دیدشت تو یخ كفاك ینکنآ نکن دز ناو دیزابا تھکا ولا ده یک
 ننوکو دیو ہنسانعم عاد نوکودهلیدیدشت لابو یعفكماک یکاہ هنسکنالوا جیتا
 طن رظن نیکسنکی و یکتا ہادلا خا اقبال ویلا ودلاوخ الاقي رولکیخد د هنن انعم قم روا
 هنوکل وقت لر دید هغر برقع یکو ارظنلا يلا دخنااذإا هع هاوکلابقب ار ؟ لا قی زارب بد یاد کجا

 یونکاف هتب وک لوقت لوا ینوکو د هلبدم ٹنلاوی رک ك اوك هری + هاوتک الا هتخبل داترتمل
 ها وکلا ءاو کا ہت واک لم هتعاشاذا لجرا تبواکالوقت جک وسب هلبا نمک هلی كي ج ءازاکلا وه |

 ینعب ران یفماوکلا و طرا ربعاا لا قو تلا قجزوا نوک ودهلنوکس كفاکو رس ڪک نیم

 نورتک كفاك ما هاوکلا ن وجا هنسن یر اب نوحا قاهاد قارخ- هدا رهن با هدنر اوبد لوا هک د یکلد

 ئاغ واهردب وی کرد هلند رد وچ تانک رة كنفلاو یر تفاک ی یوکلآ ne HY و

 یج خد ټل و اه هل هانی دیشب واوویعضكفاک ةوکلا راز ونهدنا سه کن هک ی سیز
 شا ؛ راد فا ج | .ج كنس هک اذکت لعف هکر د هلکرب هلبفینضت كناب و یتخ كفاك یک ۳ ا ا

 ضخ تفاکت کا اذکنوکب یک كلذ نلف لوایح بو من تل کپ مال تول وا نوا تداع

 تلاخیشلوا ان زداه یلصا كنویو نف تش ناو هان تیکت ناک ٹکرمالا نم ناک
 هدیبع ییاوزیلع اه فله نم هلبصف كناهو قوكس کلا و یخ كفاك ۽ .هکوهیک رولواءدلصو

 ففولا هل لالش اک اهانت هلیئوکسهرزوا تقف وكان دنرجآ آو نکس كابو یف كنا دیک
 كغاطر لب رصق كانلاویتف كنءرمه یهکآ رفقا هاب هلیفیفخت كناهو یخ كفاك ةاهكلا

 لانك ماكا بوک توش ەدىل هبنوکس كنه هو یخ كمال یاال(مالا لصف) دیا ا
 ابان ال لاقب نبواک هدهنس اعم كاك افلطءوءاطباواۂدش دنیای دعب انکل مق

 +8 ر
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۳ 
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 هک ای ډنبا تیکسلا نبا اهبف ذغل اھ اندم هلبنوکس كمال ویمنض كفاك ةو 5 ۱

 کد لو و دنا ٰیزەغخا دول :رولکیئج یخ عبا لا ة باک یلکو هنن انعم راک رکو
 ڑمو لرنکے:ہندسہرد كن هدارف فلا ىلود كنهدازم هکر ازيد خد هنس هزاب نابت ||

خیکب ےہ تن رجخ وا یربہصضبا یکیا کنسوضبق یاب هلرکوب یکیا یس هیت ْ
 یا

 تہہ سم مچ
7 

 ۳ نب نا قاتص رکوال رکن كد وین كفا تضم دی ۃہلكلا هنساننهنراتوف یجب

 ۳ 2 ژل نالوا یاب و یجب هازوکس كلذک كمال و ىم كفاك تایلکلا هوس
 ار رتعف تادفلاوینض كفاك :یلکلا کلا نلف مویضم یلعفلا نبع كنار دس نل یا مخ

4 
7 
٦ 

 oS هدننناف یزغت ہللا نسهنطرف كلاب اکی هبرد یا

 الو یه كفا ڪڪ ناتاکلا نخ ناب ادنلوض دوخاب ندنضاض کننرف

 ٭چ 1 2 از واک وج ید نوب یناکو یه هلوولب زب اعم لکو

 کر هالنک الا هتک تبلطااذآهخلک وقت یمزواهنکر کو كن هنننکرب هلن وکین كمالو نخ كفاك

 و یمن انڈا رک كومو يعنتناح لکلارج- یلنکاع هنیلکل وقن:لروا هنکرکوب
 ل چنا لا اولا تراک نر اهکیغام رقتلنکرکو هل زر او طنالوا قرا لرم
 اک اد دیک ان د د٥ کیا هکر دظنلرب هلزفبغضت ٹمالو یرنکتذاک الک
 ردح عز منا ارد یم رغد نفع مسا وو کس ٰغخودلاوا لامس ا هد دیک ات كج

 ونالح مايل و فنر اکهغلا ولو اهرزواهنخناوتلاع ہ درج يهنه د خفر

 a ةنلوا فاضم هزم م نآقتو نی چ زاالک اسو نیلج لاال
 الت ق ارز وا لاحهدفر اتلاحوامهیلغ لوقتاکامهلکب ترم واخ کت بآر لوغت هدننوق
 7 ا ذ یلآ هنب نوا فف مار دذوخ ام نادنظفل لک دهی يظل الکی اتنا ارفو

 DS ونموب اخ ید هد اناکو
 لو ارز داق طض داتق هرب لها یفوفوبكنارفو یدزوتید تلکو لک دل وا یلکنرک او
 لالک مو یدر ولوا تلطام هب  هدقدل وا فام ؛رهاظخماهدنرج تلاح و هدنیصا تلاخ

 : یهو یا دارفا ةظاعا یظفا لک اریذ رد فل خم هظفا لک مانع
 وب سو ERAN بنت نکلودد رقم مایک یوم ول هک ی دلوا رغاظنپ

 ا هنسکررک اوردنه وارعش عضو نوجا ت الدنیا قوفاعوەن دنا هارد ده سا ظفل نج

 ERN یفاا 72 ٰضاضمہربمض نإ رد دزطم طفل لکھ کن وج
 تا نی و ینا هنس هک ییهدتیدلوا ةف اضال مینا هک ًاتتفوالک ارز و و

 ملکی لعاریز یدلوا بلغنم هن ینا هدلاحی و دلوا ناخ ا زهربه درج تااحوهدیضن
 ز1 یچ ھی تلاحالکیسپ نالوآ غفاو ہدعفز لحرولوا عقاو هدرج لغد وخاب

 لوا نل همای هاو رد واک ىلا هک ایر ردواو وا هکرهلدب ندلمفلا مالیاتو نوعا تینات لا
 تانکر ولوا هاکاربو ,یرتوا ندنغب دلوا یباتعب هدک اتر نیا هدماقموب تولوا نوچ ا ٹپ اتات

 ]| رخو رد ةف ات هد انکی دلا نهر جاؤ ورعوناو زالوا اص هن ات تمالع بونلوا بل هی اب قلا
 ۳ تیل ثانوبیدیلوا یک یدیدورمعوا لاخرکا ارد یرهوجردلپخف نقدر ںیہ

 کی دتناتلالد ةا نادت اطاق ایات وید یواکم د یشن كرو هک اتفو یدروشد ئ

 ۱ | تفاک یک زالدئ هجا هدنلوا تیس وید واک خا هکر دیراجهنسا تان نو
 تم ءامکنالا امت اذا یکی هه الا نوک داعش وکی تی ی دما



 كنارو یخ كفاك ةرکلا ءرکلا هد دی تبالوز هنر روا توا فو رغم هلک دمذیوچ۔ قو ۲

 ڭنارو یمض كفاك یزکلا ند ضوع اهزذورک نصاب ټنو نر روا اکو فک توله
 سودی یو و یر ید اپ نج ی کک مو یی

CRE710 ارذ ہود لوش ہد دیٹنولافیرکكايو ا  

 ناورکلا, یمسا كد ضومر هلبدم كغلاو یز کج كفاك ازک لوا طب نکن جو جج را 1

 هسدلوا دّیص ناو ی رکذع لنشوق ی وط نخب ییرک دم ناورک هلن رصف كفل
 هد كعد ثیا كر یزیکتهلبق زط لم یتویو لوید علف هالا نا یرکق رطا یر

 زدشملوا دبص یرلشوق هود هدارف ی عید د یش وف هود هماعنور د نل عد ین ةرظاو,
 فالخ یلعرد ی جج كن اوره بوکس تانارویرمسکكفاک :ناورکا):نکیاز

 زد هلکهد یرق ناشروو یک ینبدلوا یم كناشرو,

 ثفاک ورک کن اونا هل رد اش عج یک کا وکر د عو نالوا اف و

 دا

 هلنوکس كنب مو راك فاك هونکلا دنم امسال سبک لینوکس گیس و ى رسک تلفاكس

 ہومکز ینا تتسم را ایوب دوز تلنیفلاو یمن كفاك یسکلا اهبف تفاهم
 هنوسک لات ك كم وک سان هل رشک اتو تنمزسه هاست الا ویروس و ۱

 كن همه ةبسک ال ہنس كب هنيتروا ندنعق اکو ملکی دم كف ىر شلك اك ءاسك کلا قیسافاو ۱
 ند توکو بار زال دواک یلصا:كناسکو هنب جم راک جج بش ئی درک کو
 كنتسو هلنیتعف یمکتا زدن زدشمل وا تباق هب نمه نغاا وا عفاوۃرکلبط ندفلاواو زد ذوخنام

 مو رنک ك تبلغ ق :ۃئاکلا هتسلاذا ءادکلاہ کت لوقت كفروا اکہ دیدن وت یر 1

 ك وهج هی زہد انب لا یسک ارز یکه ضار ةشیعو قفا دءامرولکهنس انعم شک سایلرواوا هک
 زنپعس ی جاب نالوا هدننرف لک لات وک كنبشو یعض كفاك ةینکلا زم نان رعلا.یسک رزوا

 وظکلا دتساضهزاغا ناناوارکد ین هلب نصف كفلاو ئم تافاک يشكل نسا يلا

 تاغا فو هر منشن زب فیاض كنافو یرسک كفاك ةيافکلا"نسغ هلکاضب الگو هج, طظ لاقیوا
 او کل هرمه نکالا كیکی 'یشلا كانك لاو ین بابلا عيد و افکل ون ۱

 دم كفا و یرتک كات و كه :افکتنالا" کیا تعانق هللا هنر بدم كفا او یریک

 كح تاماکلا هنافکو ۶ لا هيف او هتبفتکا لوقت كا فال قغ انو هللا ها ند هکر
 رد نان تانک بن وکس"تفاکو یف كو ءانکلا هنیفاکل وقت ښو ضوع هب تب هایم
 كفاك کلا دن یجلق ثیافک هلیدمو یرسک كاف ناکا كنبافك یا كتاف تو لذت

 ہدنلح جج ودر ولواهاکین اکو يلسو لاس لم ی ف ؟و فاک لخر نامی عمل دری یو خا

 كنف لاجزۆ نیل ر شش لتفاک نالحرو و لحرنم كفاك لزا لوعنزونل والام لامعتسا.درفف

 لینک وه لاب تم انعم نخ یمقلیا تبافک هلن وکس تاافو یف: خاک کلا ابی ۱

N 
 1

Wwہلیدب دشت كابو یرسکک ارو یعف كفاك یا ۳ و ابا ٹوک( لوهان 4  

 هپ وج زاشم دزد سوو: نالوا قورعع لکم نادجاغالوا هکر د نما كشوف سنجی |
 یرکآ زدۆب یدا تایم ا ندا ا

 : تک نر ادا کیم اظ تک لاقت اب و سهام هایت لدیدشت ءلواوو هند

 ۳ ےووےس

 یک یرلک دید ید نیشارو ه دنه ناشر و ی كناورک كللذنك هلبنمو یرہک ك واوو یع |

2 

 تور سموم

 ١ ا یک تزادفو ثوف هلی کم نوین كفاك دن كس ۱

 اشک
 اک



۷۸٤ 

۱ 

۱ 

 س

 ویڈ بولوا ضراعهننآباکهکر دضرهزلب رصق كفلاویتفكفاک یکن هک نوا
 ۱ ر هر ندفءزاقرپ یدک و راردبا جالع ہلغمروا غادهنسارا كن زو ڪڪ یکپااکاو ۳۹ تل ربا

 )فوج دن EYIN یدکی اقارب د ید هفلوا .دسافیسورحا پرا دوس دوس ۱

 روت قزل راحت مزار 'ہاکواذکؤاذکتلعف لوقترولواتباک |

 2 NEDINE .تفاک هیزکلا هتسکنراو ہیوم وا هلیدمو یرسکكنارو ین |

 چ

 بم حی

 عا یدک الا یال وا نکم یراق نیک اهدای هتسکتنزا 2۳ لدن لاو یزنیک
 ۱ ۲ ك ۳ بی كر افلطفو یدتبارو رع نالا یر بطنك هبدکو رەخ ناةلكجالف ذیدکلغباذا
 وبا تلمروت کی وا بید كلواوو هتیتعض ودکلآ باطل! ا غلباذایسک اف یفج لا

 ےہ

 1 هکر دو لو تفت ابو یک لاد ةداکلا  اودکو دكت ضرالا ث تیکلاب هرزوا اور
7 

 ۱ یسیرواپ ہود یدکو رف انف تلکاذا'مہاراا بابلا نم ہعباصا تبدکل اب راربد ید کلکو چ

 ۱ ٢ لا نه لجزا تیدکال وت تعیغنم ندهنسنرپ یی ؟ز لب دح كنلاو یرسک كن ءنمه ءابذ یا

 ریس لجرادکا لاقب وارد یخ د غل وازآ یربخ كنهندنرب یدکاو هلع هت ددراذا ر
 ۱ a كئلاَو یعف كف اذا للعلا عطخ یا یدک او البلق یطعاو لابنسقا

 لا امهر د نورشع یدنع هل لون اکامهر ذا ذکی دنع هل لوقت ر یا بوصنم هرزوا |

 یرگلآ عن بالا نم رک یرکی اپ ل حا یرک لون قمزاوهیوخ اب رس كفلاو یش

 E2 زارو یخ كفاک نایک 19م ًازماو او کل جر لا غب یوم )هرز وا زر ةلِعَو
 1 دو مان هدننقو مجهیجیاسعانیا هادی ناب رک نالف ما لاتن هنسک نراو هب وخ وا
 هرجا اذا اشملا تیرکا ل وقت ك مبارات یی هک هاردم كفلاوا یرسکت هزه
 اد ص قان E اه زیبا ٹیزیخ لب رکالوق ون وغ لرد خد هغعاز وا

 کرب ہلکی ماب نا كنوبق نکن وقف تفکر کلا
 ا | زریدیخدهکع روپ هلزاتروعورک کک ا و و ۱ ینعدهردواتم Fa :یجدهغمروا

 وش هلبدم كغلاو ینوکس كنارو تف كناک هاوزکلا اورک ورکت اهتبشم فرا ترک اقب
 ہرا جا هلبدم تلعلاو یریمک اک ارکنا هنساضم نوفابلاةقیقد هلوا ها یزلکجنا هکر دتر وع
 دو 3 فر لعادبو رات لن لب درو رقص كێ هلک یراکوب هک ارز هننسانعم

 لارو یش اک . | رایید ورک, يرکلا طعا کا ارز ردیواو وو نالوا«دراربیربغ ندتلعاف
 هک هل رکو دنسانعم یراکم ہنکنر ہر [هرزوا یزو لیعف هلند دانشن کك ابو یرسک
 كی یراحلا روذنسسانعم ارک نوک كنارو یرسک كفاك ةورکآآ هنسانعم یڑاکم زرد ید
 اج دمو یعض كنار و یم كو٣ توراکلا هنسمک نو و هیا که دمو یرسک لا رو مع
 وراك اا ال وه لوفت یروا ندننکاس عابشجا یدلوا طق ساب هنس انهم راهننسک ن نرو هلارک
 | تا کش یدنک لنس ملکی راکم نا دب دشا نیر اکلالق الو نیر الا تبهذو

۳ 
1۱ 

 0 ج نسرپدیراکمل*وهرد هلی وپ لاح دهد هډجو لا هددش ءهحوتفم ءان نسر د یراکماده

 کم ناذهوردنعلوا مایا بل ین مکتوب واما زا وا و بزار ]وا طف اس هلتف اضآ

 ۲ |ءارکالار دەل وہ لاج ید ہدلاشا اوما ككرلت : وو هدنراهکیمارو یضافو هدنسد تان هاتف كلاب ننیرب

 f ال فرکس تفاکو یعضكيم ا ارکلارادلا تیرکالوقت كمربو هیارک ہلیدم كفلا تار شفا ۱

 کس ؛ذه نا رک دن هل ز صف كفلاو ینوکس كفاك و یم تایم یرکلا کلا ہنس نازبو هبارک
 ]| كانو کنز مح ار قلا هی زک بدم كبفلا و یرسک كناتو كنم الا یرکم تو[

 ۲ حج

  ۱ KÊا ۱



 0 سس سس حس ۱
 ] هاوقلا نالف تاب لانو ہن سناالا ءاوق لزم لا هیلوا سنا هدنآهکزارید لزم لوشءاوقو ||

 هدنتب عضوم مان جابنو ماندیفهلبدیدشت كواو و یش كفو وف .یعط ربط یعامیاج تاب اذا قلا باوا 7
 || گرا شمغب رومفبیکیاهکردیعسا لر لوش ها کلا نزو یلعہایحتف كفاق ةياوقلا رد یم سا رب ٠

 هنسن نالواولتوف هلبدیدشت كابو یف كفاف یوقلا ہلوا شمامغپ رومغیاکآ بولوا هدییام
 یرسک انو كنەرمھ هاوتقالا ةبوفن انا بوق لاق قاقیوقیهنسنر دی زلانزو چ وقتا |

 | میش ہاکر شلا یڑشا لاب قعشرترا هحل وب نتباهن یساهبهدازتشا تلا كن هنس هلپدمكفلاو ||
 كیا تناعم بورفیج لینوکس كواوو قع كفاق ةافوملا هن ةیاغ غلب یحهودبازتیاءوونعا
 ینعمو انزو تبضوض لثموہذ تبقوق لوقناھاسنعم هدم كفلاو یدمویرسک تالوا فاق ءاقیقلا
 | هلبواو هدنس هلكت بفوقو حصن یا الالمضو ةللعف للعف لئمءاققو ۃاقوف قوقت فجاج لا لاقیو
 نذشلکررکممالواف ہدنو هک هنسانعم تب رشیبکتعصعضر د توقوف هدنلصاوپ ارز یدنلوا بلق
 هدنربسفتكنس هلکق وق ر دشمل وازکد هدفاق باب ونو رب نالوا ظ_یلغمل,دمویزسک كداف ةءاقیقلا

 اہک نوعهعبدلوب ب تذل قا تول اصوا ندماعط هنسکر لب دم كملا و یرسکح كنهزسه ءاہقالا

 هیرک یبهنسنر هلیج»اوتجاو همعط لقو ءاوتجا اذا ماهطلا نع لجزا یهقا لاتسقب كمزوکهبرک

 | رخ بارش هلبنوکس كناهو غ كفاف ةوهقلا ینعمو انزورولوا یکم مفایهقا ساب ردلمروک
 ییهاقلا هرکصندنکو دن اهلازآ نعبیرتوا ن دکودتا امف انس اشا ماعطرابدیدءوپق«رجخوهتسانعم ||

 ایک ]| یتفكفاک وکلا (فاکلالصف) عاهلاو هنسکنالوا تسج بواوا طاخزتهب دمو یرسک ك زاه
 وروپا! ر د سد هکارت تا وکو  ظقس ااا وکه مجول کلا فب كش ود ەن رزوا وی البت وکس كناو
 ]| نادیعیکیارب ینا ہلہا همچملاذو ہلمہم ہاجذنخو فرعت تف هندنح اذا سفاک لاق هزژوا باور
 ندقمقچوبکو رارید جد هکممرولب نغودلوص تاوبک يدتبا ثوفلا یاو لرد هکمردنرکس ||

 || کور رید هغمقچهلنونو لا دمجءاردنزو هران ج رخ ملاذا دنزلااک ل اب راپ د قند هغم امقج شنآ
 هکمر وپس هلبا نیتلمېع ءاحو نیس مسکو هتک اذا یشلا توبک لوقت ربد خپ هکمروبس ی هنسنرب
 || یبکلا هیقام تیصاذا هربغو زوکلا ٹوک وقت ارد ید هککود ي هنسنرپ ندعنسناو وکو رد
 هساک دن ر وس هلن صف كفلاو ی راسك ك فاك اکلآ هنسک نش ود هزروا یروب هلیدمو یرشکد كناب

 ٰیعمو یکءاعما ہایا یعع ہنمات نعم زای دنر اوس یی هژیدم كفلاو یک کن ہزمنہ هاک الا ہنس اسنعم ا

 توبکلا هنسانعم یدنرب وس كلذکهلیفبفضت كنابو یرسکلفاک کلا لرد ہفنم:فباہلب رسک كم
 هلیدم كفلاو یرسکكفاک ءاکلا هنسسانعمرلب دنزپ وم نی هلا دمو یمض كن او (یرسک كفاک

 ۱ تدروک۔ دمیانعمقلر و ییهنسنر ذی لا نرو ىلع یا نو نددوءنالواولہحیآر بوخ
 نرم ءابتکالا نم روځ لب دب دشتویرسکك لابو هلن "یکتا هرضاذا هب وئاک ل اقر د ذوخام

 هی کرب هلن وکس کنابو یخ ك فاک ةوبکلآ رهناذایبکاو یکن لوقت قہر وخ كاذکهبوسک كاتو
 اهل نکساذا رالا تخ لاق زر. د ید هخلوا هدننلا لوک ش ناو ی هز وطب ودیا فق وتد هنس
 ۱ ئتہک کنارداعز ا ناک لا یش اهنم قب م و تثنطاذا تدمهوهتشسطا و دام زااه اطغادا تکو

 لای لب بولر وا نیغا لوا قوج خب لوکندنتفابض تژنکواضس تا هکر دهننکلوشیدمو ||
 اک || یدموی رنک ناتو ی رسک ك زهره هاتنک الا راهتدامزا میظع ناکاذا داملا ین اک الف

 || ہدمالک اتٹکاو نزقلوا لماع هلیلوق کلا دم هليا هل بم نسفن یدنکه نمک ہلیدم ید كف 7
 اک || لب وکسكنانویمفكفاک هونک متفتناذا ونک ا لاسقب یک متعتت رد ید هک ی و كرنا د دت

 ادک ]| هدای زهکر دریل وش البو کس كلا دو ی كفاك ةبدکلا ردیمما کنی رءاشرهرزوایژو هرجب

 كهزمه ءادکالا يجنب مصق كنلاو ى كذاك یدکلا هتسانهرارپ لر ذی دك تضل اقنهلواكرت



 سم سس

MAT 
 ددا

 نو یک وتقلا و ہاطعا یا او اناا 7 7 دن
 یر مس سود ناونقلا ناونقلا هتساب عمق ذعیهتلصامرخ هییوکم
 ۸6 و نا فان او يج كلذكه بدم کفلاو یف کنہنمھ ءانف الا ہنسا نعم ی راسقلص
 ۳ ا قىسا در تذکر صذ لاو یت كذا الا 1 یعغسام یلعەنسانعمی رامقلصامرخ كلذک
 ]| هنسانعمخر دن وكل يففخ كن و و یف ك فاق ةانعلا لا اخر نوک واک یے ید لا
 ۱ /ناوظ ریٹ و ونک توت وی كفا ی ملا هتساضمرا ردن وکی ج هاتف ت تاولقلا |
 0 ك اوج نکل دعا کال و ترک ك فاق ءانقلا .ییج كلذکهرزواز و |

 .FEN ١ هرز واهچ وناناوارک دلاح ید هد تعجب كارد هنس انعم زب راک و كنوکهک ءانف
 | وددنسا ها زج قم كفاق ءوانقلا ہنسانعمر ھظ راقف ی رلکک هقراهلرفیفح كن ون و یخ كفاق |

 لب ( ام لاتهنساحمتتف اوم ةل يص كم تاناقلا ٤ هل ءا رخ كنب رجال یا كنوانف كن وتف اللاقب

 1 وهتهاخ ادا *یشلا ناق لاقت را رد یخ ددغم ردشزاو د اناقم و نقف اوي اهیا ٗیشلااذم

 الفت رد دا اد هیهسکربهتشنررة اناقه و رارید یخ د هنس همس راق هیدنسل رپ

 كواق فلا ۵ ة ,مطادیدشیا ناف رج لاقن كن رنالوای زهرف ہدای زەلیدم و یرسک كن ون ی اقلا

 مش كندز یفالا هنسانسمقلوا وانر و نغوطبادیدحانال وا هدن ر ون هل رصق كفلاو یف
 كفاق هاونقلا فنالا فا لجر لابی دن کنالوا هرز وادج ونانل وارک دیر وب لب رصف ك غل او
 + تاوب و هن اننعمث وغنالوا ین رب نغوط ین وم لیده كالا و یت وکس كلون وی
 1 واهر زوا تمزالمو تموادسههتسنو هلن وكس كن ون و یعض كفاف :نابنفلا نابتقلا روئل وادعببع
 ۱ لقب ت عض هر دد ةت هل واو و ىج” كفأق ةوقلا وفلا نعرا ی | انان جالا بالا نم ءایطاتبنف

 ل 1 مئ ہللذیدشنو یز ایک وا و هنیتخف یوقتلا عنارلا تابلان ةوقفیعضلای وق لاق
 u 2 اس د جا اضی ارعا یوق لاعب راربد یخدهغم اعیروومغب وة وقل ا قەباغىاەتب وقفه واق

 ند هدقوفا هل واو نیک یغودنل وا ماغداددتس لک یی دان عل واماغ داهدنس هلک ا
 وس یغودنل وا ماغدا هدنسه_لکالامآو زود رجم ید ییسنکیا هک ال اخن یہا وا

 هر او زد تا و کس به وا وما هارد

 چ یووقودنس ابن میرات اف گندا یہ هلي رصف فلا وی عم كافاق ی ولا للرب د خد هثناق رب
 مه ءاوق الا قلخارسادیدشیای ودلإدہدش لات زار دید ةعلخ نالوا هدنذب

 )دور قا اہ غل لز ادا لسج لا یوقا لاسعب قو ةر نالوا وضو توا هللدم كفلاو
 | سویی لپ دخنو هک فک ق زا اوقاو ارید هرب زس وص ووسن وان وکی كن 3
 ۱ نم وہ سسر را ءاوفاونت وقمللاعاتع وی اسنعت هل وفة ةغو تدا رق ادا

 او سن ىق ی وقلاف وڈم یو نالف لاقي: وفهتادتناکاذا لڄ رلایوق لات

 ہہ و عوفرم یضعب بول وافلتخ قطر ظنا فرح هدرعشی وقاو ھتعار یف
 فاو صفات فرح ر ندب ضورعاوقایدتیا هدیعوباورر د ځد هغ وار ور یضعبو بوصنم
 دش مل وا صقنیرب ندنراتاق كتبي صورغەکا ب وکر ددوخ أم نذنوقنالواەنسانع۔ لب قاطو
 | زرد خد هغاقضقان فرح ناسنلوارکد رعاشا وقا و زدیبکعطق نالوا هدنضورعتالهاک چ واو
 ۱ 72 او عم ہتوفاو بو هب :وفلاتفنر رب دیخد ہخاش یوق یهنسارباوفاو اوفارعاشلا یو ا لا

 هک دسوصو ربلوا مود و ءاوقاو تلغاذ|توقاو زادلا تیوفلاةب راربد ید هغلوالاخ وا ۱

 1 eR e E ہوس قا ر راز لات رو و

 سس سس هست سج مس ي ا
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 نسردپادم ین كسلباح ونفع اف او کا ضغب لب صف تفاوت كمال و یر بک فا لقلا 1

 :عاسفنرا هل دم وی رسکمالوی رسک ك زمه ءالبلع الا ا رول کوب هداوهنکرچ وامکردش وق ۱

 تلولفا لاقت ر ولکیخد هنسانعم لاھتسا الیلقاو ردهنسانعمتعرسشامکتاو شمکنااذا هما یف ۱

 اودھ ل وشهلب دم وی رشک کمال وی وکسكفاق و یض کیم ىل ءلغملا ی. عملا :اهخرسق رمطالا

 ج سس

۷۹۱ 

 اما سم اب ئل ا اک نب ۴ قلا ر زووافشا هدنشآ هن وک تان وا

 كفأق وئ رسک كيم مالقلا ردیط دغل هلیعف كمال ىلش و ینانا بابلا نم هالقو یلغەیلقب الف لوت
 نس هراب جاخا دل یکن هلک ونا هکر دیس هراب ؛ جاغال وشهر زوا ینز ؛لاعفم ہلیدم كل اوین وکس
 تالار یسراب جاغاد رکنا ۔اوارک دهلبقیفضت كمالو یعض كفاق دلقلا رم. واراقحاےواہلغمروا
 فانك هلق ہک ید ردنا 2 ارفو ردصوعندواواهیدناولف هدلصا ه و2 لا ث وللا وقنرارید 7

 مر اوس تالعلا نوجا ! نوین تال دمو و ۱

 لال ری ر لذا ن ولقلا یه هل دوم كمال می ن یلعلآ هنس انعم

 كمال وی رش Al ىلقلا ۶ ساب ضد ہنسا زعم لف را زید خد هب وصناتلاندنانشا

 :J وشەلب رصد كالا و یش تامال وكفاق نل ونّهلا ا.و ون وا ذخاندنانشا هکر دوص لوشابلینوکس

 لج زلال ولفا لاقب ر ولکیخد هنسا نہ كع | تعرس ءالبلفاو عغترااذا ىل ولقا لاسقر هنسانعم

 تانرخاو یمف كلنکتفاف و هدل والدم وى نىك كمال وید كف ال اَت هل وا لحتسمو ین اعم

 هنرز وا ففو یرب رهثلوانوتیدت |جاارتسلا نا ردنمافدحاو مسا هکر دما یکا هدیه سان
 5 كن ی 9 ولا زد زاد سوا رک یب هه هنر ز وافلاو ه رز وب ار زیدنلقاب

 ینا اما سم و و ولا لع ناو اهانع هل وكس كن نوین

 سس سس سا

 ف ہر راج هینفو هراعلل ال تاسفنا اهتلعح اذا ةینف و ةينقتیتدو هونفو ةون اهربغو مع ا!تونق

ORRINدينفیفن ذب را ات: :لاقت لزب ین دەکا سو طظقف>هدواب  

 هكدیعس واو ردیایرهوحتلاق نیو پیاسا بعللا نم تعنماذا هلص اف سي ام لع

 ید اب مدتبا لاوسهلبافنسهلک ةي هب رانا تنقندر وہ نمو رد یی اور نالوا ند تیکسلایا

 ,لوشرد تفل ید یزیکك فاق و هلن وکم كن ون و ی كفاق نابنلام یدید:یدازپ وساوج

 هلهج و نانلوارک ذی امەلب رسکت ناتو كن هزه هانتفالا هل وا شوی هلقب رطنانلوازکد هکر دلاج
 :كفاق و یخ كوه ةانقلا .ملعصندل و كناک نار ینعی اورج ۾ ءوسباک نمنع اللنا ف: واز

 ]| یف کیم ءاصطمو رد یصیقن كاطع ةف وطنوکالصا اکا هکر نالوا هکآوکهداب زن وکس |

 لب هزمهو نس ہزمھیئانقم وین وایلاخند هک و د نوکیا هکر درب ل ووشهلبت وشل وک دوم داضو
 یراسکح ك فاق قلا هانعههل كن ون ون وكس كفاق وصف كومة !ونقلا رد راحل اعتیبا
 || غلم عب ارل بابلاندانق قی لج رای نق لان هر ز وا یاو ردع وبا قل وا یقه ل رصق كفلاو
 لان قلف نخ هل دم كفلا ون وکس كفا وی رنک زم ءاالا راربدیخدهیانص ر فو اغ ینغب

 كنون بشد و یدتبازوزم نالا یربسفن كل هتف بشنلاو ةبنقلا نه یتشام هاطحا یا هللا ءافا

 ب یدشادب ز نا هاضراادا هانفا لاق زار بد یخ د خا رب یضاراشفاو لزب دملامهلتهف كئش و

 .نأضلا نم هام یطعانموانملا یطعا دعف لان هةتا یلصا نمد ندنمالک تاس دفاط

 ی تل یم و هنسانعم یک عمو رار دنیا یطعادقف لبالا نم ام یطعا نموانغلا یظعادقف

 ج وی یس دوصقم رد ج ك|ل هشم هل رصف كفلاو
 اس ا
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 321 2 ءاوفقل لا لی شف كنا طوى جرج ورد ءاخراربد فقاططخ نانا دملوا ۱

 . یدرا كنوب هل صف كذلاو ىق كفا افقلا لا ؤا ہا یرافبا هک لر د هنر وع لوش هلی دم كفلاو
 ,هکی ج هل دیدشن كن اب ویرسکافو یم فاق ین د زر اج ین نو یرک هند ا
 ١ یکاحر هلبااح ر یتلق علل نم ٰكْغلا و یش كنهرمه ءاغفالا کای اصعردهرزوآ قزولوعف

 ۰ EY لعو نکل یلق مج تالذک لِفذضخ ناو تیک كنافو یف كنمه ذینهالا
 7 0۸ ۳7۳۳ E هاب زاص وص هراعسا نالوا دود# هده اللا لتعم وار ر

 ۱ ہاوس" هکس كنافویعف كناق قلا !دنایارهدلا افق هلعفال لوقن هدقذنا وا فاضمهرهد

 | ق كفاق ةيغقا يناثلا بابلا نمايففهبفقالج لا تیففلوفت هز زوآ یباوزدنزوبا قمروا هنسهسکا
 بر زوا یا ردیزوب هلوا شمل رغو ندنس هسکا هکر دنویف لوش هلب دن ا دشت كا: و یرسکتنافو

 "كناف و ىف كفاق وقعلا هلناهدب باز نون ر اربد ةف هاش راب ریغواهافف نمهح وب ذد یا ةيغف ةهاشهده

 هرثآ توفق لوقت ہانعع هیدن دشت کكواوو ہلنبتفط علا كمك. بنوشود هن دراكن هنسن ز هاننوکس

 اوففهوفقا ل جر ا توغقلوفت رب دیخد هک داساهنسنزمار هنسکروفقو هم اذااوفقواوفق

 هلتابس ردن کر : وقفو ن درو ر«یانعمردعسآ هلرث وکس تاناف و ىر سكك فانة وفل جیفرما هتیمر

 نا ونقل ی الادح ال ثردحلا قواح رضر و عنبهتفزفاذ الج لا توف لوقت اب د ید هکسکوس
 ۱ هنکرهوفقو هه اذا هتیقفاواوفف هب هتوفف لوقت رب دیخدهغلرغاهباهنسئرب ییهنسکرب وففو
 اکی سد دنساسنعم تہ ہوفعو روا نمی ربخ یا وف لوقنر واک ید سا ندنسانعمقلرغا
 و ام رمان یقرق هش ؛ لاقویمهت یا یتوغف نالو لو ھت ردن ددادضاهک اب وک ۱

 ۳ تی لنت هام رد داد هج درا كەےكر نەنسکر ةي زنلانرو لع هیعععلا دل ردهنسکک

 او دینت كانو ى كوم یا ام اسم هرانآ یلعانیقق من یلاعت هللا لاقمابا هتهبنا یانالف

 موم ةهكر دفرح لوش هاب رسک نو ةفاعلا لا قا ہنر یر یرخاواەک زدمالکل وشل صح
 : وعلا ندنهج یٹیدلوامبات ہاضع) یضعب ردذوخأم ندروک دم یانعم رونلوا انس هند رزوا كْآ

 ۱ نم ناطیشلادقعل ثید لا قو زاری دی خد هباتفهبفافویعج هلید ہلیدمو یرسک كن افویمخ كفاف

 رب هرزوا رخص هغیص هلصف د ۓغلواوو یعص كع قاوهلاس وع دفع ثالث ےھدح اسار

 1 9 هی دید شق كنا رو ىف كفاق نقل علا رداز دب یسالعادج هکر دهن وام نب فیوع لوا هکر ديما

 اقع هلند دشت كلاب : و ىع كفاتكلذک قلا ردنا راضخا نوچ ی ص و نوا قلوق ینا هکر د هنس
3 

 1 | FOE هزاتخا دا افتفا لوقت تی رایت یهنسفرب لب رسک ئان و کن همه ءاقتفالا

 | لقب كنك بقع كز هنسکر تالذک بد دشت وی رنک افو یضغ كفاقو کان قتلا قعنلا را رد ید کیک |

 7 | تلخ الوقت قم روا ینا دوخان یب هتسد هلبنوکش كمال و یمق كفاق للقلا هعبنااذا هافقتو هرثانتقا

 E ولقلا لربد ید کمر وس ب کسا زم یاد ٹکر رع تكر اكلذکی لغو محملا و نیوسلا

 E واد رطادااواف اه ولش هننارعلا یلق لاقت كمز وس یب یشند كاکر ا کلک لس وکس كمالو

 اع اصهقانولقوهنش ان نعمبکرم یشب دیجب كن هابتعط نت او ٹکر هل اسپم نیعرسکر عو
 1 تو راستغوا لغو 4 تىدا وا افت زرد یخ هکتنک بولا ورابا ۱

 ۱ زف قع وا كل تالذک الزک ےل نوک سلم ا الو ی,تخ كفاق ولف وا بلف یلفا تیلفل وع وھعنررید یخ د ٭ےفغ وا

 ۱ 1 واو ویتخ كب” والا ماعطشل رواق هلب دبد شت كناب و یش کوم یلملا ردتخل هدنسانعم

 | یتفتنا ةالقلا ولقعوهذ تولف و ییفموهف ملل او یب وسلا تیلفلا-فی هبفذغا هانعع هل دیدشت
 هتدیدشنكنان وی رسک كمال و یف ك فاق ةیسلقلا هتسک نر واقتاهلدمكفلاو یدیدشن كمالو

 1 ۱ كي املا هتمانعهراناعطنانل وارک ذ یب رصفكٰملاو ىة كفاق الفلا ماعطشل ر واق

 | دی توس سوم ا
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 ۲ سست 1

 سان رواادواهون انس هتاف لاق راد قد گم زوج نهنسنرهبضطتوارماا

 مکر د هنس انعم تجاح هلیعض كمال هن الو هشر وت نج اح بوزو نزوسناخ سنا ةناللا يصف لايو 3

0 

 .كلداضو یف كفاق ءاضٌونا هاضاقتو هندینطتفا لاق  هانعم هل دمو ئر ل داض و ق لا ۱

 رانلوا تخل لهااما ردہربسفت امقفوت و ردقموف هرز وا یر وا نزارب قرتوا هدنتب نیتدعم ||

باب میکنن ردہ واقم ندرخاامه دحا ارز ردنک عافوبو لوغف ل 1 ۱
 زولوا هاکو ردشقا رورمهدنیع 

N74 3 ۱ یک 

 :ہلنتھف یضعقللا کنگ و رماردم کفئاو یردلک كفاقو همه + ءاضقنالا یدشارورمنالا

 لوقیفنو اذان تن یا یطقنا لوقت هیانع: نانلوا نک ذ هدد نتو ی یسک ك داضو

 تاداضللا تزنک الف ضقت لصاو ضقنا اذا یزابلا نطقت لاق لود یخد هک زوسهفشا نکرجوا
 :یضافتلا کیا بلط چر و هلبدم كم او یسک ناتو كنءنمه ءاضتفالا ءابنهبدحا| نم تلدبآ

 ةضقلا یدیدرد هنسانتعم هرز نالوا نشخؤا ناف راضع و هنساسشعم هزز نالوا ےک لب د دشت

 اولو ناب هدر روشوب ید تا دییعوبا زبەق لرب زود, دنوارب هیفیفت لداضو یریک ك فاق

 :یاعض ومر تالذکه ضق و ربشلک هلق رط,ض وعافهردماللا لتعم ہدنلصا هضقو ردیدزعهق

 ردهنسانعم راج اص ا و هنس اعم یا ارت قالحص ور دل واعقا وەدنا لات یر اکدد للا قالعتکر دا

 1 ی رشک كفاغ ناطقا ردراشمد مهللا قالسحت هان هنغد دلوا سات راج اص هدشارغوا لوا

 يدم و رنک علا او یرسک کلفاق عمل سارا نانوارکذ چه او

 هلتعف تا وطقلا هنسانعم rey تالا دبا هلی ٹانک كناطو رف كا

 ارد كحوکت اهل وزارب دید تانهاو تانطقرولوا هاک یدتنا رزم هرزوا ت باور ٹاسک ی ج

 |رئکتلغف هدنوپ هکر دون یهجو كنسذلوا عج لب كټوبو رولوا ہدرپ ینددلوپ تيان امن نی |هکرارید

 هکف لا لوشسب زالوا ا وقوحقاوارهاظو و, دالعفلواوقلو !قشم لعف ندنوپ یو ردلکد

 تورظ ارنز ردلکد اخ تانغ هک ناو زغ فالخزارہد تابطف ب: لوا بلعهپ اردواو یلصا

 :كنهننک نشلدزا هدنسبرغص را وط ءا طقو ردفورع+هدمالکیاسعتسا ہلواو کن :لدلکوزغاو

 لا فو ردب ریغصت كناطق هلب دي دشت كلاب و یش ئاطو نص كفاق یطقلا یار دیجد هرب یکیدنب
 كنلاو یخ كفاقو یرسک او طلا صابر یغ ابا اکر :اک؛سپل یایضق لان
 بيرق هنربیرب یعدا ندطاشن هلیئوکس كاطع ك فاق وطقلا ر ديما عضو مرپ لی مصق
 كعلاو هلل دمو یرسکتالوا ءاطو یرسک.كنهمه , ءاط طخالا وطقب هیشم یفاسطقف لاق قعآ

 ةنسک یم روب هاق زط نانلوا کد هلن _رتهف .ناوطعلا هیشم ق یطوطا لاعبهانعک هلب دم ید

 :هدرع مالک ارت ر ہیاسنعم نانلوا رک .دردهرزوا ذو لعوعف اب رصفكفلاو هاتف یطولقلا

 .هنسامعم یخ ریسه . مادق پد ہغابا نالواكيلوس كيلوش نوع و ےک لىوىع ردراولعومف اماردتوبنلوهف

 لوش ہلیدب دشت كلاب هدنرخآ و هلن ناولعلا هدوفوکر دما كعضو مز ہلئہتضف ناوطق

 نیرلعبایکیا لکل دم كفااو یرسک كي»:زخه ءاعقالا ردب وسه هعضوم نانلوا یک د هکر اوور

 اعقاو ریشلوا ردراو یھت نداعقا هدنولصو یبسروتوا هز روا یربد بوکید نرللاو بوبشود

 ردقم رزتوا بوبابط هب هنر نسهفرا بوکید ٴ نرلک ا بوب وق هرب نزار قرتوا ہننہکر عا هدیناب

 یفید كکرا هلن وکس كنيعو جغ كفاف وَ | بعقم لک السو ہیلع ہلا یلص ہا ثیدحلا نو

 اوەقواوعق و ذق املا یل عل عتلا اعف لافیم انعم ہلیدب دشن كلواوو ہلنلم یعقا وعفلا كکوچ هرزوا

 یکیالوش و-و را ربد ملظلا يف بول وا لاسعتسا خد هدنککرا :كنشوف هود نعد هدیاظوعف

 ]| ثدرومدرانا نا 2ور ۽ نوا کا كجا نود هرکبهدنرزوا یتعب روح کا خدا

 امت
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 | ورودی قو ها لس كس اوسفو نو بم كف یخ تا

 8 ویقفكفاق ةيضقلا زد نسحا لحن هکر دیک ك وپ ید هانسح ةا فلا

ers 

1 

 1 کی خال واقف کال کان دب د ٹن ك ناتو قوکس كخاقو یعفتابم یا یدلکد شناسکیغالو

 ٣س 1 | هیفاوکز صف او طقملاق منو یتطقا لج لافنالو ءا وشم ةاشو هاوص 5 ةفا لاق هود

 ۱ ٦ یو 7 E ی دیاک ید لهفه دژب یکی دلک العف هک ی دبا او ڻسابق خد

 رب صا ءا و صف زد نداوا بابذوخ ریل توضفوزواک ندمبار بابلمفا ناک ءالعف

 دا تو تم سو سا هرم اوخ هو رک

 e E ]کوان هود تانکر يجب هلی رتصق كفلاو نف كفاق اناصلا

 5 مم 2 "نو ع ديصمنلا رولو هبقل ہؤا هسا تتشس:تولوا قلتف هزار لقب وب د

 نا و ظن انکو تضصقی: عم یرافظا تاڪ لاق : هرروا نیاوزار نیک

 72 ن ا تاون قا هرلوا ئر ندشسهفل اطاشنوتهلوا اقتان كمك ندهد نر طوب

 ان IEEE همه یصقالا زرد دفلارادقمرند ةتساژف ذح و امهشم ی ذخایاهیذا
 لاو یوکس دلداصو یم فاق ئؤشقلا یصقالا ناکناہ نالف لالا نالوا قادا

 so re THERA فد او ی تفاق تال زک ابططقلا ین مپ
 اب عشرا هننزاهن كتهلشنر هلیدم كلاو ٰیزسک كندنسه ءاضفالا 04
 ۔ لط نات كناسنر لٹر نک اتو كا ش ءاضتسالا اقا غابنالیارتصبلا
 ام لس الف یصقتما لاشب اد دشاو یدک _لدابصو هنینقف

 ملا زا لر رەرزوا یزوربغصت ورغصت مما زدن دشت ناو عف ك داصو یعطكفاف یصق
 نی زار ذهن نالوا بوسن هما نانلوا کد هل دب دشت كنابو ف هلداصو یعط كماف
 اش ءاضقلا زد یوفاو یودغم کتنازدبا ئلق 5 هاو هل توا نقل ثۇ وتودا

 دو وخ ام ندتیضق شو ارزی د یاشف لسان ور دستک هنرمند ات ند ا
 0 71 غلو

 1 | شرم كمه ذیضدالا ردشل وا بلفهبهرمهیرتوآ نهی دلوامف و هرکصندفلاب |
 1 ابو یرتسک دا اضو یخ كفا ةنضقلا آهن نر دو لدن تو یر: اضو |
 لتا كوب وہ اج زس كنلاو ته كفا اب اناضقلا مکح تالذکلپ یی دان

 1 تب يطفو لات لوف هنو مکع اذا نالف یضف لاغر دشا آدفەت ا ناف اولا
 ۱ ۱ O قر جا تبضف لوقت رواک هدەنمانعم خارفاضق رولوا اکو هل ادیت

 ۳ سان دلو زر دیت هاست نم عرف ہلاک اکا یاهبعیضقف بم لوت رواک

 هنسانعم ت تدع هلیوکس كندلمهم ءاخو یتض كنون بحضو رول واکع د یدلوا عراف ندن چ دم
 لب ارسا ین انفو لاحت هلوفهنم رواک هد هنس انعم ك فر دشزرا ور واک ةد دنسانم ادا رولوا کو

 ۷۳ ۶ زولواهاک و كلذ ءاٹغللاودبلا هانیپنا یا رمالا كد ها انفو لات هلو تاتکسلایف |

 زد تمام لا وضد دنا رنو ظنلواوضق غ كالا هت یران یدتاارف نواکهد نس انعم
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 يروا ہنسانعم ردقنو مص یّضفرولواءاکو ةنساتعمینعمو تام رارید ِنالُف ی طف مکتت
 قرار ام اضقلا هثمو نیمو ی تا ومش عتس نہاضتف یلاعت هلوفهنمو هردقو هعنضا داهاضو

 ۵ ج ات واسه ذقنااذا ةنابللا یضع لاقب ود ید هکم روتب تجاح بو وک ناس
 هضم الا للاف ا ضاق س لاير واك خم انغم لئاف یضاقو کام لب دمو یر مسکا اپنا یم اعلا |

 نم ابشاقرص ئا تالف تن لقب اط ننسلوا ینماق ہنکو هلل رسک لاتو كلن همه
 ahh ھاقا الا یضقلاض قایم اف هننکر ةب زلانزو ىلع هیضعلا حج تن فیس

 ار



 اه ذا مالا تب رفت لوقتهنسنم عین قمازاوص هلیدیدشنو یرسک ك نارو مات یر[
 كر یسهقزااورف ید رایضهرو هلوا نوزوا یک روا هکر د ہود لوش بدم كفلاو ینوکب كنار | ىد كفاق ورتا رد نسا كيوصرب هدیرب هلی رصف تفلاو هلپ دب دشن كنارو یعص كار یرفا ۱
 :كع دیزفا لیچو یدتیارورمنالا میکرد هنس انجم هقرا!رفو دنسانعمارب هلا هن راریدهب هفان نالوا ۱

 زج اجلا رقتلوا هکر د ی مسا كضورب هد هفوکی ی رطل برص لغو هنت یرورق ردلکدژئاج
 هرزوا یزو ناطقیج هلی كارو یف كقاف ناو ربقلا ردآزعمرپ هدنیبام راز زم یراکدید

 ید ەنسانعم رکس کنیع ناوربق زواوا 6و رووا ماج ها حاصیم هایت یدک اش

 یخ ك فا ةوسعلا ردیککرب ءا كشوق فورەنەلکمد جارد هلفاقو هل هلم ھم اح نا زاطقبحو رولک | ْ

 كيلا و یف كفاف ءاقلا اهانع هليا یتخ كفا ةوابلا ةوابقلا ییلوا دنلغ بلف هنوکس كو
 رربد ید هغ واز ءاردخا قسفو دتشاو ظافادا ءاسفو ةوانیةوءوسق هبلقاسف لاعب اهانعع هده |

 بنذلا ءاسقآ لاق كيا ظبلخ:لیدم كشلاو یرمک هزه ءاسفالا وسقتم مهاردلا تف لاقي ا
 كار هل دمو ی رسک كنس یماقلا ك میا بذ نالوا توایق لح هلنوکس E هایملا ۱

 كمكج نتجز ك كن هتسنرب هلرعص كم تانساقملا' بلص یا ساقرج لاَ هنس انعم بن نالوا 1

ERیف كن اف یسقلا ردیمسا كمضومو هرزوا ینزواصع مبا تخ كف اسف,  

 یسفورشوا رخ ن دیدشیا یسق موي لقب زرد ځد نوک نالوا دیدش یو هل تسول دیدر

 یبشقبا لنف ن کیا قیدصن لها افرا روپ زم ارز یدتیا دیبعوبا رد یی ید ەتى مان فیت |

 رو زم نر تایسقلا یب یا *وم ہلیادیدغت كنانَو یف تكيمفاق هسفلا یک ابی هلا یم هنسانعم

 هدرا یا ةو ةلپالاق راد ید دک ی وغص ةییقو تایسفو ةيسقمهارد لاق ىج هرزوآ

 اوشو فا یسا توشق لوقت قع وص ناق کان هنسنربهلبنوکس کم نیشو یي 4 كا وتهلا
 لودهغاداعرخبجصو اما نعت صو فوت اف دعمو ان تی ہترٹفاذا

 ۱ رو ین i یرقو تددم صف ناو و ت ےس فاقلا 2 یو تعا فا ۱

 ۱ ةصفیایتسقرهارد لاقب رد ندنمهق فور هکر ده ا ی سبجرب ہلدی دشت کی یرسک كتسو

 ۱ ےک ۱ سس

  Aیع:قوسلا ی ا4لاوربقب ن اطیسلاو دخیده اح تیدح یفورردبرعم یسراف سام نور ||

 0 رخ ا زءارب یی هلینوکس كنپسویرسک كفاق نایسقلا رابدہد یسف نكد ہل یس دم ءانہاکآ

 وونلا هاب طو یب نانوص بت هلبدیدشنو یف كزیشو ىع کیم یتا ةیشقت

 یھ كفاف یتعقلا .دهبآذا | دعب ادا اوو وصقن ناکلااصق لاش د| قل وا دعب هلی دندشب كواوو نیت

 غاراهلبزمسک داص ةيصاغلا ,هنب انعم دی رعب ناکمرپ نالوا عا را هلیدیدشت كاب و یرسک ك داصو

 . || ندعو قز وة ديغب یاذیصفو ةيضاق ضرا لاب ءانعع هل دب دشت كنابو یف كفاف,ةيصقلا ربنالوآ
 عادا ہلرضف كنفلاو یضف كفاق, اضقلا تدع ابناذا مولا نع توصف لوقترلربد ید ہغلربا
 )بابل نم اضق یصقیا راوج نع نالف صف لاق رولک خد هنسانسم هیحانوهنسانعم دعب قلوا
 كيصافا له لاق و ةبحانیانالفاصق تنهذوانل وجهوا و دعابتیااصقلاانوطاح لاقیومنارلا
 كي هرمه ءاصعالا نانتمجر شد دمبارمقق ملر وک دیا هثحأیم لکی نعپ ییا نم دم انا

 ایل دیدشتو ملا حقب یصقم لغنالو یصقم وهف هتبصعا لوقت كا قارا هلیدم كملاو یرسک

 اکو ترک لوھ تک ئاج تال ہود هرکس امر فوت ۱

 مست هود ناسک یر رب كنغإل وق هیدن دشن كواوو یخ نص وی كب وصعلا ناو

 اس9
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 اهتزازات افر ارجن نہ ۳۳0 511 لانس ت وہ
 بر رس تهاجی دنبال خ کم
 وش لوک ك رو نخ یر دار ارور مکتردا ہادی مرغ لاد یدشادٌتعون او
 تیر وی ام یجد:هنغالنبلکورفو زرا و نادهیاما هک ردحدف

 عاری تکازوقمخ 8 بس ام عود خدا کا بوق هتبالوز
 5 اوا ۶ما بوب وا نا هک زد ید داى برج لوشورهز هنرسابعم هفلیم
 لر دوخابووضدوخ نیر گیل تورم وو فو و

 | دحاو ةقب لي لع ئاداحاوورف یلعموقلا تبار لوفن زرد ۱

 هد هک نوک بوکس كنارویمف كفا وب نقلا ہنس انعم نط ہک را
 ال نس نخ تا سأیقلآ فالخت للعر دیعهج كل ہیزد هل زف |
 یا ھا زی دین فر رنکی مجلات
 ان كرارو یر ك فاق هب رف ید اراہضعب ور ءنبافوض

 و ڈک هه رب دب دش كابو یرسک واوا
 مالک یکی ید م ظغ نیت: یقلا نم لجد یلع كن اعتیرابویس هیت
 اولا راد كاپ « ورا روافد لعفلتدشت ةا 11 .یعف كفافا يرملا

 رب جای کو یزسک كنازو ین هرم هی الا هتسانعف|

 یہ حی ویک یر كفاف |
 ۱ دلال هدز واز دزا وی راکل دلو هک وادراجافا لاش وش *رزوا قزوا

 ول" امشب 7 یاد تن کنش یص كيا یت کلیم یرعلا هنسانفخ |

 شاد ارت د تپل اکیا ولو كنه رسک كي ةارقلا
 | هّضف قرلق کر والو این و یر یراق رزبدهزب :یئب داوا عج نیوض |
 ۳ 1 نهنگ نالوا طس بودی نون ءاکوناد ذ وغرف داتق برعڈنبلاطوبو رد لشب یسفاو |
 | ی و نخ نفاخ: یراتا رد فتا كن هبراق هاج یتدتبا بوفهقو رد |
 ۱ اھ ملا ذوق یا نطزالاق هللا أرد ساٹلا لافب هنساتعم ادهشراقناط هلیادمو |
 فض ادب و وو هاب دنب کناف دل اعا نودا ارقتساو مش یخ یی

 ین شف كفا ئ یراق د قز نالوا ناکسکد ویښ واز نوک هب راق شبا دیبغوباز دی اور نالوا ۱

 قله ERÎ ءانخم ریسک كن کنم دانا هنسانعم كا عن ینهنضر هل توک |
 حز ۳ ذاا ںیہ مم اورفدالنلا تور ون ثال ذک ہا هر سک كنو |
 مس تن رف لوفت لرد یخ هک ج هدطوحم قوض یرفو ضرا لا ضرام
 دشت فلعلا ید رعبا EEE قوا هدنرغاراوط یرفو تفججاذآ
 ۳4 لا e اردمو یربشک كاز كنار یر افلا? روب د هنبناجزپ لرغا ق هشۋ هعمضیأ
 دقت ان دخ کم ۳ یک مه ءارفالا دندابلاو ةنزرفلا لڑ ن یذلایاداب و راق لک کوا

 "ھ22 /تكفاف یرفلا ور چمک شش سا
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 هلیفیفخ كني ءاب و هنعاافو هنجارخو هنجرخ ٰیلصاحتکہز لوشز دهن ذغبم متر در دم ۱

 هدعجو هددرفمهکر دظقلر هل, دمو یرسکهلواوو قوکس كفاقو ىح كيب نیوتفلا رداجىخد

 نیوتقم لاجرو نب وتم لجرا ذه هکر دشا هنښکربن ډزامرح ییدتیا هدیبعوبارونلوا لایعتسا |

 ن وتقمسب ر دشع درد هلب و لاح یخد هدشن *ومور دراز هدم جو هد ادارفا یس ہلج كران وبا رب د |

 | ندنسهلک ناو ونةم ہلیلخ یدتا هپ ویسردیا تم دخ هنفدفوطین ناف ہقلخ هکل رب هل هنبک لوش

 ناوقالا رد ڪڪ ی راک دید نی رعشالاو یرعشالا كنس ہنئاط برعوب ید دیوار

دارو یر امس هنرواو قا قارظا هک صچیراکدید هب دابا هضم ناتو تن مہ
 بوخ یس هحا 

 ردب ریغصت كنا وخ اهلب دب دشن کنین یاو هلو کس ابو یتف كفاقویعط كن همه ییئالإ :رؤاوا

 یونوقلا ییج هلب دیدشآ تاب و یراسک ك اشو طف ك همه یعاهالا هنسانعم چچ نانلوارک دا

 لوش هل د دشن كواوو یف كيم وعفلا : وا دیدشن الب نسزب دیاقالا نسزایدرک او هلکب | فذح 1

 لم كناعو كن« مه كل ذک ةناوخالا هلوا اب ن , نمی هلوا ٹا دیا دا هلن آهک داود

 :یففكلادو یرسک كف اق.هدقل ةدقلا زرد ید ةو دق لل ونلف ځو م اقر ولواهکو ې :

 ؟یدقلا كمري و هبیط ساز مامطدوخاپ تا لوک تالا دو یف كافى دقلا اه انعع شیو
 كازذك ہل یتصق كلا ذی ك فاقت یدقلا كمر هبط ةا ها ماعط ا لب نوکس تلاوت ذاق
 يدق یدقب یدقو لوالا بالا نماودق ودقنمامطلاور دقت كرمرپ و هبیط هجا مامظا
 روہطظ هلباقتع اججیدقو دیط دارد تانا عمرا پاب الا نمیدف یدعب یدقوینابلا بلبلا نم
 وزع وبا لافودیچمریغ لا دلاباندنعظ وفعلا دنع دعوا لاقایدقیدتبذی داقلا ت دخل و دیجی کیا
 تمععلاش یسهنیطهحار كمافط هززوا و ةادفلیذیفختكلادو قك فاق ةادقلا چ لاذلاب

 هل وا یس هببطهحار هکر دماعط لوشهر و ۱!قنو ةلعف هر رك ك لا دو یف كفا ةيدقلا ةيدقلا ر يلا هاب

 كفلاو فوكس كفاقو یضف نت ءزحه یدقاام ھٹارا ةببط یا ةيدق یہفودقلاادق تم علا

 تہ ست

 سا سس قم سس سس حج کے:

 س
n 

 هبو ده ,نالفرمو عرسا یاانایدف یدق سرفلا یدق لاق كفبا تعرب تعقب نایبعا هججارو

 :جرر دقیا خر یدها اذه یاقب رد هنسانصهرادقم هل صو كعلاو ییسکكفاف یدقلا هسرف سر 9

 اذخ لاقب رولوا یومیسانضعم هبف نخ ام هکر ادظفلر ہل: وکنس كلادو یرسک ك فاق ةيدقلا
 | هدباز ومظادتبا هکت عاجزا ل وش هل رسک اد ةيداقلا هيف تك اف ئا كتب دقو كثب دهق
 |[ كلادو یف كفاف یداوتلا تابع طباخ لواوهو هل نیل ذعاجبیا سانا نم ةيد انا لب
 || ءزکصند همچ*لاذو یخ كفاف یذقلا هنسانعم هاب او تعاججنانلوارکذیهج ای دمو یک

 ا تطفسادا دف یذقت هنیع تلف لاقي ەت نشو ہلرشؤ نشود هزوک ی رصف كفلا

 | ادق یذقتنیع ثذف یدنناییعصاو ققا یبهنسنرب نوک لینوکس كلاذو نصف كفا ید یذقلاةاذَ
 ٴیعسام یلعز رب د هغخارب هنسنرب هزوکء ءادفاوەسنا یەنسن نالوا ه دنا و نغاپج نا ن دنا باب لرد
 لاعباپجحر نماهضاب تقلاادا هاشلا نبق لاقم كاملا: ی وضقا نالوادنج ر نرویف یددوا

 ]| هنشنرب هنزوک هکر د ةننکلوش هلی دمو یرسکا تالاذویضفكفاق یدقلا یذقنینالکویذع ویذع رک ذلک
 ۱ یا تلیعحاداهننع تہذقا لۈغن كان هزوکه لادم كفڵاۋىزىك تن ەزمھزءاذفال ءادقالا ہشود

 ۱ زن ا نیلا تتذه لوقت ك يودي کف يک رج نالوا هدزوک فی لا نز و ىلع, ةبذقتلا ةیدقتلا .ىزقلا 0

 | لافب هشانعموسا هنسک نالوا یدنقم لوک نس تلادو یارک فاق او لادن هضم,

 "|| هممط بیطاام یا نالفغاعط یدقااف لاقب هنسانعم مامطرل بار بخ رد جت له ف

 اذخ



e 

 اف

 ریو رش یلفوەنساسنعم هلهکز رده لغو لمقلا قمار نم تیلف لوعترارید ||

 هو هاب نا الا قو تن یر موو یفاغتلا یافتلا تن و د ہنس رب هب دم ا

 ¥. و
 ثب ت

 د یلفو هنر پ تیز هل لوقت قمروا هلق هنشاب كندر ہلنوکم كمالو

 رظو هبناهم تر او هتردن ادا رعشلا تاق لوقت ارا ید هکغآ جارضتسا

 اه ا ةس آر فتا لو ةت كا كتب یشاب هلن رس کک كلانو كن ہن مہ عالفتسالا تیکسلا نا
 كف انغلا اب نشا كن زب یرب ةنسکیکنا لب دمو یزسک ك مالو یخ کلات لافتا یلفنایا
 یرشکك زه هانفالا عبارا بابلانمهانفیشلا ین لاقب کو یت هنر هل دم كغلا و یت

 ۳ بر
 [ 1 یف كم ةينفالا نادیم نالوا هدننناج اج کوا هلی دم كغلاو یرسک كا ءانفلا

 || کن الوا لذٹمو لوهح هلیدم كفلاو یف کن ہنر نم ءانفالا ہنلمانعنزانادیم نانلوارکذ یھج
 یرآذد وی هلبدم كفلاو ینوکنس كلونو یف كاف ءاوتفلا وہ نم میل اذا سانلا ءانفا نموه لا
 ول ید ءاف ہنمابق نال سایفربخ لیعوهونانفا تاذ یاءاونف ةرعش لا ةب جاغا نالوا قوج
 1 0 ۳ si تباهلب رصق كلاو یف كاف ءاتفلا وز ۶یباهباوروهو

 : د نزد رس هوبم كناهکر ذی“! كم اغار انفیدنارایضعب یدح او هرزوار وبزم نرو هانف)ا

 ۳ به تاوتفلا" :هتسیانعف نورد ید هرغص؛اتبفو رازدیا هدالفیبس هفت اظ اس ندنا

 ب روفورررد افا هئس هزات هکر دنوا سنخر هلی دمو یرسکحكیونو یعف كنءرمه ینانالا
 الا زدٹمید رد توا یرلکذہد یرجنا ناتیهنتمپم ءاطو طاجو راد طاج

 ندراتوا نانلوازکد یدحاو هرزواقزو ةا ہلیغیفحت کابو یرسک كنونو یتیف

 ا. بجو ةانافلا:یدندردیم ا لنمزراتبا یخ دون راض بو
 1 یے ضكناف هوفلا ردهنسانعم مدلقن هاش ینا نهتناف یدتنا یوماو هرزوا یتاورورعوبا

 هوقو“ وہ 7 وہ و لر دفن وز اکا ہدیسراف ناسل ہکرونابوہ لرق ہاکون (FE کوک ل وش هل دب دشن

 كو : یوفلآ راڈیغلخایس قدوط هلسیعع كن هلمهم ءاح.هوحورولوا ہرزوا یزو
 || لوقت ک nbs ناک اذا ی وغم بوث لاق زب شع وبهلرو رم غيض هل رص و كعلاو یددشز |
 ات ی ند :هراج فور جال دمو ٰیزسسکقَن باف ق * ةرفلا نمیوق,* س

 عم یل یفرواوا هاکوربط ا كشلاورا دلا یف دی زو:انالا ءال ا لوقتر دن انلوال مت هنس ہلزنم

 4 : 2 انعم یراک دز ا اهرخلخن غو جو لنا عوذ ایف مک لصالو ی ہلوذکر ولوا ید
 ائ iii زو وز زا رب وا هبکق ودچآندئامز ال ع نکا دلک د هنس اتهم یراق دو امرخ
 ۱ ک ید هنسانعم ان قرواوا اکو ہنسا دیثغم كیا ی عررید كہا یف تاز یس هشناط برع

 | ار A ارو هدو اب رهاباو هننانعمیلکلا نعطب رارب دیلکلاورهابالا نعطیف نوربصو
 1 كیا ءاَمل:(فاقلا لصف )هنس انه-هراک کو یو دیوچ كن 2چک ختنه رشا

 RTE ةپفالا هلوا قجآ یوا هکر دنا قق لوش ار
 اتلوازک دیدی دو یض كاب هاتف يا دنس انهمران اففنانلوارک ذ یی

 بلخ و تلف | مع درب یرب ینا دوطیکا هلن و کس تاب و یه كف اف ة ةوقلا هتسلاذا 5-48
 تیس لربد هيره هلیرسک كنوتهرنارپز هنسانعءفموعم هزه ردشدةوب قمر
 شم یماب كنون سپ ر واوا لنضتم هنس هنکشا نوبق هکن ادربش هلفیفختكناب و یرسمکفاق هل
 ۳ كفاق ءاف هلو ص ءعندزاو یساه بولوا ند با بلا اذه هکر نر دقت دوا

 وک کانو یف كفاق وتقلا روناوا تیا اک یکن اکردیما عض ومر هدر اد هلپ دم كل و
 ٰ ۱ یتفمواونق ون تو لوقت نه مع كلاو نکس گفاقو یك يلا ملا كا تسدخ |

 IE 2 س تسمو ےس



 e نونہسوچہمت وے

 ءاضفالا هنم ہتصلخاذاَةيبِصَقَت دنہصذ لو قبلة صالخنیزلانزو للع دیصفتا لضفنااذاآ ۱ ۱

 خرخ یا را كنع یصفادف ل وه قلربا توقح ندەنسنر هنسر هلبدم كخلا ویریکكهززمه | 1
 كنهرمه :یصفا علفااذا طلا یصفال وهتراوپ ؛دخدهفلج رومی اصفاو بلا كنع یصفال وقنالو

 كناف ءاضخلا رد ىلغوا كنلغوا روپ رم یاضفا ید یروردهعب ریسالعا ږچ هکر دنعد ۱

 ا تاو نو ایکس لجن فاضفا ل دب زرد یخد کار ییلیس نگر ۱

 اڑ زخم وفا یف ماعط لاقباط طلتخم توش هلب رصق تو ین خا 7

 الب رصق كفلا و يقف يا اغفلا هنيغاف تجرخاےآ تالا قا لاب فل كا و
 دل

 عطف ث ا ی یرتوا ندنشیدلوا التفا رلد دید ولف هروب رهو هو نساء نع یلوفتا

 یف اف لیلا هنسانعم كو لس نده كل ذکهبرسک انو کءزمه ءالقالا تآیخاص ||

 نب یضفا یر ردیکسا كز هنکروهنمیماهدیرع یضفا وردیعسا تالحر لب رصف كنلاویعف

 | هتسانعم ك الا مسا و نالوا هدنحراخ دوخاب هدنسهنرواواهل دم كفلا ه هرکص ندیم دانو ی

 ءاضفل لا تجرخاذا تبضفا لوقنقمقح هو كالا هلیدم كنلاو یرسک یه ءاضفالا

 هنسهحو زهنسکرءاضف او سس نالفللا تبضفا لوعترارب دی دهکع زار فشکهب هیدنسک نیاضفاو

 | عاج هتروعرا ءاضفا واهءماجو اهرشاباذآ هتاف ىلا لی یعفا لون ر ربد خد هكا ترشا بم

 كنلا و ص كنءرمه قالا مھیلع ریشماالئام ملت اد ھم لات رد ید ہدلوا يزز

 | یورا كل ذک و نروتتلاب یعفا هه لوفترول واهرزوا ينژو لەفاوا سپ هنسانعم +
 هن ساغم تایح جن مل دعو یرمسک كنيعو یش كن همه ,یعاعالا یامالا۔ ری دن راک ناس یوراو
 0200 رلوش هللا ین کس اف یف كي پام ۔ٹامقلا :یککر اهلرابعف  هلیعص كنيعو کہن نمه : ناومفالا
 هل دی دشت كنبعو یف كزافو ی کوم هاععلا عافا تاذ یا ةاعفم ضرا لاق ردقوج یرانالب كن

 ہدقلوخدب ۂٹسکوءلیدی فش و یرسکتنیعو اص قتلا ردهرزوا یلکش یفاەکدغادلوش

 هلی دم كفلاو یرتسک تنهسه ءاففالا انج ہلا رسک كنيغ.ةيغاقلا منسانعمان ارو یک چ انج

 'كفافَوے نص كنافة ةوَمَملا ةلِعلا تغفا هتملاقب هوا ذساف تولوا رب ٹتقتم هکر رخ لوش
 | یرزک قوا یج هلی نصف كفلا و ما قال ہنسا اترا یر فو لوکس
 لیلا اهانععهرزوا وب زم نزوالفلا هنسانعم هر افه ہی هايف رع كالو ته كناه ةالقلا ہنسانعم

 ۱ "هب رهن دم كل وقت رتسک لو هرمه ءالفالا الفالا یکی صعءلباصع چب كنالف هد دشن بو هلو رسک

 هر دن دن كواوو نم كمالو خك ناف ولقلا ةالعلا لا اوراصاذا موقلاىلفا لاقي قلوا لخاد

 الال رازد هودع کت ی یوم الل دشت د هل واوو نم كمالو یعف کناف :ةونغلا یرتواندنفیدلوا

 تالذک هل صف نا ادن رخو تف كنا قوالتلا یا دعا هلباودع یجب دم كفلاو نعد کی ہنزہ
 | گدالو یرسک تاافولفلآ ردشقبا زورههدهرتتهثأب مكتىديا لئاهف یلصا كنوبو ۳ باطخ یعج

 ۱ كسر ولف روس م ناگ و نسزاف ددشع یواو سزا ون ونفق ::یناف/یدتا دیار زاوا مانی هلنوکس

 لرش كمال و یتغ كناغ ولفلا زردهتسشروآ باکو ریو یک ورخ زر دولف بول نک ایل

 | ولفو هتمطقاذا هتیلفاو هت ولف لوقت هاتم هلند تفلاو یرشک ك زمی المال عع ندد
 هت رضاذا ف اذا فیسلات هتولق لوقت رن د ید هغمر قالقا ود راداهنولفلوفتر ولکه دهن انو لل

 كچم ةبلغملا هلوا نلوفه کر دتآ لو هلدمو یرسک كمالو قوکس كام و یمن
 ناوێ واف ناد ىا ةن لمس رف لاف كا ڈک ھانعم ہل رسک لک ك فالو وی وک كانو یلص

 —ج

 ۱ لوکس تادجم نغویقف كناف یففلا وغفلا رشلا یفیچهالاک ر اصاذا ادا لجرا ییغ لاش قلوایکییفآ

 الف
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 مواد كى برف لوشت لرد خد EF تی نالواهیشاکآو نهرف یر

 ردد :هکعاهفاسم عطقهدربیرفو هنس انعم ناد هش وټرارباد هب ہنس قجانوف قزاهدازهو

 افکت الف یرف لاقی ید د هکعاادپ نالت : یرفوامتعطعو اہ رساذ| صرالا تب رف ثب رف

 ناف اردن ناف دهم سنا نوک تاپ یادت فن زْفلا

 ۹ وب زیظعلاقم انس یاب یخ تو سوا
 ۳ ءیشلا تب وفا لانش رولک هد هتسانعمقمرانار او جا دوالا .تیزفا وصي ت كىك ی رارفط نون

 EN بدل |یررفا لاقب راررد ید هفمراتنئراف ثنویف تروف ءارفاو هتفعش اذا

 ٠ ءارفنالا زد كمك هلی رط حالصا یرفو لوس هلی رطداسفا ییرذءارفا يدسشا
 لا 2 لر اب تله دیدنت او یرس کبک كنارو هلنبتعف :یرفتلا قاداپ هلم کک كنافو

 ی یرفت لاشو قشناف هتعقشااذا یزفنو یرفناق یشلاتیرفا
 هر اینا ساصناو ٹینا: اذا صرالاترفن لاسةیر واک ی جد هنبن انعم ق حج وض

 داتبلا ["یرف یرغب یرف لاقي قلاب هنر لپ نت كفلاو یخ ناف یررفلا
 یونس امر ریه ع را جرح كمنالب هلینوکس كنبسو: ىف ناف وسلا شسهدو ريفا اذا |

 نيسو ىج كنات ساغلا ندروپزمیانجمر دما ہلدی لوس ك ناف ءایسقلا اوسفاسیق
 و ناروکط ءافسنخو کل ذکاہشما تجزخا دام اسف تس اغ ناقد كمنالب لب دمو
 EEE انعم بد تاو رد ندض را تارشح دکل و
 :هب ادب ی بت وروتکهن هنراازاب ظاکع ندر هرج: هع طة نکا هنسمکوب ندرلت آ هکر دیا

 3 یس اب قرادرب,نانلوارکد دبولکوزابارپپ ربندنسملربقو ہم هدکدیدردیاعفر
 ا كان لپ ناو تفاضا اکا بوناوا عفر ندهرویومنغاجب بقل لواهک "شنا
 اف ودفلا رای دمگ او از بوشت وط ِلاةقفص و زدراش | بزنم لم یمالکوھنم خیش نم ذقفص
 ۳ o TIE ذهن مک ل وش لپ دشت لواوو یہ کن سو یخ
 حو ٹک نالوا راسم یشی دل ہل مہم ءاحو ہلفاق لق او وسلا وس القال لا خور شلا فا
 كلفلاو ننوکساکنافویمفكتم الا" نالارداکز دهننمکنالوا خیراربٹکوسفو نالوا لئالارذکک
 1 رخ 1 ٩۱ كت هنلمسکلوازد بب زف اچ هز یو مان خم نم هانم پدر ل ا فو كمال ینصق

 ۱ ذاذااوشف وشفی ریل ااف لاق قاوا عیاش زبخ هلی دب دشت كلواوو ہلنبتض وشفلا هنبق عر

 ٰ رز و :یشفتلا ةر ماشفا لات لا خلال منه هاشفالا
 1 رک ین ناو یشاوفلا عنسااذا یشلایغفت لاقب لوا عساو فنسنر هب دب تو یز کم

 | یر غن دراو وئ ڪڪ یس روس هود و یمیروس نوید نِہلتوا٭دئاسبب ودلام نالواهدک ار ڈو
 کار دن یموکارق دصآ ی اما من بهذتیدمگشاوفاوعضثید قو هسیاراو کهن

 دمو ند الب هتک رة لب دن دس او یرسک ك ذاصو ہلبتضف یصفتنا تالباغمجی کلام نالوا

 7 >نم شفت تدک ام لاو ةبللاو لا نه یضلختذا نانسنالا یضغت لاقب یلوب ساق
 ۸ امو یخ هنصفلا تصل وام تجرخاذا نوبدلا نم ثبیضفت و هنم صلخ ا تد ا

 هةل ءاي دلا ت لاق هلق تبدح قوا ن دراو ازم ی انعم ردیمسا كنو ص الخ ندهنسنرب هل وکس

 ۱ WEA ندنآ هدف تولوا هدوقن ام ھی مکر ام دفع یلسقا كند فو الام كبمکل از ال هبلاو

 | بوسا لام: ہللا ی هر ص كبنر!بولوا هقهقباضمندننهجی كدت اس ید هرو زم هک بوک

 اعم لری تار وقلوالاع بک ردشل بوس یالکپ
Nته سا جج  

 "یب



 | بسا یکم هننکر لا نزو ىلع ةتفا نهرفصایهو تابتغلاپأا '
 .كزانو ىف كناف نابتغلا ناببصلا عەبعللا ثعنمو ترسو ترذخاذا ةيتفتةيرابطاتبتفلوقت |
 لاغاکراھناا٭ ا-یللا یقب نابتفلا فاتخاامهلعقاللاقب زدنوکلبا هک هلب دی دن كن اب ویرسک ۱
 :كهرمه .ءاتفالا كجا الط ی وتفالب رسک ك ناتو كنهنمه «اتمتسالا نادید او نادج الا فاتخاام
 ىع كناف اتفلا یناتفاف هلم هبقفلا تیلغتعا لوقت كمرب و یودف ہللادم كغلاو یرسک |
 :كفلاویوکس كناتو یف كناف یوتفلا ندروبرمیاضعمر دما لب رصف كفلاو یتوکس كنتو |“
 || اوتافت لوقت قمراو هنیاطا وت هل دمو یوسک دن اء انو یف كلوا ءاتیی فن هان هل رهف |
 ن || هدام كنهننشکیاوقلارا هلبنوکس كیجو یخ كاف هوا اتفلا ولاا وعخترااداهیقفا يا

۳۹۹ 

 هل دمو یرسلک كجو ىع کنان ییبافت را سد ید هنس هتر واوا رادلا ةو و هتسن نالواعساو 1

 یزاەجمز کا ہود ہلی٥ كفلاو ی کام هتل اة وفل تراصاذ "ینلا یج اغ ل اقب قاوامساو هنسنرب
 ایفل یه تبجت لاسق اربد یخد هغلوا عارا ندنرغب كاپ یشرکی ابو یم وا قارا ندنرب یرب
 ,یشبر کک هکر د یابلوش هلل دم كنلاو قوکس كيجو یخ ناف ءاوجشلا عبازا بابلا نما |

 تعفراذااوعف ان اپت وف لاوقتر رد ید هکعا قازا نادنزغب نشی رک باب وچن و ہوا قارا ندنرغب

 لفغ || تفرع لاقت یسانعم كالک لب رنصخ كالو توک کل اخه یت كناف یوب# ۱. اھدبکن عاهرتو
 یعقیل هنا لاش كننادصقد هتسنرب ذیل نزو لع دتا اروضتموادونهمالکی و عف تالیف
 رد هتس نئوق همامط هلن رض و یدم تفلاو یزسسنکوا یف کناف هام اذکواذکی لا هاب |

 هلب دم كفلاو یّطف كن هزم ءاضفالا رد یّضف كناف نالوا نامعتمالاردکو ن وتا یاوا نذلمافط

 كنابطا و لصبا می اهڙا ہرن رض را اخ لکا نم ثیدطا و هن انغم جاو ناناوارکد یتچ |
 كردفرلاش ردذوخأم ندانمویمک ا وکی رااکدب در دیآ عفد یر ضم كزاوص فلت لصب لکا

 ادق اربا صالخ ندنک هلکنآیشکهکر دل دب لوش لی رصقو یادم كفلاو یرشک ناف ءادفلا دخل
 یضعب ندنس هقثاط برعو زونلوارصف فلا هوا حوتفهافناقنو ياو یب! كلادفق لاق |

 لوشوب ار زرار د كل ءادف بو دیاروسکم هدفدلوا نرابقم هي هراج مال ناف كئادف نال وا نونم

 ةادافلارارید ید هکمرب و د: ناناوارک ذ یدفو یک ایعرو ایقس ابا دطق اعو هلو کرد هرکک
 هکمر وادف نسفن یدنکو ہدف اف هادف یطعا اذاہادافو هادف لاق كمر و ادق كلل ڈک كهم
 هادفلاغب كعد نیلواادفاکس هپ هتسکر هنسنکر هبژ لا نزاو یعهمدنتلا هےڈنمادف ل افر دید
 ند هنسکرب هنسکربهلیدم كفلاو یرسک نانو كتءزمه ءادتقفالا كلادف تلعخ- هل لاقاذا ةیدفت
 رب وادفهنب بیر موق هلب دمو یزسکكلاد :یداقتلا اذکب هنم یدنفا لاقب قلا نوتصنسلقن

 نالف یداغن لاغب كملکج هب هش وکر بونقاص هکر یذانتواضعب مضعب یدفاذا | ودآغتلاقپ
 یم كلام ءادفلا هنسانعمادف هلبنوکس تالادو یرسک ناف. ۃبدغلا هنعیوزناو ءاماحناذا نکن م

 ةیش هرلنوب و ندامرخو ند هبراو ندیادغب رونلوا مج تاو بح هدنآ هکر در بل لوش هلیدم لاو

 ور | تل هارفا رد دنهقتاسوبلم هروکهنوکسع نارو قف کا ۃرغلا هسواراو نره
 هنئفانعم سار دلج زارید ید هنسیرد شابهورفو هنس انعمرکروک عج لی دم كفلاو یرَسک

 رد هنسانعهانعهورت و هلکع|لیدبنهافییاثرولوا ل دبمیخدندهوو هو فو رادیعس سد تالجرربهوارفو
 بولوا مجرب رک را ربد یجد هنوا هعطعرب هورفو ةباور لع ین عم ءوزیو لالا قة وذو زلال اش

 || ۃورفلا تبزتفا لوقت كيك كر وکه دم كفلاویرسک كن نو كاهزمه ءازفالا هلوا شوق

 | لوکس تنارویمخ ك ناف یرفلا هقلتخااذاهارتفا لاق زلربدیخد هک اد نالبازتفاو ًاهتسیلاذا

 _ ی طقادا یناثلا بابل نمایرفهبرفا یا تی رف لوقت كيف نوا حالصا دن نذر
 ا س س تیم سست سس

 میس



 اف

 س سم سس.

3 ۸ 

VY ve 

 وا دوس یننرؤاہۃوِدٴىٴوغ یدشآزازغورد ورد هرزوآ یناور) ٹیکسلا ناوب ر واک لؤ نا |

۱ 

Tn o erme e مس ہہ ص س 
a ی 

 رو یر 2 هولتقف هذع هللا ین لغو نوا تم

 نب "لنعسلاو لیصفلایرغ لاقب كلوا بوم وط دونم یزوف دوخاب یتنوراواب هود
 زادت ردا هلن ی نک مال مای والا اره توع یخ لا نم یور الو هما ءابل نف وری

 ۱ لاو نو :هلواو و ىف ك تبغ غر غار قوا فساف یسورجا نیغلو اہم

 هک واخزغالوا ظلنخ هک هرکی والخ ند وسوبو هیلنب هغ وا هکر د هک کک

 ]ی ی نر شالو لالقنسا بوجوآ نوه بوت یدانق هک ةکرکع لوش
 OT O NP و اوس یس یورک

 0 دیدواو ینا تولق هدنسلرنع ماعق" یدلق فرصتم قوا هش لاوش راد فی ط

 ادا عا نو | ثینأت قا بّولق هذنس ہلرتع هارو نا یدلق فضا ال که تک لوشو [غهید
 ںی و یم ةبؤغالا "رد يلع كذاطرب ةلاطانزویللع ةواح ىدا

 "تا وغلا هادا یا هب وغ ین سانلا عقو لاسقن هننفاتنعم«هیهادن تقا ہلادرسشت

 ےک اف ناک ند عا یدیض نالسرا هکر ادرار وة ل وش هلدیدشاو یف *لواوو
 منا هاو کن یدح او هل دبد شتو یضف لو اوو یعض کیم
 اب عزم طه تانع,اعش شن وکه لبا فخ کلا و یف کن بغل اھبف عفو
 روزن تاس این مارو ید هش كنوبف هبایعو

 یاراو ۱ تواب اص اک و که ززوآ یا كناتدفا هکر د هنسنره
 ٣ we 23 یس سیر نا ان۶لاو ةرقبلا ی شیدا و

 ۳ 00 : ہن ای الف شر قوه مغل لات هززوا یباور یا قلق هکلوک
 هل انها انجان یخ لالا نزو يلع یاغلا یاه كاهن لالا نزولع

 كص رلع ہہ دشت او رسک كیغو یخ كنانا.هیغتلا یک ت یار واک ید ةنسانعم مع ةباغو
 E اذا تیبغاو ياغ تبي لوقت ابها ہازدم غلو یارک ك هزه ءالغالاا كجا
 تاو شا تالو ضبقن وهو نا نالق لاق راد فن انعم قلتغزا هل ریسک ك نیغ
 با كن همه ى ناف املا (مافلا للصف)راریدءج و نالوا لتا لباد را
 هو ثلاثلا بابلا نماو اخ لزا نسآ ر تو أف ناقن هززوایتاوو دیزولا كع قش ق شاب ۱

 ھ تا م لیلی نام لر اکو تیم وکیل نم
 ۱ ی زسک او ۹ شبا إذا حیقلا ی أبا لاق هستم قاقشنا یل را هلپ رسک تافو |

 ج يزسک ك او ترا هرزوا قلوب ضوعن داناهزد هننبابعم هفت اط ہل

 وف كلام الا هنسانمم باش تركيماب صف كفلاو یخ نام قخلا ہنسانعہراتعاج ین
 نا لا ۃوتفل ا نب قف لاقبرولک ید هنیانچم كہ فو ہنیہانعم تر وع نالوا اش ین وه هلی و

 ی ی 4 ۲ هلن وک كنان ق ایک كناف هی لا هنسانمراتب یجب هلن کس | كنم و یریک تا
 و بی فام ب كاب و یرسک گیل نو یمص كن او وا عج كل ذ هل دب دشت كواؤو ہلنہجب 2 وتفیآ

 نسا لا دیدتا بلق هب انهدرددصتو هدعج یوا و یدنیاهب وس وج يلادک کا صو

 9 کیا نقلا عب د ازا بابلا ند اف ىق یف لا هبقلوا تکاب دم كفلاو ی تلف ءاتفلا |

 | یه ۱ و ی لادقب هنسک ییا را تکی هلند دش

 قال: یک مات ہللا مت یت هی دم كفلاو نف كنهربه ءاتفالا رپ د خد هراوط نالواولشاپ ا

 تھ لایا تف تملک یکی یی هم



 اع اذار وک ڈ لا بابلا نم ینغ لاسقب رارید ید ہکلربدو هب اف ذاعیارا بایلانم ناکلاب نق |

 کل

 اذا ةقانلا مسل یافت لاقی كتک ین بویلق را ںاوط هدم و یرسک+ كيالو یعف کنات ىلاغتلا ریس
 ءاولغو هنس انعمولغ كجا زواج نددح هلیدم كفلاو ىج كمال و یعص کنی ءاواغلا بهذويفتزا

 هل ربصق كفلاو یف ك نيغ .یمغلا هرزوا یوردیزوارررد قسد هنلوا لولاو هکر هلتعرمم كلتکر
 ءانبلا ىلع هيلع ىع ل ان و هیلع ابشخم یا ی انالف تکرت لاش هنسک نتغوا هرزوا ینزو اق
 دیشهران و ل رکو قاربظ رکو نساق رگ هنسن نالوا «دنرزوا كفقس تببلا عو لوهچنال

 اذا تیبلا تیمغ ل وقن وانس رد ءامغ ب ولفدود# لا كسلق زر وکم یییفرکاو هنسن تالوا
 ہلیدیدشت كنایو یرسک كنبنا و یعف كلوا مم یمغلا ہوحنو بصقلا نم هفقس یلعام تعضو
 | كلی وس مهبم یربخو ہلیدم كفلا و یرسک ك هزمه ءامتالا هننک,شفعوا هرزوا زو لوعفم
 اوه هلب رصق كفلاو یدیدشن كيمو یم كنيغ یمغلا مج لثم نجس ا اذاربخا هيلع یتا لاعقب
 یمغلاو یمغللانص لاقي اهانعهلبرصق كنلاو یدیدشت كيمو یمض كنبغ معلا قلوا نلئولب
 لاقی قملوا جاتحهیهنسنرب لينوكس كيونویض کنیغ ةينغلاءامغل هلي ھو لالھلا مہیلع ماذا

 لاب قوا یغتسم ن دریغ هلا هنسرب هلبا یتوکس كنون و یمن نرخ نابنغلا ةبتغهنع هب غ
 لاقي كا تماقا ہدناکمرب هلیدم كفلاو یعف كنيغ ءانغلا تنغتسا اذا اناینغ اھ و ةا لا تبنغ

 لف تیافکهلیدمكفلاو یرسک كن ءزمه ءانغالا یکم فن رولک ید هنا نعم كمر هشاقالانغو
 ینوسکس كينغ و یف كيم یغلا اینغ هلعج یا ہللاءانغا لاسقبریدخد هغلق ینغانغاو
 كيم ینغلا هانعع هلن وكس كلذك كنيغو یّصف كي“ ةانغملا هنسانعم تب اکہ لب رصَق تقلا و
 هانععهلنوکس كنیغو یمن كيم كلل ذك ةالا هانعع هل مصق كفلاو فوكس كل ذك كتبو وم
 لاق وار كنعتآرح ایا نالف ۃانغمو نالف غمو نالف ةانغمو نالف ینغنا كنع تینغا لغت
 هکر ری د ید هلکم لوش هرمصق كلا و یضف ںیم نغمو كعفن ام و كنع یزجیام یا اذه ك نع نام
 هنسانعه رب نانلوا رکذ یجب هل دمو یرسک كنونو یف كم یناغلا هوا دوجوم ہذا لها

 انغتسا هلیلاجو نسح رؤلوا هاکو هیلبا تعانق هلیجوز هکر د تروع ل وش هلب رسک ت نوف قيلاعلا
 ث وص قله هزاوآ هلندی دشت كنابو یوکس كنبخو مط تانءزمه ةياغالا :زازہد ها ید هلک
 هلنبتعف غنا دنس انعمرات ونص یعجج هلب دم و راک ك نونو یضف كرمه یاغالا هنساستقم منت
 ىح غو خن لاق ہانعمن هتل نو یلص نا قلق ءزاوآهلب دیش و ىرد کف عو

 هزاوآهلبدم كفلاو ی رسک كنبغ هانغلا ینغتسااذا لجرلا ید لاغ اربد سدا هفلوا نع نعت |

 غ هنم لوقت هنساضعمزاسب قلوا یاب هلیرمصق كفلاو یرسکكنبغ غلا کا منت بوق
 عو ینغ وه غ لاقب هنسک نالوا یاب هبدیدشت كن و یتف كنبغ ینغلا مہ ازا بابل ندی
 ندنرب یرب م ود هلبدم وی رسک ك نونو یعف كزات یناغتا ردیمسا كءاج رب ندنسهلیف نافطغ

 قمزا هلیدیدشن كنابو یش كنبغ ىلا ضب نع یهضعب ینغتسا اذا اوئاغت لاقب قوا قعتسم

 ى وغ لافہءانعم لصف كنيخ ةباوفلا هتسانعم تخ زوبد یخدلکلدبم وو ناعما االض ||
 یوغلا تک نالوا نف زا هلبدم و یرسک ك واو یواغلا "قالا بابلانم ةباوغو ابغ یوغب
 یرسک يا هه ءاوغالا اوغوواغ وهف یوغ لاق ءانعم هلدم و یرسک كواو و نف كنبغ

 ىه كنيغ ى وغلا هرغ هاوغا لا هتساشعم لالضا قمر دزا ہل دم كنلاو وک كننغو

 هربعءاوخا لا هنساتعم از یت علیک شمزا هرزوا یزو لیعف هل دی دشت كنان و یرسک ك اوو
 كناث یواختلا رک تّفص یربغ ندنوبهدنلاعفا بات كناوغ نەي ەرىغ لاغلى مالا لاقى وغوھق

 ۱ .ندیو تیاوغوب هکق لوا نیعم هنر یر هرزوارش بولوا عجب هربرب هلدعو یرسک كواوو ۍعف



 اطغ

 نالو لت یا رد كامادبع ن نايس نلق هیجسن ويد )ا ادا همناغو رد فوم | |

 اس
 ی ی سس ی یو ی سر و سد ری ریس و ی دیس سس یاس هی توس سو دروس روس سر ی سس سو بد ی مس سس

 ۳ نالوا ق وج ىج ان: نلوارک ذ ہہ دم كفلاو یناوکس هلداضو قف كنرغ ءانضفل |
 :اغآ یزاکدیداضغ هک رد هودل وش هلیدمو ی رسک كل راتع یی اغلا الا هر ذی ء ایضغ

 1 2 داض ةبضااغلا هنطإیکتشاو ءاضغلا لک ا: ناکاذا نصاب لقب هر فا یکن وف نيم ؤا

 ۱ aa صارغو ةیطاغ لاس قہ ر ییججهلردم ویرسک هلو اذطو یخ ك نيغ اجالا ۷۹ وف

 | هی رصف كفلاو یف لنیغ اہاضغلا هودنیلتوا اغا ن انوار كفة ليف ناپ قاد اض وف
 ]ات هنن وانامر ودثمر ماہاضغودیضغ لبا لاقل هنسانعم لەۋ نەلتو اى انا نان وارکد جن
 | هخاننانلوارکد اب دیدشنناایوهنیشخف ی وضعلا هودنیلتواقواف ورعمهلکع ثمر با هتل
 ۳ | یونغابق ت دم كنلاوی نیک نا یش ءاضعالا یر راب لاق هنسف نالوا ب وستم
 ۱ : ۱ ا ید داوا کره هنیضک اضفا هنس ات عم وف ادا لقب یف هو
 و نالواو کار فل ید مو ی رسک ل داضو یم کی٣ ىضغملا عظادا

 E POE وکی یضاقلا ردهلیلفتفل ویو ضم
 مات ةلبعل لاسقب ی وه هلي رس کل داض ةضاسغلا روتا وی ن الوا لامعتسسال |
 ضم یا فب ۶ انلاش ردن ددا دار ول ڪڪ یخو هنس ان نشو رانیضات و ةملظ» یا
 | ةا تو یلص ةہطختلا ںولتروادنسنر هلو نهکردهننن لوش هل دكفلاویرکنغ ءاطفلا
 7 نان دان بو كنيغ یظفلا دہ ةة هتبظف لاب كمتر وا ی هنس زت

 1 اف ھچک هیدن دشت كواو و ہلنَمغ وطغلا اڑا تانا نم ابطغیطغا هتیطغ
 ۱ .٤۰ ںی دس یوا وک ارد ہک ٹل ذک اب ز نک كل و یم كنرخ نالا
 ٠ ٹن ںولسکوپ ہک سن هو ها اطغ لاقب رب دید کور وا ووشو
 نخ وا ہدناچ یکلنکب كادنسکرب ام وا نیلا خب یطغوی طول دیا اضقهش اڑوا

 1 اٹ كفلاو ی رسک كن هزمه ءافغالا اہاش > الما اذا ابطغو ایطغ طاقت غ لاعب رد ید

 کد ةت لوک لی ردصق كنلاو یضف كنبغ اغلا .توفغلةتالو تغ ذاءافغا تیفخا لو موبؤَأ
 وو کن ناوت رسی یاب روت وه رعایا
 0227 رود زم وکر د ٹفآ لاو كل ذکر ولزا ها هکر هکر راد

 کی زب كخ الو یقف تیغ قفل ر ولوا منم ند هملغب ثوالحو تن یا باوا ضراع
 مه الغالا ین بالا نم انایلغو کت را تاخرا اس هتاقف نالغلا دق |
 1 کیا 7 ولغلا غبازلا بابا نم یا تبلغ لاضِالوانااھتلغا لابن لب دم ا ذ یز سک
 1 ۱ ںی ۲ ہک ك هال 5 هفَزواحاذا اولغ اغار مالا لغات كازا ندد ەلد داش
 ءرولکییج ید لنهولغ الغو ہالغ اغلب یمقج هی هدابز خرلید» کف فو

SEYتر سلا هللاالغا لاش قمرفج هباهب یر هلب دم غل او یز نک كز هزه  
 اف وارد قوا ہلِئوکس كمالو یف كر اولغلا مما لا د یلغا لاقت رد د هغملا لامن ۱

 E ةولغلا' هیلع ردقنام دعبا هب تیعر اذا دف پس تولغ لوقت ىا هغازوا
 دبا وات ندنش ای شب ٹایگدمو هال ٹانک لا فرج لا ی «ییاهن ]كم قوار هلو کش

 ی فر لا ین کم ةالافلا رد ین كتهولغ الغ ورد هن انعم كمر کس یرجو در
 ناتق نطلق كنا و یرشک كمال ةبلاغلا لاخ نما هارتتشلا اذا م الاغ لا قلا اه

 سس

 1 o نراتبا رک كاتو كن هرمه ءالتعالا هبل لب تلعن لوقت كىغر ۇش ةبلائ دب
 | لاله یناوف افخاتواسناذا ع سنا افافخا تفهاوت تاذا نلت ةقان لاق كا تعز

 اس ی اس ی اس تست

 مرنا ۱ ۱
0 



 | هیت ضاذا طوسلابلچجزلا تبشخ لوقن قمر وا یبهنسکرب هو کس كن ویز مہک فو
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 هضفق یداسمادانالف یرعلاش نار د ید هتل وائ دام هد هس کرو هبعلواادا

 هرزوا ییاور دعوا قماردشلوانس فرا عن انس یا هلی كود تارافلا رديواوهدنلضاوو
 هنس نالوا ب وخهلددشن كناب وی رسک كنار و یف كني ی لا ءارغنیتشلا ناب تب نان لوقت

 قا ازغ واهل تمس هل وکس كنه ءاز و صف كایغ وزرغلا تب سلیاو رغال لاق تیمعا دا

 مالکل اذهنمیزفبامتفرعلاقب رولکچداهنسأنعم فیاض: و رغد
 E یوزغلا ندر وب نمیانعم زدم هل. ةف ك ار و یخ كنیغ :ا رغلا .داریابیا

 ڭنبغ ءارغلا هنسك ندا !رغهلبدمو ی شک لا ی زاغلا هنسنکالواب وسنم هوز لوکس
 یدیدشنكناز وی عطكنْیَغ ی زغلا یک هاضف ہللا یماقەنسانعم راب زاغ یججهلیفرفخت كاز عت
 ہلردبدشن كناب و ی رسک كن از و یف تنیغ یزغلا یک قس ہللا قباس یج كلذکهلب رصوبفلاو
 كني وا لأ لرد هیهنسیکن الوا متم نطاق ویک نہطف ہللا طاف و یک ج هلا حا یچ تانک

 یر کیو ءازرع الا نا یاسین اکو + كل ذک لب دم ,لفلاو ئ دیدن كنار ویع

 | ت زغالاقب قلوا لکشمیبسلوا یلک یب كنەقانا او قلق برم هی نفی ای او
 || لجن لا تب زعا] وقت ق الا بودیاربخ ایف نالوا هدنرزوا كتهتسکربا نغاو اهحاقلرعاذاذهانلا

 || هکر هنروع لوشهل رنک را زو یوکس كنيغو یمض كم ةب ملا نیلا نم بلاي نر جاو هتل اا
 یسهرغوطو ةا لج عضو هک لب رب هکر رد ید هیدن لوشهب رخ و وه وا شک هل نضیرا
 كفلاو یتض کم یزغلا جج چ ات رخ ٹاک ذی رت نال یدو یک

 ردییعسا كن هلیقرپ هلیدیدسد كباب و یٗ كن ةن رغ هنس نالوا دوصعم دب رصد

 وکآرق هک هک لبدیدشتهلواو و لنت وسغلا ا سي کس دی ۲ ناوزغ
 كبغ كانَعلا ملظااذامہارا بال'ن ٠سضب ینغول والا بابلا نماودغخضپ لیلا اپ لاق قل ؤا
 هلن کس لغو یہا كني ۃوشفاا هوّفلا :ثفلا .هنسانعماطغ هد ر ہللدم کلا هرکصند هېچم نوش ی رنک

 هلنوکس ك نشوى زك ك نخ. ۃٰوشغلا تالذک هانم بن وکس نشو یب بلد: شفا هن
 م52 ابشعافیاعنهلوق هنسكمر والباهدرب ملز دم كل او ی عجب ءاشغالا عازم اعع

 راسل يف وخ ناخ یز لکد دهبش اف ہر و زم وهن انعھ ت ماب رشک لنش ریسه

 eg رد هز ومد لوشورولواهدو جاہ بدید هضرعلوشهیش اغوردنوچیکیدتبا
 بی و یف كن زمہ یشعالا نام جز ده مباخ و قلا هند وی

egهلا دمچهانودام هم ءار رردییک جن راها قا یشابنیمه های یباضعاعیچ هکر دنا  

 | تناك اذا ءو شخ مع لاب فی هوم لب دم ك لاو ىف وکس ك نبش و غف ك نیغ ما ہاوتفلا یسوانرو
 ۳ ةتبطغاذا هبت یشلاتبیغل وقت لَا رسی هنسن رب هبل ان و لع غسل و دا

 واك یخ د ەنسانەم كتا عاج نایشغو ه ءاجادا ا ادا : ایشعهبشغلاقب او دیر هک باک یز نسب

 هی هنسکرب ليدمكفلا ویر نک مچ ءانضالا /آ اههعماجاداعب لا بایلا سازه اهینخ لاش

 نیش, وا هلن کم كنشو یف یخ ف ةا هربغ ہاثبعا لونك مر ونکیب هنر

 ایشخو ةيشغل وهلا هلل ءانلا لم مبلع یشغ ل وقت هاشم هلوکس كنش و نفض كلذ ڪڪ لنبغ

 || كنانوكننمه ءاشغتسالا هنسک ننعواهلب دى دشت كناب ویف وک« * كا و یف كم ہبہلع یشَهلا

 ||ٰیٹغنما لاس ہانعم هل دیدن و یرسک ك شو لف یشغتلاكع تلخ ر واهلدم ملا وی رنک
 اضفب ذهلوق نم دانا سنج ره یطق او ىع كنب اضغلا هب یلوغلا دایشغلو هپ وپ

 سس سم سس
 یو سس

 ا ت ورغل وقت رد هنس انعم بک هلن و کس کازار و یف كنیغ و رغنا یزغلج ر لاعب دنس انعم نسج
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 1 ]تماما رد عداو ہدنرلاوذ یراکدبداماشفل اباد اب ال ین مکت رد

 | هل دشن كواوو هنبنع ودخلا ردینآزما لصا هک الاح ری د یناروماعطلاینانه میک یر وا
 1 یکیدید لاضإلاوودغلكنیلاعت یراپواودغوبغیادغ لاقبردیب تم كحاوزاکر دهنسنع.حابص
 .لربد سما .عولط نتنارج گر دنقل وا رم ندنوو ہلردصم سپ ردەنسانعم تاودخلا لوف

 پے او هکر دیساد)ءاعط نت اهرم تعویق یخ اس
 ۱ امطیشعو ادغ ارز نس زع »ام ثعالوما دغ ییام نسر د شعت الود: نم یا مرا هس د دق

1 
۳ 

 ۱ لاق ناجا اصول كيم ةاداغلا لكف کلم زم نرد لک !ینامرلهسد دلکع دلکف نذااکسناق ود مہ

 - | ءادتغالا رولوا ره اظهدشفو حاص هکرد تولہ لوش لی رسک ك لاد ةیداخلا هیلعادغ یتعع هادا |
 ۱ نرد هلن وکس كلادویمفكنیغ بایدغلا هنسانعمودعیتل>ابص هلبرس رک و وكرمه
 | كنیغ ۱ تره امتناع رک تالا دوی كم یدعتلا هب نماعطخابض
 نرو ىلع ةيدغتلا هنساتعم ثرؤء نب: و٥ نیب نماعط حابص یر وہ هلب رضق كَعلاو یف وکس كلادو یت

 | یرمنکخ كلاذو یضف كنیغ یدیغلا ید هتیدع لوقت كمردپ نم اعطا بص دیر لا ۱

 ۱ تنیفخهلبدمكفلاو یرسکكنيغ ء ءادغل :ہنمانعم ہل یز یفشغوطز ونههلدیدشن كابو |

 | گد ەتىن وش هلیدملمااویسبکت نيغ ءاذغلا یکم حا فعال وا لباس یب

 |قدخاا ءاذغلاب ےھبلع سنج ارم لوق ہنمو یک لاصف هللیصف هنسانعمرلپ ز ود نا:اوارکد یی
 ۱ يچرهنشنالواهشاک او یک یز وقیم هد رخ كلام هیدیدبنت كتاب وی رسک كل اد و ضف ك نيغ |
 mE هانعع هللدی دنن يا اب وف یر سگ كل وا ووه لښ تف ې يویدلا

 ۳ ۃودفلانوسلوا ندنج-ق تاب و رشملرکنوسل واند نیس تال وک اد ا یک رۈتلادغةلكو نا

 8 وذغلاب اب قمل ادغهلب ردك ناتو كن هزمه هاذتغالا كمرپوآدضهپ هنىكر هل وکسكلاذ و یمف
 3 هه اوصبدی دشت اواووهلنیتص قدغلا وذغلا هاله ذغلاتبالفهتیر یا !ذتخافنلابیصلا

 اڈہ زلان ز ی ىلع ةيذغستاا امد لیبیا اونضوذغب ی رخلاو الا اذغلا فیل رد ید دن انا
 ۸ ال وی ملا یذیغ لا 2 رد ین دمہ ن نانفانگردہاناشفا هودهیذغ:و ج ا ناف ند ںیط كلذ
 نیم رس هکر داتبآ وش دلت ناوذبلا هنساتعم هس رپ زید یخ هک: هپ هب دخ قهعطقاذا ةن

 8 دی دلکونا کهن ی راک دید لافتوط هل دم كغلاو یز هک نیغ مار هلواقوشنب ولوا
 ۱ مردن نم هرا كن هنس یکیا ارف وا نسردیاصف لا ك سلف ح وتفم ینیغ ناخ رل ر ر د پاب
 ۳ ۱ :درذیضمندننز و تلعافارغر ولوا هاکو تیلاوادا هارغنیئیشلا نیبتپ د داغ لاق نا یدین
 ]| كني ورا ںاولوا ذوخام نده تب یغوب سپ هر ز وای زەدیبعوباہنسانعم قل وا نص رج
 1 اأ ةو رفلا :ہارغلاب هتتصلااذادلا تو غ لوعتقم زدشبان ہللاقتوط یبەنسنرہلیوکیس كنار و ننه

 || ہلب رنکگ ناز ویمف كوم نا هذن نشپاب هللاغت وط هلبدیدشن ك واو و ضا كنار و یتف کیم

 ۱ ۱ برعاللٰلا یق و تیکسلا نا ذباود یلعیرفم و ةو رغم سوق لاب هانعم هلندیدشنكنان و
 بو مشب کردا یس انعم لر وب زملٴیدنب بلغت ونیمهسلادح اب یا نو ورغل اد ادحاب وآ و

 ضمن و ریپ ا كلان و ز وایکیا هلبدیدشن اب وی رسک كنار و یف ك نيغ ناب رغلا ردکید ۱
 راسته کم شر جلو یک دف ادرک الم وما تال راج لوا یبا ۱
 هلن فلان بک یکیدتا لتف هدننوکه لنافم ردنمن نامعن ارب زراهدیداربب رغ٭ هزاسن انلوارکد ویدیا ۱

 | لاقب قمردتفهبهنسنرن یباکەلیدم كلا سبک هزمه ءارغالا یدردشپاب هنر یر نراشاط

 | تدساض«قءردنف ردیسا هلی بفختكازارو یضف لی ۃارخ هارفلا مهب تب تیرظاو دوضا اب تلکلاتس دا

 3 را با نبی ضزاقت ردع٭ا ندنسانعم یلوا ضا رح هبهنسن رب هلب دم ك فلا او یخ ذبض 4 ا ۱
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 ج
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 رنک ان وتو نا نوکر ها روت اذا نو ۱

 یف كه ی زده والا زددسا یزلالعادح هکر دور ی ہرا نیاتیعا 3ل زاك ددا كنشاباب

 ءاعالا ماا ساتر لوا رج اع ندلخاا قو ةو دوخ ا ندملکت زدمج كي بدم كنلا و یعف یا

 هک کتیا ی ندنسهقن اطترعیدنناو قدر وربخ سنوب قوت زید ام جت كبع ۱
 تربصب ندلسلا یی هنتر هللدم كفلاو یزسکكل ہر ءاضالا هلماع داكف یدیار د ةبغو ايعا

 || صوصخ لوایدل و لکنماکب ینعتوهیایعاو دهجوا بت انا یرمابتییعلوقت قملوا هرژوا
 اغلق رجاع بودن عر واو و ملا لج زاایعا لا رد ید هغاوا نجاع باب روب هنشکربایغاو |

 ۱ یرسکل نا وان تقتف یعتلا زرد ید هک کت عصا سار هندن را ايعا وهنا ءایعالاغ ارد مد

 ملا ہیلع عا لاتقت كلل ذک ءا نغم ليمو یرسک تا ءاب وی کات یاعتلا ها هلیدپهشتو
 لاه هّیلوا لئاقلحاالع کا ٌزلیض وع لوشتلدت كفلاو نفع خم كتابو یضض لانیع ءایعلا اناعتویبعتو ۱

 :ترضت دت هضم روا صو كفلاو ید كتابو یف کنی ار al هل ۍدتېب ال یعص یاءاسیعءاد

 | هدابز ند زوم یرلکددهنوو هنلوا ق و“ هکر دز ودعی لوش هلنوکس كنابو تفك نيغ ةبلغإا ۱
 | یکی ٌكْفلاو رسک ت رضا ءاتعالا رد هرس شنجر یک هیزیغ ید دیضوباو هوا ۱

 ناشلوا رک ذارولوا اکو دم یهفآ:اعلا تیغآ لاقب  هرادغ اب یزومخد ناناوا یک هک لوک"
 ضم نرخ والا ول راد نشد سم کس کم نیتی اک هرکر كنآہلسَفكاِب كو مد ||

 لاق وهل نطقت ملاذا ةوابغ یبغا ضیا هنیغو یشلا نع تدبغ لوقن كمعا مف نزن هلفع تلق |

 ید و لیفف هل دت دشت کا وی رسک كنابو یخ تنی یا" هفرعب ادا تادکخ لا ىلع بغ

 | ٰیدنبا زور ہدزاننْمآ نس هلک یشن کپ ردندنواو وو هتسک نالوا زا لفغ بولوآ ق !هرزوا

 | لوش هلبدع كفلاو ترف كنيض ءاخنا :كفبا راہظا تافغ هبادمو یرسک كنا ىع كات اغلا ||
 یف كن رم ءاتخالآ ؟هانهلیدُم كل غل اوةلر دب دشت كن و رع كغ ءانغلا:ںو رزتوکلیتینافکو دش اخ ٰ

 لیسلا انغلاق قمر یر بو زوبیناعرم لیس لوکس تنانو یف ك نيغ ونعلا ییجبهفنكفلاو

 وف كنبغ داخلا :اناٹھھو ای ہفت تغ لاتقب ك ود 32 فللذك هلدنتخف ناف هنا نعم

 :یدغلا ۔ضوعألب ئدنلوا فذحواو ندنرخا یدناودفلیصا هبا ثنا هلق كلاذو

 .كنا وی هاب وی زسکءلوا واوولنتهف یودفلا هش نالوا ن دوسر هل ددان كا هد لاو یه ك رخ

 .ةودعلا نیس رف راوتک ارات دن ادا وکی واو تام زاید لن نالوا تسن هنر یالذکهلبدشم
 | هودغهتنا لاشتفو ال واهدنسام كنشعوط نوک زل حانص وکی كلادو یض ك بغ

 یخ د یف كنضو رد هنکنمیو طب کز او ردقوب ر دمفرعم یک رخ اریززدفرضنسررغوب شپ ||
 نیلواو هرکن نالوا نوا ندران وب سل هولغو ءودغوةودغو ۃودغ كائرف ىلع ريس لوفتر :هنردزباج

 اها نع هل فیض کالا دو یف كنرغ ادا وج هلیرتصف لنا ویعطكنيغ یدغلا ردهفرعم || ,

 ر دیعسا كشوف سنج ءاطقو یک ت اوطف ناطق ىج هلنبتفف تاودفلا دغ اد كتا لاسقن ||

 ےس ہمہ ہے

 | كتعاجر ندنس قد ما ایعا ورد شمر جاق نيوه نک رن تر خزر نسل ات کور

 || ترمه اغلا هست نالوا بوسنم هز و نم تعاسج هل دندن كلاب هدنرختاو یزسکلواوو ۱

 ٠ :نونلالصف) قطا ورءالاب ٰیعاذااباع لج زو بارضالدتبم ادا نابع لوہا لاقب قوا هر نوا ۲

 ٤ هیرشک نانو یف وکس تیغ و یعض كق خلا هتغلا ءاعلا تبغا قاتم: ق ەردغاب ئر ومي ناغلوارکد ||

 ۱ نوکس فرو رسک گم ءا ءاثَهالا ہؤالح بهداو ضهب نادضەب عج اذا اونو مت درا

 ادغ : سفن ثبخ كۇلكە لوکس كانو یف ك نيغ. خلا من ملا لن سلا اٹغا لاقب'ا٭ تب ءان دم تو

 مرزوا یلصا زداچ اودزا یل ا هل و و نکل زدی كنا هلیرصف كنلاویعخ كن ایادغلا
 چ



 اب زم راد اهلا وف نیکی نب ون و قضا |سنرع نابووزبلا هیت ولء و

 آن دا ناس ہدنلصا یف دشا راضمبو ناردہا سرخ هدنلغا ہود ینآ ہیکدتا |

 كفلاو نت كلوا وع كنب هاوعلا هبلع نوم وف یا مهلام نونایعب م ۸ لامی |

 اكدوا ددیسا نیا كندسک لّوش ل رد هییعف هدنریغصت كنهوادعم بوغآ فدح |

 ع کی عو هرمابیع لاعب زرد یخدهغملوا هر روا ترص هد هل هد مسی ق نسل فورا الا ا

 ْ یب ورق

 || یخ ره هما لئاسوا ناعمدٍلافب ناف ییشا هل هدم ویرې ڪڪ كو قاصلا ینجاےت 1
 دحاب د وکی كونو یرسک كنبع ونملا ہنیسانعم یاوئو بناوج هلیدم كْبِلاو
 و ابری كئلاو یر کتیا اللا رواکی دهس انعم ٍعاچبر ونعو هنس امنع
 رو ید هل نوا نفخ لب غانا هرزوا ی اور یارعالا نا یدج او كناذعا نالوا

 شکل تنونع لوقت قم زاب نارنج هان ةلز | رلانزو ىلع ةن وعلا سانلا نمءانعا ان ءاج

 الو شو یف نیو یت آم یعلل یم وان ز ور د يڪ ناولع
 رن وبه رکو کنو ید ها ریسخ هنسبسید پ ونا وا رمارپ هکر د ہود

 اد کت تاولونرتصف نیم كىك ناجل كمن رب هلی کو قانزعلا
 سس قا بورد وطهنذژوالامرب ان: اعمووھ یس و هاا لا

 یی دار بد یی شیب ناب وتو دوام ندیم
 کلا یورو لای تتوا ابر غاجی لک ملی كی + ءاوایعلا حاصادااوع
 ع لب ووا تیوعلوقت كکوب یناو نلیف لرد دش كاف یم ك ذيع لا
 همه ماومت لا كارد ید دکسک | هبناچرب ینشاب كنهفانیو هت ول

 رد ید هکک ا نر بر ابر تب هتگاذ اه انلا آر تب وع لوک
 دهر الو .ماطخو هرومد نانلواوکڈ هو واک طع بت ولاذااه رس اور بیو ھت ةفانلا لاقت
 ل6 ی هنر راوھوالب وجنا هؤ لومن یلکواسپا كلدک ةببزل نرو للغ دیا

 هو هان متد هتک لجن ترو لوفر د مکی بک
 اذ ددم تیلط اد مو عتب الوقت كغ بلط یک کو پا ندهنسک ره یدنک ناتو
 ةد دنبت لاو كع هاوعلا راز دیا هکعا باط هنتوا فا هدنوود هدرا یعاجر

 ااا خیل ەى فدا انا !وعو لوا ی رواق وحبة ر دیلک لوشهلیدم
 2 ۱ رز لوا و ند ۱ لاج یرنصف یدمردیع»ا كل زهر ندنق لام لراسنم٭ اوعورلردنارصق

 EA اد بل فو ناو آ هلیدندشتاواوو یف کنی هوعلا راربددسالالرو هرلزآ ٴ
 مها ودیر اونو مه بلج و اوصا يا مم وضو مواد دوغ لاپ یعنوانرو
 دلو «یضب لهاوب و ردیربخصت كنه واصم ہلیدیدشنو یف كنا وى كنيعو ی كوع تبع
 وار کد | ياران رائل وا یلوا كناو هلواعجاب جب وا هک مسارھار ر
 زابەفوکل ھاافاوزار دهیم درخصت كةب مكت مہ SSE + ادا یک

 A ن نانو یرسک كنیع یعدا۔ N REST لوشرپدذب وبعمو هدنرغص#

 ان زا یو نالا بابا نیم هقطنم قی الان بدیل باقم كتابيه ك عهدنا ادا نهتسارهدمالک

 ییجج تام دلکیینام لغف ہلبقبفضتو یه کئابو ی كنیعا وی رک[ ما دالادمجولدتچ اد اذا
 ۱ ر دشن كناب رب دیس داویعوردشم وارکد هدنسدلنآو رج میگتردش#ا وا فیفا دب بک لا
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 اد رپ تل ےہ پس رگ

: 
 يقو یه كنبع یمعلا دیدشلاب ابالا ہیلع تبسف ئرقو رد فورعم ہک تب نالوا ج استحب
 اوفرشاادا یھب ےھاکرت لوفت رادنسک نالوا برد هتوم ہززوا یزو یر ہلیرمصق كفلاو هلیدیدست |

 ةلیدم كل او عف كنيعءامعلا ردیعسا كنم یلوالایذاج هلاهدحوم ءاوەل یم ءار نرو توللایلع ||
 ]| ندناهکر ولواهدنشاب راغاطهکر د هنسن یکنوتت لوش ءا یدتبا دیزولاوهنسانعم باصستولب ||

 | ندنرلغاط ليده ر درعسا لخاطرب هلبعیعخت كناب و كيمو یعفكنبع اع نونل وات ہللانامط ||
 همه ءاعالا هیوا تر ارنا هدنا هکر درلرب لوش هاب دمو یرسکكننناو یعفتكلوا جا یعاعلا ||
 مط كابو لبد دشت كفاکو یضفلداص یعذکص زدرار,نائلوارک د بالذکهلیدغ كفلاو یف |
 رایضعبو هلبق رط مخرت زد یز غصت كناعا یعو زدیدا كتسبسا هلو دی تشن كناب یف كم و
 تراغ یموق رب هدنرارح تدش هدنتفو هوا هکر دیعسا كا هنسکرندنس هفت اط ہقلاع ع دتا
 كناتو كل ءرمه ءاتعالا یدنلوا تبسن اکا تقو نانلوارک :نوصکیدشا كلالههلج یرانا توا
 رددععبعمایعاورد یاق كنابتعاوپوهیزخا اذا ؛یشلا تبقعا لوقت كجا ابتخا ییفنتفب هلی
 هاعاام ربع سی هنس انعم شمزا بج هنر د ب لعف هام هنتسانعملام نالوا ولریخ
 هاعاام هدرصب یاعو روغاوا تہسذ هبلق تلالض اب کا ارز رد هتسانعم هيلق یعاامییاکدید ||
 لاقت قلوالبلذ هلیدب دشت ثلواوو هلتسبتعخ ونعلا زافلوا بت هدنیلوا ىلمت هبهدایز ارز زززد ||

 هدننییام كموفرب هنسکر و هوعنولا تنعویلاسعت هلوق هنم لذو عضخ اذا لوالا بالا نمونمی انع
 | ةراضا یلع مهیف ماقا یا ابسا نالف ميف ابنع لقب رولکهدهتسانعه كمي تماقا بولوا زیسا |

 هکمروت توار ونع و تازن ياروما هتنع لاش ززد ید هک الوزن ثداوج هبهننکر و نستجاو ۱

 |[ ستو لوألا با بلا نعااونع وعنت تابنلاب ضرال!تنع لاش هرزوا ییاور تیکسلا نازاریديغد
 تبنت ملاذا نعت لو یش اندالب نعت م لاؤ هشت یه اف ناسکلاذیاور یلع ینابشلا بانبلانم

 هتجرخا اذا یشلا تونع ل وت ثا راہظا یر هتسفوبهلبنوکس نونو ی كنيع ولا ایش
 تواربانعاو هلدا اداهانعالوقت ی لباد هلب دم تقلاوی رشک كاز ىه .ءانعالا هت ر ھظاو

 لافی كنا سبح فببرتلا نزو ىلع ةبنعتلا تنم ىاًأبش ضرالا تنعاام لافیزرید خدهکزوتپ
 تینعلوقت ود نوشکی کیک راوبد ید هکم روس هلدس هبهود هینعتو هسنحاذا ةينعق هریف مانع

 ةنمتبلع لاقت رد ید هكمردكج تج ز هبنهتو اهرمسفن ىج سو دینعاا اب هل اذا ةيتعت بلا
 | موق لا جج هیفیفخت كنونو یمض كنبع الا هنسک نالوارناهلدمو یرسک نوت یاس |

 | ہللا رسک كيع ةباعلا .ناوعءوسن لاق ین وه عج هلبدمو ىر دك كونو هلیتف یناوعلاءانع
 لنحخ اش تنعل ون لو دید ةکمکح تجژ هاتو ثدرا ادا اذک لول تینع لوقت كليد

 || دین الاسهکر را مالسا نسح نم ثیدحلا فو زر, دید هغلوا مه هنسوب هبانعو ةيانع اهب عا
 اود قورس کل واد کش هلبرصق كفلا و فوكس كنيع و یخ كجه یتعلا هن دالامآ ئا
 || تلذک هانعم بد دشت كابو یرسک كتونو یف كيم ملا هاتم هرزؤا دوبزم نزو املا |

 || هیدپ دشت كنابو یرسک ك نوت ٰیعمو همالکی عع قو هنانممقو همالک عمق كل تقرع لوقت
 | كو و یتف كنيم يسا لومدمیلع تخم كتجاعاا ل ات رخ و ئام ک ی کیپ تیز
 ٹرک هلكْلا ب ول وا دقعهدشنک هکر د یکدس هود هرزوا یتزو تقلب دشت ابو یرسک ||

 لب دم ك فلا و یعق كنبع ءاتعلا ىر ا شق هتل لا قو هرزوا جاور ور عوار وتل وا جالعهالوا
 یرسک كونو هنبتقف حیا بصنو بتانا عب اراب الا نم ءانع نسب قع لاب كمکچ تجز |
 || كمال نت یک هتیمتومتینعل وقت دی دهکمکج تجز یعقو كمرذكج تجهل ددشتو

 و دلم

 تی ری مرے ےہ ہہ جے رش

 مس اہ

 نعتل لوقت هنسانعم كاجتجز ردرما ندلوھج هنیص ليت كنوتو ىع تاتو یرسک |
 0 بس سس سس سیا
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 الاهلی ونسود نلاعتهدنن دهن فذ لازال اعتهدنرضاح ما ۳

 یتش یه نانو وردلکدزئاج كد تبل اعف بولف قسم یضاملعفدانعموب و نسریدنیلعتهدشن وه

 او كني یلع نس رد یلاقت یش یا نا و سوپ دتبلاعتدق ہہدخا اوج ام اردلکد زن اجیخ د قالق
 ءامسا ہ اه ہللامعتسا تزاکرد هنسانعم ذخ هلېسات هزز واقف كفاک و یوکس کنابو یخ
 ؟ہرزوا تو جوا هی رصف كفلاویفف كنیع ىلع ردن دعافترا ییصا هج کار دشلوا ندلاعفا

 ناب نتتبقفرحت هکر دلکدوبز دالوشم هدنننام یف فرخو لعفو مس | یظفل یبعیدتا د ربع ۱
 ناتەكدعباعزالوا زبعمندنرب یرب ہدمالک ییدلوا عن و و مس اولیا ف رک للود و اف ندنیس ۱

  ۱أ بولا ی رولوا لقح هعساو هفرح كسید بوئدیز یلعالثم ندنهج یقبدلوا رور مسا ۰
 تا قلا كنافنا لع ید ویو ندولمبالع رولوا نبعتم هغلوا لف لع هلک كس | .

 كر ةرزوا لامل ىنا ترع ضعبو ليلعلوقت رولوا بلقنم هباب هبسلوا لصتم ربع نکل رد بلقنم | .
 د انیس نسیق ؛لامعشا للام درمض ید فا راض عب وردب|لامعتسا هللا یدک رع بودنا

 ]هی تل وا لخادرج فرخ تقووادمدلوا اوراد هراج فورخ لغو ۱

 هشیرز وا رج فرحترج فرح ر ولوا نیعتم ینلوا سا هدقدلوا لخاد رج فرو هق وف نم
 اکو دہ ق یا نالق دېت یعانک تک اوقکر ولوا هنسانه:یف اکی لغو نوصغ!دلوا لخاد || 0
 لاج رد رس كنهداج فوزخ ةماعو روناوا عضوا ہتعضوم۔ یلع یخدف رولا |

 وسال! نمیان وف وز سالن لا ولاتکآ ادای انهلو فکر وتلوامط ودنمض ومكنسهلک نم[

 | و ليلغلوقتز واک دهنس انعم ملا كيلع ز ولوا هاکو واک حد هنس انعماب یلص
 :ناونع لوا بانک لینوکس ثكمالو یعص كنیع ناوبعلا ایی مزلا هاجم
  ۱فته وانا يوا تتولع لوقت قم اب ناوع اکر دلا زو لع دوغ

 رم ۳۹ از والو بدو ابو درابس نارواهنرزوا هرکبض ندفداوا مات وادار 3

 ودلع و ہلنسانعمرانلا یک یواداهناودا هنسانعم ار اب رس یہ هلبرمصد كفلاو یف کن ئوالعلا |]
 هلی فعلا هنر یا هنوالغ فرض لاقب ہننلواا هننرزوا یب ورق ہنشاع كناسنا تالذک ا 5 ۱

  ۱ایس و ىع لای ہنئانم صبلا باهذ قلا لنا یسمروک كازوکهب تہذ كفلاو
  ۱یو لاعت هلوف هنمو نقل .ادازمالا بلع یک لای ر راد ید هحل وا وا سدتام هنسرو

 || ةن نالوا لپ اد یر لارض كفلاو یف كيمو تعا یعالا ةو ابال :
 | ]افکت تا عونا شش تبار نیو توس

 | تار اپظاتلر کل رددو یزسک بن و فف تات یامتلا ناعن ا عا لات قلق لب ان ئر طز ||
 رک كي و یخ تبع یمملا كلذ ہن نهيزا اذآلجا یعاعت لافب نکلکدروک
 || ره مد يخل له اب قا باقل ی لجرالاقیدنسک نالو|افزوک بو ارال هاج
 || نم یف نيغ نوسضلا تلف لغبلقلاةيعو لا صلاح ذأ مالا یوسف كابو
  3لقب لب اب دیدشت نارو یرسک کمو ایم” کاج ذبمعلا لوک مون اچ یہ سر یک
 ناف توش آج هلند دشت نانو, یف كيمو كنءهومه یبمالا موج ی | یهنیع را

 نس ۳ زود وج کت بش ناو جودض کلن یکی دات كا هدنرخاو هلق ییومتلااا
 لمس لس ہل بم و كن ءرمه تاعالا زادكم ول بینش و هد قفل 5 ۱

  ۱یھ هک یخو زاخو نف :حوم ہاڑوکبم لیمو يقف كمع ياا ارادا هنهود
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 دغشاا / هدنتناجوزاقوب كدیصیعب اتا اسوا اة والعن کل اقب ردیلہاقم كنه اف هکی سورافوپ

 یوکس كالو یش كنیع اینم ارد هل یک ار دیض لغلوا وشراقهزاکز ور هکآ [:لوا هاچ ۱
 ءالعلا العلا .فرشو تعفز هلب صف كعلاو یمن لنیع لیلا ت ناکم نالوا, تسکوب هلی دم كفلاو

 دنسانعم فرشو تعفز تلذکه بوكس كنيعویمف نیم الخ ا اهانعع : ہل دم كفلاو یف كنیع ۱
 هکر دش اط لوش هلبقف كنیع ماعلا ہنسانعمرافرش وج ةد ھۇ رسک كمال یف کوم یلاعلااا

 دسروا ةالعوز دفوارعم هکر دما عط یراک داد شک كشکو وبذا نوسروفرررس كاشک هثب نوا ۱
 لاق نوح“! باوا فلا هسروا هدم وا ر زذ العین ہرەفانو هسا تادنسزربد ید |

 شایلع لجر لاقي ون نالوا ڈر كا نکلینوکس كمالو حف كنبع نام قلی ةالع فان
 ہل كط كمال دلها. ثنولا ورک لا ةه یوتن: اضبا نال هأرها لای تامل |

 نالوا قلعتم زاخو زان لوا هک هغر اۆا هب هکم از واهو هب همازت ضراز زہد ہنقؤ فام اد تیالو |
 ین وکس كمالو یعض كنبع یولعلا. هنسف نالوا بّو تنه هبل اع هلت دب دشت كن ناعلا ند.

 كاع, ةماعلا ردُس اقلام یع ثبسضوف و هتسن نالوا پوان هل اج كلذکه زدب دق كالو 1

 اچ شک تان مالو یخ نی لالما ہتسانم ف رغ قاطر احلديد شت كناب و كمالو یرسک كمالو ۱

 یفضليم هق ر مو یک هج رهرولوا هرز وا یزو هل بف ہیلع لب هنسانعمراف طراح یچچ هلی دمو |
 EET اک نیل هکمزعم هلبفاقو هلندی دشت و يک دو

 هاو | نکاسییفاملواوارب DiS دغا لیدبت تولد یولد هد كولد قدازلوا لیدت

 :ڈنیعو نیت كن ردفوب هلک ہرزوا نزول لیعف هدیرع مالک ارز هلع دب د شقو هل اف رسک |
 هنکراو هنشایرومد هکر د ردنوکل وش هيفي كن ابو یا کک كمال لاله د دشن ۱
 یتیدعاصا نداوش هکر دهنسکل وش دلسداتنو یرسک كمال ی مع كم ی هوا شمزک | ۱

 كالو كنِیعیولع ردی ما دلی تن هنسکمانرمسا ناداز عش لم موم اک نالذغا كراو

 ,نونمرد قفزت الو ورد بم« تا كز کر هرز وا یزو رفض مسا هاب صف 2 كةلاو ینوک |

۲ 

 هلنصفا ىلعنلا ةبادلا لتا لاق ءانعم هلیدم تل او یرسک کناتولهزمه ںیہ

 ,ندنشافنتروغ تولہ مقا ںی EY قل وا لاج هل زن لب هنتون

 ڭكفلا و ريك ك نهه یالطالا هنسکتالوا غیفر هلید دننلناب و مف كنیع علا زاد یس هوب |
 .دعفر یا هالا لاغبهانمعهلبفط تلیم مالا | :هعفر ذا ہللا مالغا لاش , قلقفری دن کر هللدم ||

 ؛هعض و یا نفر الات لوقت توف ہنر تّوردلاق قەنت رلانزو لع هیلعت)ا 1

 یضوم ۃرکبلا نم هدننرابع نيز ھۈ جلى لوید تباوبف لن سک ك از هاش رواش او رکا نم ||
 ةزكلانم هجدرکا ر دراو د لاتا ق لوا نان یضوم ع ومجورولوا نابیریض اشزو نایب |

 واوهل وا رب ءاناب نالو أ ہادی هک غار یدنلواماع دا بودلوا ليديا او یدناءویلع

 ا ,یع“ثلبعو رد لهاظیدل واند تیولءادوخ لصا كن و وراغلوا لالعا :بولوا هدنمک مک

 0۳ ردنع اضمهرزوا ( نرو هلي و یدتارایضعب و نوچ ا تیت هن دعنافر دشعلوا لید هرس کض

 | كننا یابو یخ كنو ىه كلام رسا كن نهم كيلس هلیوصق كالو نوک |

 : ایی كم راق وارر اه هلی :رصق كل بده تو یف كمال قا كپم علا نانا لامتسا | ۱

 ]| قاد یلعقلو کلن کو اب سکه اتو تنا مل التمالا هژزاوآ ت باور یر دشآ ہلا غ |
 ۱ . لعتسا لا لام رکو د یا دخل وا اح ہو ة هے رزوا کا ازمملعتخا و :راہشلا یللسا لاقبنسالعم

 || :قصالخ ناد ضم یلعتو تاس ؛تابس اد آامسافننم الا تاعت لاقن رواک ید ۱

 چ

 و ن

 | وب سپ هنس جغ چ انتر یک هما یر ڪک كل یقفات لا یر تا ا



1۹ ۱ 

 مال ىلا TD هنيا يرو

 لزا دخ انا ابضع قمر یبصلا قع نام كنا تادحا یساجن ںانلوارکد یبص هب وكس ||
 دن ارایضضب ندا نالوا صلاخ هلنوکس كفاقو یرک كع نایقعلا اریفص مادام كلذ عبو
 ry كنتع, وا. لا باوا قتنماخ ندشاطو هتن ندنناذ یدنکهکر نوا لوس

 ۲ قو لا لیدینیهنم بلعلا یل ع هفاعاذا هوقعیء امع لادفہ قوا بودیا عنعیب مس هنسار

 ]| دولا ولف كفانا ءاقتعا یس ةنسا.عم سابتخا قلوا سوبح هلپرسک تنانو كن ہمہ ءاقتعالا
 سہ كلود نان رارید ید هن نا هنلوص و هنغابص هک تراقوبفاهتعاو

 نار تدتشاادا یشا)قعا لا قلوا جاہ دایز هند هنرسک كن زمه ءاقعإلا وا
 س اولع نکال لا قو تو دلوا چل هداب ررارپ د ره غه ارب ند رعا یەنسار

 روم: ةيفعَلا رازہد هغلدوب ندمنیج مهار هلنیتلجمم ءاطو نیس لعارتساو
 1 ۱ ۲ ۃو ود وارکذہدئاق ب تار مکتادفع ید یه ءاوهل ای هنا دراداهممسب قعلاع قعا

 ۳ هلن ۱ وکم كن و ی كنع 5 ةوکملا طی تاذا راطلا قع لایه زرد ید رک ست وہ

 وجه یرمصق كخاو مط ك تبغ ین رب یکی دتقریوق عی یربننال وا یراعندلف دیر وف 1راوط
 | توکع لوتن قلخا نفنزوق كرا وط هلبنوکس كفاك و یف كنبع ییکعلا.هنس نم یکیدتبقریوف
  تظدخو تنعذ) ةقانلا تکع لاقن لزبد ید هکعرعسههانوکعو ةت دقعا اذااوکع ةبادلا بذ

 یم یل وقار ار :تکع لاقي ل رید یم مکر ییلاصنجاص تروعو
 U CE وا شعب عب هک مدو لوب د رادو توف دشت تاب ی یرہک ك فاکو

 ع داوکعلا هنشابجم نامو طالخ هدم تاغلا و ینوکس كنيعو یرسک کیم هاکعلا هوا ظیلغ

 وام یدس قابس با قآیدراهکر دنویف لوش هیدمكملاو ینوکسم كفاکو یف |
 7 اغلا ,هموق نل كع لثم فطعاذا هنعوق ىلع نالف ىكع لافب كالي ذیل نزو یىلغ کما

 0 تو اولعولعت ناکلا:یف یل لاش قلوا ك سکو ن دنتهج ناک هلیردب دشن هلواوو هل |
 | ESER خد هخمروا هلصلقو هنیلغاذا لجزا بولص كو ر د یخد هغلق هبلغ |
 ۱ ۱ 1 ید ید دسر كنهنيئرب ولعو یک اذا ِضرالا فالع لاقنرارب د خد ةغلو اربکسمو ہٹ ضاذا ||
 محو مچ 3 وا ملطن پا هتسلرب ولعو یعس ام یلعاهولعینعع زادلاولعلاعن ||

 نکی ہدف رش هلب دم كفلا ویض كنيعءالعلا تالقتساوت تعلطاذا يعالاب ت تولع وقت |

 دکل نبع ةیلعلا لصف ید هدنسکیااردیخدالعذالعرابضعب و می الا تالا نم ءالع ولعب لع ا"
 آرا یڈیمااوم هنساع»عیفرو فیرش جج كنسەاک یلص هلبئوکس كالو

 | كمالو یف كنبع لملا رادلاولعلاضب هر دیلپ اقع كلذس هک ی نراقب كن هنسنرب هلن وکس تالو
 رب د جد لع نم هاو لاعنمیا ماللارسکب رادلا لع نم هنبنل بدنانعموراقوب کل نکلی رسک ||.

 || قالطا لو وا وردشل ها مقاوولع نمهکه دراعشا ضعیام هل زردی دالع مرولوا اگهی كمال |
 E رل تیص ںیم لامذب ری دید لاع نم هتیناوردلکد هنسنر واواز اج ہدمالکژ اسردناوعا ۂیفاق

 ۶ هیضفو لپ رکو ص لواوو ینوکس كمالو یف لنیتع ولع لا« نه هتنالاقبر دهنسانموراقوب ا[.
 [|زاشءاوا تیاو رولع نمو ولعنموولع نم یتا ہذراعشا ض٭× مکترد هنشانهموراقوب كل ذك
 لا ر هنش انعم لوا قا رار درضاجرما ہلسیسانب هنپ رزوارسک كمال لام: ۸4 ال تاکرح هدواو ||

  كنبعو یخ كن ہزمہ لعا لا ینعم یل لاع لافب زولک خد هنا نعم تاکو لاعو ینعلاع ۱

 سے ج -

. ۵^ 

 | لعاو ینعلعا لافب دنسانعم لوا قاراردرضاحرما هلی انب ہنب راز وارسکتللذکتمالو یوکس

 ۱ رنو ۱ مل

 ب هل يف كمالو ىع كنيم ةوالعلا را رید هغدصو هدانوو حجم هداسولا نع

 کو س1 هست



a a مس .ے« 
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 هلن لکلموج هنبح اص اهو جو قد ذی زاع الم خاک ریدر آه كنب هوافعوهتشالعاو |

 تالوانوروای ھە یناعوهن کندن لر یادت انوارکد دکلمه یرشک اقا ۷
 یت هفت تنافو یمن كنية الا ر اربد ید هم دیا بلط ناسحا یناعو شش اعراب نک 1

 || عزا اهتفعلاقب قسقب ة لان زو ىلغ ةیفعالا تسرداذا الا بقع افت .قاق هلسبشنویرسک 1

 یاد اضل ادب ما ادا منع ناکام لع قد لاغب رر د تد خالصا کصنداسفهیف ول دات ۱

 لوش هلسوتس كفاقو ی رسگكنیع ملا بام یادحا هتوقعب ر وطنام لاق هانفع نوک 5

 یی ۔ےجچ ہم سس ھی ی و یم سہ

 راو رر دید هک نار بودلاجر انسحا ك نلدکرپوتعو هنښانعپ قید ۱

۱ 

 !هتشیوزح نایراتوقلوا ڈئالووش لب ہک نع :هوانعلا هنشادعم لاا اوت نخ هم 2

 یزد توقع لوقت لو 3د هرات

۱ 
٦ 

۱ 

۸ 

 ەت قطع و هلق غوتکرت دادند نع تومعل ورد یخ دافک ادا بوی اچ ی
 کز استر اوشو یه اا نت ترا وشل | ن ن ارعا تیر سا ق وانا هنو فعلا ب ربی قا

 لیض و یرذکو یخ لی وضو فابضالا وقعت الف و وفعیافع لاقب دفوزعهپ =
 ییسروا تک رم تذکر صف .تاغلاو مه کنی ءاه ,افعا |: رولکیذ سام یو تک ۱

 بک میشد یوم هلنوکسن كنافو یفقكنیع؛هوفعل لز رسک نھ دید دفع, ۱
 لمين مرا لالا وقع 'ہتیظَاٰلاععم و ارد کو تاو اهدار ن ند هقفن ئالام وف و هنسانفچ یو اب

 و حد لر شن سرقت فرح ردشلوا عقاوتلن مرغ لا وتعدنلعا هومن قو ۳

 ۴ ولآ زامل وا تل اندام لاف نالو جابتحا نو یا قاذنا نس: لام نال ةفناررر وعظ |
 نیل یا تلاه دوفع تنهاذ لاقب یص تور یضفاص تانهنسنو لت وکم كاافو یربس کک
 تنش رب هدم علا و یرسک ك هزم هافعالا ہزاخ یا بارشلاو ماعطا[۶ می

 یطساغ عز رد مد هکر و :تیفاع اغعاو هنس عدی ك عمر جورا ید .ییفعالوقت كةب ار |
 2 مه ءاهعتسالآ ۱۰ هک فا دفع ا وانا :وفع لومتر و کیجد هنسانعم تع [قوحیهنسنر افعاو

 تیفع ہلیع كم ماعم ا تا یاءافعالاهلاس اذا جور لا نمه افت لاق کلر: لطلب اريك نات |
 عضو رالض عضو٭ هکر دشا رافض كنابویرسک ناف فاعلا .ءاغعاو يانا قیر | ۱

Eتل اط هنفامو ا لاا نان ەھ كا مفاد یهنسناتالوا  

 | ناکەم وصفوا نو وا نخ فر وبطل رک ناوی كز ت اسار رک رد دلا

 ته سم سس

۱ 

۱ ۱ 

 نل وا لناب روش هلب شک كنرع هوافتع یدتنا و لضعبو زار وی همك نالوا رکا قان بذ
 سس

 سم

 ثكنافو یعضكنسع ی علا لا :ہشاط تدہااج را حا كاذک لن سک اف دف علا ةثفاعلا هنس انعخ نابینخناالط

 | كنافو نبتعد نعنلا نعل ارك و ةيفاملار شكو اف رنک وه لا :ییج كلاذک هی دشت كلاب تا یز[

 كنا و یف ك نبع وعلا هتسانعم یسلعب وید دج ھج كدام هل د دشت كانو یر سک كنه ۱

 هنری هبو ض هلندی دشن هلواوو ېم نافو كننعوفعلا هتسک نالواقوح یوفغندیدشن كوا وو نم | :

 اعلان ىد ەخاواق وج ت ؤا لبو هزاد کیش ت ان رمادا اهل قاوافاصںوبڈرڈ |

 ما هرکصخدهافو یف كنب املا الا اورنکیاا وفغ حل اعنەلوف هسوژک اهر, تسلاورسشلا ا
 تفاقو یف كنیعا ةوقعل ا هتناسانغم رادلا یحاوتو رادلا دحاس یارطاویشهنروا كوآ هلبتصق ||

 | راکت تم بلک 4 صرحا لاعیردنآتادحالوا ندز نیا لکا ماهطیبصدکر د تس اج ||

 ۱ بوس لت نرپت خدا ةتموقیلا ن سان ها: كا روش Ns او لو ترافل :
 | هوا لئاز:ت ولی و راد د کا توقپ هر ونصواماذ اف كلذ تک ودقلا /

 اکو فعو یدهجالو ید مرداد قارنا تین ر دادا لرنل | زا تفم نان ار قم

 حسن

 مع



AAA 

 رار .د ة ءادرو هءاس ها تولق زومم» نان زا هسنا ق الا نا یابهرانوب نار دیادز ۱

 ۱ 0 ءاضعتمالا 2 ام قرار بمب یزد رنو وارظن هن دعا و
 / "|| بلطالفع کالذک لب دیدشنو ىر كص كناطوملننعقف یطعتلا یا بللطاط هل سنک نانو
 || ام كفلاو ینوکس كيو یرسک كب“ ءاطعلا ءاطعلا لاساذا یطعتو یطعتسالاسقب كخيا
 ۱ ]| نون زکدم :دنلفیبف لافماریز روا ارب ثینأورپکذنءدوب و هنسک نالوا قوحیساطع
 ۱ ی هن انهن زل ٹک ق وچ یساظعیجج هلیدپ دشت كابو یف كچ یط ہلا زئلوا قرف
 اوف شم اذهشفخالا لاق طاعم «یطاعم موھلاَعب یعمج كاذکولز دمو یرسک ك اطو یم

 ما هاب وی كنف هبطعلا رده یانعهدصاع«یناماوناماویآ اما« وغافمو 2 ان

 ۱ ردناشوبوەنسانعم یم و و بخت ہ زرد حج لعقەل وکس كنیع و یش تند رمه ةاطعاام هنسنانلوا

 3 ںیہ ہد مو وا ندبرع هک هلکم اقرب الارکن دنادب زه اسو ند لهذا بعت لاری |
 | لوش هلبرطفكفلاو ینوکش كناطو یف كنيع یوطعلا یمدزکاامو فاورعال الو بیو ابتلا
 | كناطویتفكنيع وطعلا ةلہسبتآوم یا یرطعسوق لاقب ہلوا عالم بولوا عب طموکز دی اب

eهلیضكیم تاطاعللا دیلابدتلواستاذا *یغلا توطع لوقتقلآ بوداروا لا ییهتسنرب هلو  | 
 7 ۲ تی اط یطاعل » ميسا لع بدید هک تمدح ةاط مو کمر و هلند یبهنسرب ۱

 !ذخا ي ر دراز قجنوط طاوناو طاونا ربغب طاع لم ا فو هنسانعم ذخا یا
 1 تکنو دوم درش كتيا تمدخ ةس لا نرو ىلع هیطعتلا ردیاتزشابم هدخا

 ۱ | هلواتاذا اطاعت لاق قلا تودازوا لا هبهنسدر هل دمو یر نک كناطو نیمه كیا یظاعتا كمدو ۱

 1 | ف ضو یا اذکیطاعتنالف لاقب راربدیجد هغاوال اوخنماک ابودبا عورش هب ہہسنرئیطاعتو

 | یراقمزب ك غابىط هتو ةاطاعل یف تلغیاهنوطعف انیطاعتلاقب رولک ید ند هبل اغم با یطاعتو
 || عیاصاا رطا یعماقیار قو یطاعتف صنهاو؛ ی لبق هزر هی ددفهر ثلاق نز الا ی لا ەن رزوا
 || ناو یجب رو ہلیدمو یربسک كناطو یت وکس كنيمو یم كوه یطعلا اھبرضف هیدب غفر مه یلجر
 زا یطعم هلبدیدشنو ی كلاب نسریدهیطعم تنا له كنسیا اط نبع اظعا هنتر اک كن ہنر
 | ایز نرد بطعم متنا له یخ هدقدناوا باطخ هتعامجو هلکعیا تفاضا هملکتم یاب نسل
 7 ۱ ی اف و لکم یاب ہرکصن دقدنلواماغدا هدنجااب واو بولواطقاس هلبا تفاضان نون"

 | ید نژئاسو لبعد كادنا یاب نسرید هبا.طعم اال سه نوا ہیلو یوتوا ندنفبدلوا نکا ا
 ۲ ۱ رد یرغصت كاطع هلب دی دشن /كنابو ضف كناطو ی كنيم یضعلا هلا سا یو هر زوا كنو

 || واعجاب جوا هدنلاحریغصت هدنآهکم ساره ردهلب وو نسرہد یطع بودی فذح یال ةدنرخآ |
 9 | ن دەي ى عاب 71 یحهسمل و ااش هنر "وال اق یوا فتح لعامل کی ڪس یدع عونلعا

 _ || ندهلکیرکی کد ید هخز کر دملک نازک سنجر دم كل هرک ص رد هجم ءاظو یف كع ءاظم تا اظ
 1۳ اضفلا دن انعم یر ندهلک نترڪڪ ناناوا ر کد یدحاوەلیکف كني ءاطعلا رد كحجوہ

 7۰ هءاسز د یضام لمف هلا لصتم ب وصنمرمض دنر خ آو است ٠ ءاظعاهانععهلبااب وصف تبع كادک | 0آ
 | زد هنس انعم ل مر وەصغو غو ناف ر مار یخدو چر ةدشقلادا*اظعام :هاجامنالف الاعب ء اا

 ۳ رگنناوفص لاق هنس انعم بارت یا ربط هل دم كفلا و ىف کنرعءافعلاہءاسام یا ٭اظعامەلل ءال لاقت و | اہ
 0 ۱ :لالھود فل ءافعیدتا دسعولاوءافعلا ایندنا یلعف اهدیلع تب رش وافع ر تلکاف یب تلح ادا '

 | كجا جزو كنود ورک رادو هدناحم اعد دبزاد یکی راکدیدرابدلمهیلع كراب رع هو راب د غوا
 1 هودنالوا قوحو یلب یسوفهود نالواق وجهل دم × لفلاوی سبک كبع ءافطنا ءافعنا رد هنس انعم |

 1 ۱ ےہ عم ہلا وکلا كنافو ما كنیع وفهلا تان رد دهی

 ہک دا ہہ سمووجح



۱ 

AAV 
 ےس

 شرو لوا هاکو رد لثمهدننداغ یس ەفثاط برعوبو راغسالا كرو ماقااذاءابصع لا ہل وق همز اید ||
 مدال او معاج یا ناسا اصعاوقشدق حراوطا ق لاغ اکرول وادا ارهیسانعم قرددهلبااصع ||
 ورم الا عفویا اصعلا تفت ا لاش د رولو اد ارم ی رہو

 اصعلا بکر لا قو رد ءیخد لسرفر اصعورول دادا نی یانعم هلی هد
RN ۱ڈیذجر صقوردەرزوا نام هغیص بکروردنسرف كر الا ٠ 

 فیعضل هنا کكرلب ریو دملا: دعس نزبصق لوا هکر دیس غل تک نالوا ىج الرا
 زونلوارکد یصعرولوااکو ردکک در دهرزوا تمالمو قفر .دنیعز نایوجدا ۰ هلب راکدہداصملإ

 كنبع .وصعلا رونلوا دارغراکک نالوا هدندانقشوفو ہلدی دن گنابو:یرسکُ ًلداسصو كنيع
 هغیلغت ییهراب وضعو اهم هت رصاذا اصعلاب ہتوصحع لون ی هرواهلیاصع ہانوکسدكداصو یف

 فلا , یصع لاس هنسانعم قمروا :ةلطمر ذردصم هل رصف هل رصد كفلاو ىف كنيع یصعلا رازبدیخد

 قنیطباتع ٠ هلبدم كقلاو یرسکك نانو كلر مه ءاصتعالا ہر هب زصا دا عیارلا بالا نغیضعِ

 تكنبع كني یصعلا اضع هلعجیا فیسلاب یصتعل نالفو هو املع اکو يااصع ىلع یصتس نالف لاقب

 | دبصملا هاضعع هل وک ا و کیک نایصهلا نلوا یماع هلئوکس كد انضویّمف

 یصاغلا دیصعو اناصعوایصع هیصعل ة هاصع لاق كار کحهانعع :ہلی رسک اص و یھ نم
 ہل دہذشت شن كنابو یرسک كل داصو صف كني نیصعل یصعلا دن کیم دا نابصع هل دقو یریسک لداص

 قوم :اصاهلا ردیاب یکروکذ میم اعیدوبو هیعروط اف هکر رب دیخ د هرمنط لب نامی اتم

 هاصع لسهاصاعلاقن هانعع هل د-تغلا و یرسک كناتو كن همه ءا الا یلقا یصاعهلبعص
 تدشلاذاءاونلا تصنعا لاقبیلوالرب لدرکجهلب رسک ك لاتو كنءنمه ءاصتعالا ہیلع ٰیصختساو
 ها دیع جرخا ادا مرکلااصعا لاقب لہر ورلخاش ینوبج بج عاهلیدم كفلاو یر سک یو همش ءاصعالا

 هل دن دش كنابو ىف كداصو ص كاي هبصع ء هنسانمراخ ان یی دوغ نادیعو

 کكماص بن وکس هدنتساف كنوو یفص ل داضوكربع توصعلا ردیعما كنعاجرب جر ندنسهلبق

 ید ہراتوا نب كول ولت یطانعو یجب هللدمو یرسک ك داصو صف ك نبع یصانعلا یکولب رب

 ید هلام نالوارآو قرفتلا لیلقلا وه «تنل نم صانع نالف ضرا ن لا هلو اهرزوا تله ل ريد
 هلن وکس كە داضو ی كایع "وضعلا رسا یس یاصانعالا نالق لام نم قیام لاقب رارہد

 مرا چد هاضع هلن وکس کا سو یر نک ك نع رجلا نیو نگ ی اکا
 یب رفت املطمواہت:زجاذا هنصعتةاشلاتنصعاق ؛ قلهراب اوضعفاوضعینویفهب زلا زو ىلع

 لجایفالا ثارمم قفذیضعت ال ثیدا یو هتفرفاذا هصعت 1 *یسلا تیصع لاقت روک یخ دەن سابع

 هو نال قلا هضعب ب بلط ناو ق رةبالف اهونو رهو انف سو اامنعیسمقلا
 فض ل داضو یزانک ك نبع ةا مھٹەنم ؟ سد مع اب ھٹکلر وضع یلعو یلعوا مچ .طعاررض

 هللا لاق هنسانعم راک و لبو راهراب یىجہلیدعو ىع ل داضو یرسنک ك نبع نوضعلا ۳99

 یقاصقنرایض هب وردوا و یاصقنر دّهضعیدحاو كن و راض٭ب هک صعنآ ر لا ولصح دلایل اعت

 نوزعو سالا زم قرف رادلا ای یدتا یمعاو ردشکل وا قو هداه پان مک ردشعد رذاه

 هلل دم کما و یرسک كن زمه ءاطعالا ردهیانعمو یسهلمج رار د قانصاو نو ّضعو سانلانم

 س

7 

 كنيعء اعلا یعصتست مو داقنا ادا رمعبلا یطعا لاقب زر دی خد هنسملو :اعیطم كموداطعا و مری و

 ردذوخ ام. ندن وطعوب ارتز هلواو ردواطعییصا كن وو هنسانعم شش ر دعا هل دم كلا ضف

 یتکرخ هرمه ارز وا عفا 1 ہرکص ندا ناقردنابلق هر هرم یاو یواو یسەنئاط برعو |

 علیا لب نه یک ادر ررر وکل بق یکعا فقو هتبزوا اوواومهورد یوقاندایو ندواو هدلمح ا



` 

۹1 

 ا !اویمفلبع ءاشع ءاشغلا با قالطا هنامز نالوا ده لط ند یخ لرز اش 1

 4 رصف او یتفكنبع یثعلآ رد ییاقملنس هلکادض رد طا كا اعط ن انلوا لَا هدتف ؛نانلوا

 ۳ لاقت زار دید هغطوا هک« ود یشعو نس نعم کلر گا بش كمن روک هک
 هنو قمالتوا هلا هک هب دیدنشنو یرسک بو هنپتغف ی علا تشهعت اذا عبارلا بابلا یم ۱

 ۱ | سس اف شدت لا اته ھملبافا یشن هنوف لاسشود ید هک نماغل مت

 7 ع اولا alr eR ریو ئشعالا ءاشع ننام لقتالو

 ۳ ناواوسملا تروع نامر وک هدفک هیدم كعلاو وكس و یخ
 | قهنسنر هلال تویدرؤک۔ نیت نالوهدنکو هکر ود غده ملا لو اوم یت ہیلت كناوضغ
 : r REE ہررضب رغ يلع هرفا ان اذا اارش لان الف و لاشهبلوا نلاخ ندمزدشراف |

 ۰ ارضی بیش ہللءاضشعا لا قافروکش لم كشلاو یزسک زہرہ ءاشع ۰ ءاوشغع ۱

 ۱ اهق کا و5 اب تراصال دخا ولا یف واولا نال ناوشعبا ول وع لو نابشعیاسهو عبارلا بابلا نف
 روهه دو رک هفت یش املا الا لع هیننل یف تکرن
 ۱ اب ذب دشت كنابو یف كنبش و كسشلا یوشعالا" ا هنآ | هنفن نمارااذا یشاعت : لا

 3030 املا ہنس نالوا بوس مهیدیشع هد دشن كلاب و ہانتضف یاوشعلا ةنسن نالوا تو |
 ۱ EEO ذی الا میت اح انا اینو هود نیلنوا هليا هتک لپ رسک
 ]هیت نیلواره ظرب هلئوکس كنېشو یف كنرع ةوشحلا راشب هغلنوا بوروک یی یتدلوا نخوا
 ۱ 5 : وشم نل اطوا لقب ہل وکس تاشو یرسکو یی كنبع ةوشملا قلوا بکنم
 لدنلا را نسلی فلت هوشعو ةبلبوا ةراح یف هب هتعفوااذا تللذو اسناد ارمایا ةوشعو
 1 نر وکار ف هک افلم ٰوشعو هرزواقباور دہزوپا ارد خد هلامر یک ءراو هر
 لو رب هتسهلعش شف هلی كنبع هوشعو لبللا نم داوشلاب یا ةوشعل :مهیل تذخا لا
 1 لصاو البل هتدصف دا هنوشع لوقت كاد ضف هلا دعک هلن وکس نشو نف كسع وشعلا
 FFE 1 هک لال دتسا .ہثئآ ر هلفیعضرصب هوش هرایدب دیش اعلا هیهنسک ندیادض9 هیهنسن نده
 بو 08 او وٹعو فبضر طز اھبلم تللدتمااذ ااوشع اهل وشغارانلا یل توشع لوقت

 س واقع ردساذاهنع وع لود دهن جون یر

 ےس د کمر دبیمهطماشخاوشعرل رب در دعت فنون هاو ھذا اطیش هل ضیقن نجرازکد نع
 کہ یس د كلذکه سرلا درو ىلج ةيٰيِعَلِا ءاشع هتمعطاادا یت هنوشع وقت زد
 اس :الفو قفر هب ہنسکر هیشعتو لفشنالیاڑختالو كالبا شك لاقیو ین ڈش لاقن

 | قهر هلا لهم ءاحو بعم داض یخذ هیههو هنع تیعط لثم هپ تقفراذاهنع تبشع لوقنرد | ۱

 ڑاجدم هدفلا كاوو رد ی عام“ ثوم ہک کد هلبرصق كسةلاو ىع كنبع اصعا اضعلا زرد هکعا
 کت تأرفءاصع ہدیتبا اهلع "وکونایاصع هذه یدلواادیپ هدفارع هک نح لوا یدتاارف ردلکد

 ردیرفت یرهوج ویو ضعبنمرمالا صعب یا ةیصعلا نماصملا للا قو یدند رد یراغا
 ل .ندقبح اصهحردقتوب ردشملوا طبط هلداص تو نیغمٌم ہیضع هرح اهم حس ن 1۹

 ۱ ٦ :نیرشفت ی رهوحسل هسانعم للملا 'یڈلا نم مظعلا ممالارو ملا رولوا رعشم نسانعء روا

 | كن 1 یو یک ك داصو یم .لنیع یصعلا یمن هلن صفا نا رصعلا یدرهلوا بشنا هساق ۱
 ]| لقا كنوب و یجب تالذکهلبدیدشن كنبو ہلنبترسک یصحلا ھت اشم زاصع یيج هستن
 ]| ئ رک لداصو یف كرمه ىمعالا لغلق مات دعبامیدناقروسکم نیعرد هرزواقزوژ لوعف ا
 ۱ | نسانعهتهاقا ہلراصع یافلا رولوا ها ڪو یکن زا لن ز ٹا زاصعئ كانك دمو |

۱ 

 جحا

 راش

 بس
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 ءا نعب یزعت نمثید لا یف و ندنس انعم باتسنا ردعسا لدم كقلاو یف ك نيع ءازعلا یر ||

 كنساباباک انس ەدیارخ افت با یسن تیلہاچەک ه نمک ل وش نعرا ونکب الو ةا نهب هو ضعاف ةیلهاطا
 یر اقجتلحیکیدشیا باسننا هک انكم وسهلبقب رطتیاک ك لبا رص: نر رک ذ و لدرصیا نرکد

 كفلاوی رسک كنْیع: یزعلا ردضوع نداباهنال وا هدنرخا ك ولب رب ندقب الخ ليفي ك نازو
 كلذکهلیدمو یمن تنازوی رسک ك نیع نو نعلآ هنسانعمسانق رف یجەرزوا یز و لعف لب رصق |

 تاعاج كل ذکہلیمص كناتابثو تاب ولاق اک تازعاولوغب ۸ و ییج كلذکلنبتع نو زعلا یی
 یانورعرادلای لا یعصالا لاقو نی زعلاعشلا نع و نیلا نعال وڈ هنمردهنس انعه

 هلیدمتفلا و ىج” كنیع ءاسعلا قمل وا كرب قبر وق هنسن ر هلنبنعط وسعاا سا با نم فانصا
 ر وسانبواوا لر ند لع لاوسعو بلص و ساذا ءاسعواوسعوسع؛ "یشلایمعلاقب هانعع ||

 یرسک كنبسویمضكنیع یسعلا لمعلا نم تظلغاذااوسعوسعت +دتسعلاقب زاد یو هغلخب
 لاق واتع لم ربکوا واذا ایسعوسعب جش یمع لاقب یاری دهل و ارپ هدایزهیدیدشت کن اب و
 عئارلا بابلا ن«یسعی رخا ةخاەیفو لاق ادق ظلغاذات الل ل اب واعدة شال لاقت لیلا
 قر وفكنامرخ هل صف كفلاو یضف كذيع اسعلا یمقلصامرخ هلدء وى رسک ك نبس یسابنعلا

 هکر دیضامدفیصرپ وار ز زالوا فرصتهدنوب ور د هنس انعم رذح قافشاو رد راوقافشاوعمظ

 ج جب ناو یل اف تاناسعدب ز سب ج یخ ناھن الف تسعو ج ضم نادب زیسعل وقت رد هنانعملاح
 رزم دافلط هدیز یسع میز وا مسا یربخ كلوب هکر او ردفو ردەنسانعم ج و یخەکردیلوعفم

 ہدل مار ز ردشما وا عضو هربخعضوماس و هکر دان و داش ی راکدیداس وار وفلا ی سعر لب یعاماو

 هده دنفص ه هراغمر هنسک حاف ر هکر دوب یلصا كاتم ال واى راجدعضوءیریغهنسن نالوایراج

 هرکصند ودن کر وتل وا هبیشن هنهداکیسع ر ول وا اکو شلقب هش ر ز وا هل رلناهراتم
 ان . ٠

 كنسرارب دل دلعفانآتبسیعو رارید قلطنب دب زیسع الثمر ول کس زسه کانال مق ناک

 | هتیزعل وةنریدیخد هک رصی نعت و بنننناویقنااذایزعن و یزنعالافب هانعع هلیدپ دشنو |

 || یرسکكنيع ءنعلا لوبد یخدہربصازعو هل وارهاطیغ ودل وا هجو یی یرخافت هلغال وا حرص

 || یانعمهدنوب و ردندهب راقم لاعفاهلب رصق كفلاو یف كنیع یسع یسهبترمنالوا) واند لوا

 ملا و رسکلاب من دع هف ی یف و ردتسغ)یخدیسکبا هل رسک لس را رد ٽپ س عو ۸ف

 نسردمیسعو نوچ ا ٹن وم عج نسرد نتیسعونوجماثن وم درفم نسزید تالدلعفت نا تسعو
 ندنباج یلاسعتی رابہدنآرف عج یسع وزلکلعافمساو عراضم ندن وو نوا رکن م یی
 ی دنیا ہدیع وباویسهسع رک ٹی اجاو زا هل دینا نکفلط نا هر یسعالاردب|تاالدهب وچو

 كتغلیکانال وا ر داصندنسهف اط برع وب سپ ردنوچیا باع اند لاتی نابیسع ||
 هلبد دش كناب و یضف كدیع یشعلا ردنیش واج ر ىسعل ولد ازہز ر ول واه ښراز وا یر

 هتننا لوقت هانعع هر زوا روبرمنزو ةہشعلا ردنفو نسک هجنراو ةنزام وسي ندنزام ماشحا

 هک ی ریغصت كنبشع ہلیدیدشت كنارو یضف ك نبشو یمن كتبع نایشملا .سماةیشعو سما یشع ||
 | تاب ایشعلا هلي دب دشن كناب و یف كننعردراشعا ر غصت یناینع هکاب وکو دشآک فلا هنر کم

 كنبنانو ىف كلؤا نیشو یمض كنبع نابشیشعلا ىج هدب دشن كل ذک كناب و یعع كنبع

 ةشبشعلا ىج هر زوا رویم نزو تانایششعلا ضعبلا دنع ردیزبغضن كنس هلك یشع لپ رسک |
 ضعبلا دنع ردب بخت كنس هلك هیشع هلب رك كنبناثو یمف تالذکالوا نیشو ىع کن
 قیام وتب هلا ماشخا هدم كفلاو یرسکنبع ءاشعلا یمجهرژوا روزم نزو تایشیشملا

 هکر ایدتبا عز هلب وش موقر و هنس انه وتی هلا ماشخا یس هبننت هلی رسکلنبع نآانملا هنسانعمىشع ||
 سس



 1 موی رت ترمه زا ها هالا نمالاانهنارعلوقتاكعا ||

 ا

 هدشن ويرسک كنار وهنبتحف یرفتلا نار عدت رعواناهت رعالاقبهانععذی لا نو |

 ا

 به نم تبع هما تدشراربد هاو هم شرم هرز دن داره آ

 کس کنار ود لایغ یو رفا مومن« وهوارعلاب ذبنلیاعت ہلا لاق هتسانعف اضفا
 داکآ کیک ك کلکو کلن وکی ك نارو ی ك نيج ةوملا نادنتیغ كلذ وب لب رالف

 هارب هکر رد ید هان لب وشهو رعو رخ و رم هک راد ید هنتپل وف قادو و رار اراوک

 هزعو اربا هپ شمر اجا نانلوارک د یعاج نالوار اد یاب وولوا هک هلو الیاز بولوا
 او و بیک ك نیه و سلا روناوادبمآ ہوے دنضدد ن ذلاجر هکر دندبسوپ ورا وپ د د
 ارپ هلبنوکس كناز و یف تبع یررهلا قاخیا ہنمو رفاتا لاق ق والاخ

 1 تب قود ل وقت رہد یحدهضع وف ہنوا بودہا بلطنناسحا كن هنسک رورع وؤاكیشماَذا

 | لد ]۱سس NET انلوازک 5 دازنعاو و رعسوهوابل طظتنا اوهبتمل اذا

 ن شن لب یدک نارو یف نبخ برما ذنارعلا هاشخت یا هبزعتو فایضالا هو رعآ

 هزبودیراغویدنوسل انس هوبم كن یدنسک نال وا جاتح ین یبحاص كونا هکر داتا
 دیو وا نک لابدارفا یدلوا لخاد تنأت ءاه هک تو رول وا ةلوعفم عج
 ج او هناوبحنا وا بولی روال زون وب خطو یک ہلکا و مخط نوعی دارا
 ا درج ات ده هرز هاو ید 0

 را نعهیهت مال بابا لخلاف خر هنا ثب شنا قو یخ هر رمق تافل او مخ كلغ
 زد ہیوم ءا نبا نم و تالدهل صخرف نل دنم اهمرتشب نا ا حاف هملعهلوخ د ی |[
 کم سہ وی ممے

 یحیی دلا تد زا رو سه | تباغ یا ٹا نع د ةف یالها عاق ذی را هده انتی شع نا ||

 اوین وین رس هاورعلا.یدنوطز و هتد وریاوه بول وطن وکار ز |
 ایر غهم لاغب رولوا هد بح ود ی دادشا هکی اد و رب ہم صا ہر نوا یز و ||
 قلم ہل وکس كن یا درع :يرعلا رپ د هباش ل والا هجم نیغ ءاولغ و ورغم وهف هلعاف |

 نا ولیج هیدن و یریلک نا :یراعلا راعلا عبارا بابل نماب رعی رعب همانننمیرعلافب قلوا ||
 وم هز زواروب زم نزو ناب رعلا هانعه هلينوكس كار و ىم ك نبع ناب زغلا هتك ||
 مەل وا ةر زوا ین زو نالعف کت فصل وشار ناب أس مو ناب رع و زا
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 ژاوب نین دوو کر ارعاو كا قلیچ ن هنسکر ہلیدم كتلاویرنکنءزمه ءارعالا رول وا |

عب دبص ها ارعالاقب رو دئخذەک تا لامعا بور ا وج
 ۱ افی:رمنا 4 رصنب مل ودنمدیعابتادا ه

 ا نال وا ق جا نانا ى اطا ال دمو یارک كنار و یف كيم ٰیزاتملا:ی زنی غل وت

 ۳ RS واهالحرواهادبیا ؛ ار لاهذهی نر سروس

 ۱ قارماهنمتزورعا لوفت وونل والامسشماهدل والتمین دهم کما رب ولعو فانز و |

 ِ ۳ ةب ملا کا تن هنسابا یب هنینکز لینوکس كوب ی از و یخ كنبع وزهلا کر یا |

 ۱ ۳ شبا فذح هدراوجر نم فدحنوجارهش تر ورم بودہاارجاەنسا رج حک

 کیه ءار رب نعالا لدشمل وا عفاو هدنلوفیکیدیدتاع او یزاعم لغ ثا 1 9+

 1 نلعوم وع هتبکحر ادا سزفلا تب ور عال اون كت ودنا ناب نعینآهلیدم ویرسکك نارو
 ا

 لوقتاز دید هکمردنبارص منو هبلاهتبساذا هی رهو هبال هت و رع لوت های ژان زو

 27 ,یسکتنان و هست یزرتلا یک نوه ءاریعالا یزد



 11 که تم بلا ey 7 كلادو یضكبع نو نا ضرعیا یا

 | دوخ اب م كاع تایدعلا:ی وصقلاةودماب مهو یا عن اقا هبفةغلهانعهئوکس کادو | 7
 :ناکمەللا رنک وهلجحهودعوء ودعیدتناو رنگ لاو هنسانغمیداو و سنا وح ىج عن كلادویّرسک

 كا بلط یفتسنکنالوالاو هل رصف تافلاوقوکتس كلا دو صف كنيع ىودعلا رار دیمهترف
 | ؛كضرم ندبا تارتما یودعو رولکیخدهتسانعم تنواعم یو دعو نوما یل ا ماقتنا نب

 'یدعبالیا یودعال ٹا قو نوسل وایرهغ هلزکن وسل وا ینمرعا لی درک وهم 2
 ھقلخ نم ان الفنالف ادعا: لاف ثلمردباتیارش ةلیدم كفلاو ىز شک كم ءادعالا ایش یب |
 ٰقادعام ریسالا نالقلع تیدختسا«لوعت رار.د جد هد تنواصفاهعاو, تن درج وا ہن هلع نموا | ۲

 دردم فا یسرف تیبعا یلاسقب آو ده هکمر هرکس ین ؛دعاو ٰیئاعاھ ہزاع ٭8+تلعحتما یا |
 کا روجبودیا زو ایت هدمالکحادعاو للرب د ید هکمر دنوکس ئآ هلا لمعامل ر اقا و ۱
 قلب دی دشت كن اب ,و قر کک لا دو یعف كچ دیلع یباعلا ترجآ ذا كغطنم یف تیدعا لاق وادی 1
 قلات و گزری ءادعتس)لآ 7 الافتسار دشعود هنا واو هتسک نالواروج تونل واناسا هلاطا هی روا 1

 كوش ءاولغلا نزویلعهلبدم كفلاو یف كلا دو یم تانلع ءاوده) کلا نیلط تنوا هم وار نوک
 وک وب مط نسل یا ءاودع یذ بک نم ىلع تثج لاقب ہیلوا از قر ناوتوآ هدنرزوا هکر دناکه
 || یالذکل فشلا هاو دعو هکر عو هکر لرد هبابسش لوا هلی جم نیغ ءاولغو زد ییاو ردب نوناو ییا نانلوا
 للا دویم كم یداعتلا هنسانعمراد:دعب زاید ید هنخلفا او كلذکءاودعو راردهفش عناوم

 هر تاد يا ةیداحتم .صرالاضو لواتوابقتم بویل وا زود هکز دناکم لوش هلیدفوی رنک |

 ۓیدرکب ہدایززەلنتصف ناونیلاا زر دەولقر اب نالوا ہدر یفاخو هنزاوپ تارشح هرجحوقفاطو ۱ ۱

 .هلج ۾ ج هرزواقیالخییعبساننا یلعو دعنناودع بد لاقب وودعلادیدشیا ناودعل ها اک

 ناودع ردیرج مدنموکحلد و ۂدتحرس یقآ جید ناو دب وذو ناودعوذ ناطلسلا ی ملوفهنمورلبق
 بالا نیت النع لک نب ۳ رک ی ناودع ینہاناب ٹا هک ردپمسا کن هلبیفر هل وکسكلادو یف ثایع ۱

 .هبلتوا قوا 3وا یراکدید صج نولتواجاغا ولنکد مک ر دهود لوش ہل كنابو یرس ڪک كلا»

 .كلاد ,تایداعلا هتسانعم هود نانلوارکد یٹیج هلیدمو یرسکتالادو یف کنی یداوماآ |
 كع ىدعلا راربد ید هرشو 'ةملظەیداعو راریدیحد هرات ینا رکی تای داغو ی مجهز تک

 ډا ووزردزکس ,بولوا هداس کز در هنسک وش هلب دیادشف ا كابو ئر ڪڪ كلادو مه ۱

 ؛یدعلواهکر دیو قاطی رگ ندنس هلی شیرق یدعو یپکارغ ها زاغ رد ییضجس كس هل
 ھترا یذ هانم نب یدعو را ږدی دع هدتبسن هرلناو رد رضنی ر الغا دج هکر دی ؤا یپمکا
 هب ودعلاون ر دیم ا كن هنىکرر دهرا 9 یدعو هد هفینج ى یدعورذیموف لرعاسفوزنهلکعو
 زا لد دشت كناب و لږه هب و دعلا ندیعسا كم وقرب ندنسهل نخ هلظنح هل دشت كتاب ولت دف

 ہلاقی رات وا هو د ینا ب ونلق ارب ہدنیحل وا راج انا كچ وک هکر ڈندن دن نان هزکصندکهکپآ

 سس سس

= 

 لن وکس كةن لاذ وى رسک كنیع ىذعلا ردشل و !عفاوهدرامشا می مکتزردارصق |
 ٴءادٰعلا اذعلا زدہ ا لعضوم ركلدك یدذعوەیمرا وص هنن یربغ نان وصر ومغت ین هکر د نکال وش وس ا[

 ںباژدا ةييط ۶ن مارا يج لنت تاوذغلا ر نالوا بوخ یغاربط هلیففخت كلاذ و یخ ك نبع

 زا لاضب نواب وخ یغار طول قغ كاب دی رک اوین یخ ةب دلا :هتسانعما|
 یواواءلر رمو كفلاو یخ كنیع ءارملا رد هنس انعم بارخ هل هدحوم ها هب رخو هب رخ لئف ذه

 هانعع بر مف كلذك ك غلاو غف كنب آلا فام زا دةحاس و زادی اف یس هنر واواو ||

 | قلار ول وا هاکو زد عما تانهنسک رب هلی دم کلا ویزرسک لاد ءایداع هب ودنغلبالا تباضا |



۸ ۱ 

 Tm ردلعف هلا هج ماتبظو هل لهم نبعاظعو ۳ ابهام مانا

 دونلوا | بولوا خط هکر ردراپرد ٰیراف لوش هلبرنصق تفلاو مط ك نبع میلا ۔ ھن اتم
 . ((ندناآ کروایا ہنر ون جی كنلا ك آهک دنرکس کیا لوشن هلیفیفخک حل یم نابع نا اھچاا ا
 وهئنجازرایضعن رار د تانادحض ہرا۔آہکزوآاناکیمکن الوا یک نط لوش لا
 | ذیور غاهیفةعله اب لينين نوجویعص كنبع ةو اهل ازلاند ہراعاکضاوو ملاوا ہنغن طا

 ولو لصتم هرکس یاهغابا ندنزیدلنهود هکر ذتهزانژ وا نوا ہیاردبا رولازم ہک یال

 Tan د هدب دشت هلواوو مثالا دو یف كنب ویزا ادع

 لاش ر دهینشهعسا هکر ندفصور یسەلک ودعوهنسانعهرازمشد نل دم كنلاو||

 : هام لعاف ناخددف ىنا ٹیکسلا نا یت وم مللد دا واوى كلا دو نف کایع هودعلا ||

 وج یس دىك هلک لوشوی روبط اما و روط لج زرا و لوازم اف یو كنا هلو *
 ارام و ڪڪ ڏک ي دتبا افوزرپ دمو هنهارز رد یک ودع لو ارد لک

 ۳ ناو یکی اس روتلوا انب هرروا یدض رولوا ہاکی ار اثنا گه قم
 ۱ دان دو و یری هک جو قبور کنی ام غزا امادخغا ٰ نو غلاف ١

 ۰ 1 | ال » لاقب رد یف ادع لوا هک او ضر الا ہدنمسق تومن یداکدک هرززا یز لمذ ید
 5 | تودیع فلات هب رصد كل و یه كنبط ادسلا:ءادغا یا اع مرة ومار ئا اع موق

 ]| یسریدیدعو ءاداعا عوف ىدا لمنو یوسو یونس لشءادعا یا ادعوا ده مرق لافت تیکلانا
 هد دمو یرسک تلخ یداغلا یت رپ قاذا ربا لاخ فا اھڑرکاو دان یکن

 .e تی سس

ESSE 3 

 نو یر,
 ۱ لا کلم دعا نه ق تتم توغوا اذنه اذ لا ذهتباصآانوتلا یداعت
 1 es ٢ ءو دج ادعو تی راکش هجن درا یا یزب یدیصیکیاهدهدزکسربهلیدم
 ۱ رقیق دکل سوؤ یک اهل یهو یکم از اب هفتم یداوآ

 8 ےہ وکرم جم تهی هتل زدم گلا و مهلت | سا

 ™ 72 اکو فا فک كرم ولا نرم یدک ازز ان ندان هد ادو

 ۱ دو لادع یر مو ره اج موم وس ودع)ا.اکلعازو اد

 5 5 هم كل دو یخ ك نبقاو ججو فلج لاو ةع نسل اار فو فو رڭ رغباودع هّلاوبسذف اعنل و |
 ر ترڈکرلم اف غ كانم ادع زید ذا ہک ر کس تآ
 ادیزادع فؤاجو ادي زاد عام وغلا ا لوفت نسلاس کرک نولس لوا لاممتسا امت ر کر وتلو ا

 "۱ لان ہم سم رہو یس توصنم ہلا ادع نام قاف **

 ۳ ادو قوکش كنبعو یعق له ,یبملا-انکعنصانآ نالقاذلع اب ل اقر »نوا ادا ؛هودسبءادخ 1
 و ال نالف نع نام نا لک ی هنام وات لو زواسیت هام غاو یف

 1 کمک بد. دشنو یر سک کلا دول , یدعتا .تكمروگ لنز و ىلغ ةبدعنلا ةيدعتلا هربشغنلا ||
 ۱ a -لادفبا رازد ید 0 قم نواح ٰیاٰیدعت هتدع ناش ر را

 ظاا دنلع یفدعت لاقن ر واک یت دافلتانعُم كغیا راش فط یا و منع كروران رضایا

 || امى ردك ن لو كل ەز ها دتغالا رمت هل وک وکس كلا: داو رض عل ازع ناو داملا اھ ر |
 1 ۳ و هل دعوذع رامک تا دو یف كلبع یا یداوملا یزتخاو او د(هیدقاو هبلع ادع نان

 يداوُع

۱ 



 سس ھم اک دوم

 اچ اج ہم
 جیم

 701 ارتتا رک ناس یخ نمو دد طب یو

 یف تنءهرمه یمطالا تام ملل لبلق هاو دمی كعنا نا لربد ءابمظ قاسو هنسانعح

 نوبیا ناک اذایمظا ِلظ لا زرد یخد هیفکلوک بوق یمطاودنسک نالواتم وص هلی رصق کلا
 ,كناطو یتغ لب یمطظلا ریتاناک ادا یمظا حر ل افت رار بد جد هردنوکتالوا لا هب هرقو

 هب زاوص هلی وصرومغب هکر ارړد هنبک | لوش هرزواینزو یر هلیدب دشت كاان دزنا وكم
 ندنالواقفاوم ەس ۇم اقتراع مج د نانلوازکد ورد هناراوص هبوص رقایوقسم مک

 لمأف ردشعد بونصا لوالاو لعفم یلعیمظم لیفو بونم زم هلا یم ار ۱
 سپ ندنظ یبا ناظت هدنل هدیلصا ندلعفت باب ردیضام:لپف هلی د شنو یخ ك نونو هلت نظن 3

 ا |۱۰ اب ب و یصخكناظ. نایظلا ےک یعب دلوا یمن : هدنس هک صفت رد ثمل وا تلق از یر كران وق

 مل دم كفلاو جف كنیع ةءابعلا (نیملا لصف ) رولوا هرزواقزو نالعفوب سیمان دشت ۱
 | تأ اہعلا اهاسنععلباپ اپ ندفلاو لطف كنيم كلذک ةباعلا زر بعلا ردفورع هکر دیسک سذج رب

 | رام بنز وار ىر کلش ةيزلا زو ىلع ةبيمتلا نسا تهم نابع ىج لباسم کلا و یف كنیع |
 لاق ع رکان نو لد “یتا اهانعم لبا همه ہڑکص نداب هزواروازم نزو ةا كا
 هلا هرمه یلرد  اییع یدشادیزوباو هعضاوم ی هنایهاذآ ًاسعنو شننو ةيبعل یا تسع

 اٹع لب دیدشت كا وئرنىك: كناتویعضكننع علا عا روات نددح لرد. دشت كوا ووا ہل یتعلا

 یعواتعوایتعو اوتعوتعت ناللفاب توتع لوقنهانععهلبذید ٹن كنا و یر هک کن و كننع علا انعم

 لدیراتدیدیع بولقبات ھا اک یز شکم دعب تودنالم دت ہبەرسکٰبتعطدخا یدا وتع هدنلصا

 ٠ ۳ ,لالعایبباوت هدنلضایدو وا ةنسانعمژان دارو ات نددخ وک یخ عج قعو یوواندیک 0
 !یفح 0 ؟هتبلوامج ناس نرو لۇعف ودناب وب يدتا یزسلا ید یدنلوا لالنعا هلبا رویم

 رپ دا هدنتکبرع ةف ر اط مج ار ز رد خلق ح هتل وارد صف ناقوردبلق ہل ین وا واو
 توتع لم تیت لوقت هنس انعم ناواج نذدح كلل دکەلیدب دشقو یزسک كن هاو هلق یتا یغتلا
 تغاز رو ات ن د دحن هکر یب ب ولوا قاف رب هلت رسک عویرسک كنان ك نع ىعو تبتعلقنالو

 لیده لبد شت كانو یش ك نبع اتع انع لوتورک اذاتعو ابتعوتعپ حج ثلا تع لار واک یونس اتع
 tt تان هه او هه كني وین وُعلا ردشفلوا واتأق ن ناجح ع هن ع نآرقو هدننانعم یعردبتغل فتو

 ءانعع هلنرصف كفلاو نحف كنیع ملا دنا افاونعب ضرالا یف اھل اش ناۋا ةر و ااف لوكس
 ال دیو قش رکات وانی دان ضورالاقاوُعنالو للابعت الاغ مارا بالا نم عت ى لا
 روپ نمو هن ساتم عضو وناج یراکدید دروق لام كفلاو یوکس ك ناتو یعف كنب ءاونعلا اوُسلا
 قرالبفو یککرا عذر وک را رصق كلا و یف للہ مھا عیال ن واعغلدلؤا یر الق رایدیفاوثع ||

 _ || ئ۷ داونعخدهنالوا قحا بولوا یراقو لرب د عا سد اهن جاوا د یئعا خد ونسک قو حا
 اغ | كنبع وا ن ٰیعموانزورد یکن انىنم دروغ ىلاي نالوا کوک سال یزسکک كتبف نارثڈلا

 نیلا هتساذاوجت ہوصتاھدلو مالا تل انقب كمر وجاد وش هناغواتروع لوکل کل جو یتق
 ی اض نیک |تنافویسهدلا ونک داو والبدن دت الوز ارس کج لیکو یف نوع لا

 ناذوا رکد یوم كل ذک دب دشن: كنابو ین سک ك یج وغ ك نيج بلا هرز هب هنلک ی راغ
 ندنت العا تام ەد ەر ون نیدما نوک ك وج و ىق كنب ويل ة ولا ةتسانسم رق نلدارزماهلقن رط
 دوخابكمروچا دوس یربغندن دوس كس ه دلو هلبعض ك ېم تاج اهل ازار ده نبل هنج اغا تنوع ون

 مت دغو نیل هتعنجوا هما زبغ نیل هتم مر ا اد ایمل ا تیجاع لوقت كمر ذب ماسظاب و کن د دوس آل

 ابو مءاسام یا هاگام نالف ینا لاق یل بو هصغ هلنوکسب تاتو یف كنم رعلإ معطل[

 قر

E Ê 
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 چ



 یب

 ہل
 ںی رر  چ سن

 ۶ ؟بولق یا ك اکمربدوخاپ كنید اوریدلق فرضنم ینو سی

 راع کرو لم ینانب نعپ كن ہجقیرب دوخاب لر هشرب یدلف فرمصتبالهکه نک لوشو
 ۲ انب ر قو زازتد هتسن نالوا نفع اص هور رکمیوطو هل اطرسکردنیک یو طل اط من یوظو ۱

SORE71 تل ناتره اره سافر درا ریست هبا نینرم یوط ناوق کی  
 ۱ فلا یم كناط یوطیوذ وودنشاےنعف اتر سد دقنلاو هکر بل یف تبنت یوط سدقلایدنیآ ۱
 تنم دب دشت كلاب وف كناط ذبوطل | رذجا لعضومربهدهفر نم ڈکم ہل رس ۱

 تمام ولق بو نیلا یا هکر دوبف وف لوش هد دف ا كنابو یعف كناظا یّوطلا
 پحاص+دماقع ویو بدین دهر كج ؛رشاخرخ هیاطوهنسانعم ع یرنو مال اسا نرو لد |
 ! لرد ۱ ویب امر خام رج دوتا رز ردلک د بسانم ردشع | ریست هل امرخب " * دو یس هک ہیاط خار مد سضاا
 قزارط زولوا ادب تدنکذ نس هکر کوب نالوا «دنتدپ تن هقان هل دم كفلاو یف کن ہمہ ماوطالا ||

 یارو هنسانعم میط حکم روش|تالنوکسکاناهویتخ تناط وھطلا هنساسنعم ٹا ۱
 تراجم قلطلا ۃگللذ مکحا 1نا یلعا۸ ئالاى وهط اهبذطاقوراو دید کشا
 و اوت تل باہلا ند امطنو ول ابا هوهطد "ها لاقت تو

 7 تطابق وام لثم ضرالاف بھذاذا لج زااہط لاش رر د ی مد هک.
 1 فا و نخ كناط اهل ءاہطاا تنام خابطیبشاهلدمو یردنک اه یهاطلا ضرالا ق بهذ

 ع قو ةع زف ىا ةءلہط ءال للعام لاقب هنسانعم عفت : ره باغ ہلبادجج ۽ مان زدن هدیه ۱

 1 19 ہن كنابو یخ تناهو یعض تناط هیهط یلریدهنشهزاپ ٹولہ ہلضف كز میم یازو كفاق ۱
 ۶: وب یرالغوا كنت نا كلام اذا زدززاشف وا تین هنن وا دکر دیس نع اجا ند
 8 as E كابو ینوکس لناهو یف كا كے یومظلا ر دشبحو فوعو
 ۱ طلا ( :اظلا نصف هثیرزوا شاتیف رایدلق حوتفمی اهرایضحب و ةن نالوا بوسنم
 ۳ $ یوم DARE لانهرمه : .یبطالا رظالا زدف ورمم کی هآ هل وکس كناب و یف کوم

 پد لی دیه هزسک ننپو هغ كنیع دیا هرزوا ینزو لعفا هدنلصاو و با ثل لابلق تلف
 1 یرسکد نا ظلا سام لع نما نمی راج وا قواروط یچ ید كنهبطیطاوایللدنایص ||

 ہر سس ہلدی كناب وی سنک كابو یعص كنااخ طلا نج یس
 یف تناظاتلذک یناخو یجب کلک دانت تایظلا هنا لغم هم یکی دن هد ترک مجب
 9 ا نا یطساو ىج رف كنروع هلنوکس كن و یف كنا چرم یا اتو مرا

 | یزسک , قطب ال زدصوصخهنجرف كبلکیشیدیدشا ارفو لوید هیلط هنج رفكناویخواةنرط
 ريال بول لاحمتسا ہایقی رط اع دهد تاش لحاف هلکربهلینوکس کندئان هاو حق كن اظو
 جہ هدنتف بزرع یلطآ مالکو اغ الاه ہامزال4اضااب لالچ
 اوبظ وصال بم مهشلا فرط یوا كفوا هفت ابو و وم كن انار د ءال
 ۰ اشم یراجوا كفوا ینج هلرفیفحت كنانو یف کن اظ كابل یدنلف ضؤوء ند ءاواه

 نان و یف عل ئاظا زن ابظ هرزواقْملوا مج هبا نوت هلؤاو نت تل ذک هلنبتعنص تولا

 ناله كنب رهوج نکاورذ ہرا یربسفت حازمحبخ اوب ردیسا كنهننکر
 رع مالکردشعد نا نا نی الف ناقب ار نذیلوا دارم نعم نش هلان اط هکر دوب نانلوا

 و یف كناط ءایمظنا. هنس انعم بسلا لوپ زونا وال ایمن[ 0ف انس ماع الکل رفت

 1 5 اهب ناک اذا هام ةد ایمن لاتیقز هنسک نالوا شماسوض هلب دم لاو قوت

 - ا هننانیممدل لیلفهساوازآ ناف ناخ زار دمامطذتاو هساواكبلوس بؤاوا لام ہہ ابس نب لویزو |

۰ 

 ڈک

 ک :

۳۳۳۳ 
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 لدقالطؾیدحا كروز می دتا هلو عواو سان دحاو قلع نواز غلو هل :رک لال ۱
 ہزَفلوا توما ةن ثااماذا لجرا یلطال ابی كاكا فون هلب دع تفلاو یرسک تنم السا
 وقف نط راسا ةو طعام لاس هتساضع لوبقو نسحن هلیعق كمالو یعض كناط ةوالطلا

 ۳ ی دی اف لث تویک ین اک عاد هرج لوش هلی دعا كفلاو یرسک كن اط ءالط تی

 یت رد الط ید ةن ودنک كر + زولوا اکو زرند هتک یهر وزە ین فل اظ رک

 ]ودهدافح نانو صاب ربت نح ءدرو مک لکدنوصعادلواالطرْالا فن یو ندب وخت |

 رار دالطاکآ هلوا یر ہلروس نوح اود هک هیره ورار د یخ دنا طق ءالطو هنسانعم مرگ لهاا

 .كمالو یف كٴاط طنا للطنا راغب نفانا تنبروف هلکنا هکر رد خد ربا نالوا هدو ناف لوش الطو |
 ان تعف نطتلا یا بالا ءایلط بخو ندا دم ل وقت كمر وساود ههنش زہ هاد کش ۱

 لاعتفا هل نم كعلاو ید دشن .تناطو هلنسترسک ءالطالا كمروساود هل ددنتو یز مک ك الور ٠

 قیدتسک رپ هب زلانزو لع َةيلطلَا تیلطاو هتیلطت لوقت هنسانعم كعروساود كلذك ندتناب

 1 هلل دهكفلاو یدیدشت كعالو و یخ كناط ءالط)ا + ۃضصضرعاذا ةیلطت الف تیلط لو ر نیا ضن زم

 ةرط | ینوکسكناطو یرسک کی“ ءاللمذا ردیعسا تكشوعرب اکمو هنس انعم ناوخت ناقه ن واین یداکم |
 هل دمو یزمح کل ؛الویغف لو لا طلا هر و راجعا ولنکد هکر رب نالوا مالدوزود هلید-کلقلاو |
 كواوو هیت یوم لا زالوا هش اک الر کو ھا كز 5؟زانہ:نرلبرواب ہدناراروناچ یفخو هکر الوش | ۱

 كئاط یمطلا رھنلا'الموممترااذااومطومطبءامامطلاضب ؛قاوا عخترم بوش اط وصال
 را نرو مطو تانک مغز اذا ایم مطب الا یسطلاقی هانعع لدی دشن دنن ك آو ی |

 - اط ۰ | نخ كناط یمطلا هبتعنترا ادا اهجوز ةأر ا تمط لاق رو د خد هک ژسوک مایقادغلرۈض چب |
 كغلا و یف نزاط اظلااعرسم ماذا طب مطلع یمطب یمطلاقب تامکهلتعرس هلن کس كيو ۱

 عبایلا ب بالتلا یا نیما یت ی هرکو ب ندةلرسوص ؛دانز كغالط

 هتل نرو یلعدینطتلا نطر لاقب ہود نالوا وضو داتز هل دمویرسک تانوو نف كناط عل ۱

 طلا ا یم هتطاع اذا هنطن ةثینط ل ومت كا جالع نوجا لاَدا:ینیرمت ناتسلوارکذا هب هود |ا

 نا ها نه اف ید هل دم كفا ىر کک ل همه ۽ تیا

 | یلضا كو بو اتد اس نم لتقت اھ ام شعب ال یا ییطت ال ةيجاهذهل اب زوئا
 اوط ]| تامرود ییهننسنوبهلیدب دش كن او یف كناط قلا: ردشملوا رک دربه نان کت

 ایط یاد یوط لاغب را بد ید هکعادصق هفلجایطو ین بال نم ایط شل تروط لوقت
 ٰیعیوطنالف لاس نارید خد هکغا نصازرغا تاوشکی قتل ودب د ود ندەنہکرو ع وا دستاذا | ۱

 یس كمروذ,یلرودر 5 ی دن كنابو یزسک ناط بطلا هدو ضرعا اذا وشک

 باللا نمیوطیوطییوط ل عن لوا جا هل ضق كفلاو یش كناط ی هبط)ا ہر زوا خون انب |

 كابو یب كناط نابطلا ةتسک نالوا حآہلدمو یرسک كواو یواطلا 'عاج اذا مہازآ ۱
 فراق ہلدمو یرسکك واوو یضف كناط یولع)ب نابطو والت وهف یو لا هاضع هلدب دشت |
 انف یوطتلا + هزماض,يانطبلایوط لج ز لاق هنا نم نطبلا خام هننکن ال را یا

 نال اهر ہلمہمءاج یوحنو توحتاذاةیلا توطتلاقب كل شب ڈوب دهل دب دشت «یرس کس كواوو

 لم هیط یا لیلخو هننابعم تبت ہلیذی دشت كنابو ئرسکك اط بطلا رد ہکلزشؤید

 ,وهو هتیطانع تدعب لاقب و اهاوننا قلا هتیلیا ةتيطل ضم لوقت رولک هد هئس انعم ادضقمعو هنش ام

 . || كلذک هليا هم نیسو و !E هجم نیش عساش و هعس اش یا در دعب ةيط لا ر وهاوتایذلال زا

 7 ستم نج رش ما الہ بق فا یم دوخ ابو یراکن اط یو یوط اندام هد دی |
 ےک سٹ توس سو د دخ

 ےس بسے



 ا اف ضا و وفطلا ردیعما ید كنعاجر ندنس بش نالیج 3

 الو

 ای ہں FRE ایغطلا راب د ی خد نر ئاوا و

TVA 
 سم
 زد 01903.

 ۳ تنبخویقخ لاو یز نالوا منم هدیز كخاط هنوکس تلذک خو
 زوم هبفطوهرزوا یاو ر دہذوہا زار د هوغطاکآ هلوا عفت 7 ار کت اکم رهو اسم |
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 |ا هو کیٹ كنبغو یعخكناط ناوغطلا ہرزوا یب اور بلع رد تغل جد یف كن طوهرزوایب ور |
 ۱ «اسنعم هلل رصف كن فلا و ىت كناط ی وغطلا هنسانعم نایعط كغ ا رواخت نددح
 ۱ ۸ ءا ٹو فش مورا كلم یهاشداب مور هلیقیعخت ؟ كابو یرسک نیغ

 ۱ ٰباذعلادعص! یا ةیغ اطلاب اوکلهاف دوغ اه اف یاس هنا لاق ارد یخ د هی ذع هحصو هنساتعم

 | تل رل رد ید ہناط شو هنس انعم نهاک نو وربخ ندہغ روفاکلا نزو ىلع ثوغاطلا

 اوزما دع ةو توعاطلالااوکاض نانو دیر یاعتهللا لاق رولوا دحاو هاکرا رد توغاطنسشر
 رخ توغ اظلا هو الو لاعت ها نفر ولوا عج اکو هل ورفک بز

 ۱ٍ روه وم ۱ غاطو مهنوج

 | توب اه ژو نو خر دتوخامد ملارد ول هرختوهالورد ول یی ہرزوا نرو,
 لیک كلناط تیعاوطاا ردەنسانعم فوختوبهروهنبانعمل«توبغر ور ده دنس هل زنم

 ا رخ لوکس كافو یمض كناط طلا هنسانجمرانلراتلالض سر بچ ہلیدمو یرسک
 ۱ یض کا ةيفطلا ردق ورعم 4 ھکید لقمهدنتفرادبط هک یار كنوراد يرلکدید يدنه |
 را "یئیفطلااذ هنسأنعم یرب كغاربب بان رک د یدحاوهلین کس فو
 ارپ لقمںانلوارکد ی ٩ رد هیبش ہنیافططخ یکیانالواهدنس هو هراهکر دنالنا سنج 2

 انلؤا رک رواوااکوردنالبازسفر وھدارم ندتبا نانلوارکد ه. مدقیرش تیدجو
 | تو وار هر رصد كفلاو یعض كناط طلا هبنسانعه نا ہذا

 وادلب جا رص بت اضهدماقموبوراربد ہنلغا كياو كشنوک هلي كنافو یم كیاط
 مو ذززب دهلغاهرادوزدنشغ د سعس راد افطلا یره وجا رپ زر دطاغر دخ ار سفت هاتف آر

 اقطو نب ایش یا عييرلا نه ةوافط انیصا ل 2 راد جو هنرادقمرب كنلصفر اهب ءوافطو

 EER لا ات دو مس وعطب قبایعا  یوقج |

 كال اچ هدازهدنزون رب وهآ و فطو رده روم او هر هالعادا ]
 وف ا العلا لا هودغدتتباو ضرالا ىلع فخ اداوفطي یظلارم لاش زرد ید هک رکا
 چ ھل دمكفلاو یخ كنءهزمه ءالطالا یدلو كناویح نالوا یلقنرط لاتج هلبایرصت كغااو
 227 الطو ءالطلا لیم ها لاقی راررد یخدرمصنعش الطو هنسانعم رادلو نانلوا رک ذ ا
 ۱ وذ لل لوقنررید هغذ واربک شد یطو هرزوا یاور تیکسانازارد ہد ود شب روم ۲
 دل روژمو یس درخ كعدالوا هل دیدشن كتاب و یم نناط یلطلا م ہلا بابلانم

 ر یطو یصسام ٰیلعردەنسانعم سیچولط ار نوصعیدنلغب هلسا نوک ا اب 7
 5 ۳ < زا نایلطاا زید ید ہرک نالوا هدشید یلطو لو هتل لوسفترولک دانہ |

 ۱ اھت ءاحو ہلفاف فوق یا ناییضو یبصلنم نابلطو ین الا یج ہین رکب كمالو
 خر اس دانا رار یک هر بلوری ضط كااط نایلطنا در ڪک شید

 مایا كن زوف هلنوکس كمالو یمف كناط ولطلا ردکما یرلکدید ہدرک فیخرو ېک نافغر |
 ۳ هک شح اھلطمو هتسحو هلجرپ هتطبر اذا هتولط + الطلا تبلط لوقن تعا سخت تویلخب |

 ۱ 2 ا ونلغب هلیدیدشت دشن كتابو ی رسک ك مالو یخ" كيم ىلطما هتسحادا " یشلا تیلط لت رب د یت

 | اط بسا ها ی ما ها با كناط طناب ا شو ا
 یسصعتت
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 كناط ینوطلا هلوا یج رو دوس بودا تباجا

 هکیک هدنزوبربو هتطسب اذا هنوحد لثم هت

AVY 8ا  

 | لاو یتف ترمه ابطال هانم هنوکس كنابو یرمسک ئاط ا ىلا رولوا قالظا هثید#
 اذک نع هتہط لوقت كم عنمند هنسنرپ ییهنسکرب اک كنابو یعف كناط یطلا یم هل ۱

 كتابو یف كناط وہطلا ءاعداذا هبطنهاطلاسر ولک یخد هنسانعم كعا توعدو هنع هتیرص اذا

 ءابطا لا ةب اضیا ءاعم ہل دیدشنو یرسک كناطو یرسکح لن همه ءابطالا هانعع هلتوکس
 یطال اقرار د یندهکعلنق بواک ت سار هردنسکرب اطاوەلعتقا فا نزویلص

 ہب+ کنغص هلوا ببح کز رد هبدع لوش های دیدشت کنایو یرسسک ابو یخ كناط طلا هولتعف

 هنس انعم دحا هلل دی دشت كاب : و ی رسک ناب و یھ
 | لوقتكشود هلبنوکس كلاحو یف كناط وسطلا دحا یا یعوط نزو یلع یقوظ رادلابام لاق

 | ضرال یق بهذادا لحرا اسط لاش زربد ید

 ولاخاذا: الف نالفوتب

 (ےطلا هسعارارف هدرز ی3 ینعی یش لکی هببهدادا هلو هیاعط لاشه و امطنا یرداام لاعبو

 ننزواملیدمو یرسکتاح یاطلا: هتسانعم هطست+ ضراربزود 4 رصق كفلاو ی كناط
 ۲ب كلیمیجا جا ءطااةمودملا یدزوا لرد ادمنلا ینعب

 | یتف كن یا زاردہارود نفارطا كرانلوالتق و اکر کل وش لب دیدشتو یف كواوو
 دطضا ذا تیعط لوفتهرزوا یباور ورعوا قم ادننرزوا نالت وکسكن اجو
 شو دار نوا اس عفئرم باحهسنولب ناسکو هلل دم لاله رکصند هم ءاخو یی

 یس هراپتولب هل وکس كناخو ی تاناط | برکااەش وهوماذط يلق لع ت دج و لاغر ارد
 ف یک اخو یعف كناطابنطا اہدانعمرد ی ؟رورطوبو بام نم یسیاخ

 "مای ةملکت

 دا بزم ای” ہی رضەیرض لاقیەنسانعمدتمەنسف

 مر سلام لاق ا
 ہک و یک وک ەر قهر دمكغلاو
 ینابطلا میننالیا

 ذماریطو ہنس انعم هم ها

 'خاط مالظ لاق روتلوا لامعتساءدنلحو کرت ہدای ز ر هل دمو یر ہک كناخ

 :لاعیلرتد ید هب لک نب جاوا

 ۶ تاط ناساف كم

 ۶ هعدق هات یا ةنداط : اع لات هبسن نالوا مدقو تالنت كامو یزریک .غیداطلا

 هتسن نالواهزالددشت ہن كنابو یف تناط یربطلا ردیلف كنسهلکهدطاووب یدشنا راضعبو ۱
 اهانهع هلب ده كنلأ ةءارط) تالهزانهلبصق كناط ةوار طلا ةوارطلانیب ضغ یا یرط ی ىش لاق
 بابلانه یرطوسماحلا بالا نمل اورط لاقب برطق دیوار یل اها تعال رصقكفلا هارطلا هارطلا|
 CAA NEON nA د رمه ءارظالا: ها ارطو « ءارطو ءوارظ جبار

 كيم ءارطلا هتدقعااذا لسعلا تیرطا لوقت رار د یخد کمر وتک هماوق لانءارطاوهحدماذاهارطا
 یرنکت فا ند وافالاب هاب رمیا ءارطم لغ لات هدسن نانلوا ہیبت هلیدیدشت كنارو یخ

 ولحماز بوخ لوشهل افولبا یف كن هرس كن رمه هب وافاو دیش قو لا دوخات ساب هلئوکس كنبسو

 كيعو هلیدمو یمض كنيع یرطلادوعلا وبدنوسلواهدابز یس هارزاردیا طلخ هبیطکرن درا هن
 ربطهدوعاکا مترو واروخم هلکونا ردشخا وا هبرت هکر دعا لوش لپ دی دشنو مۀ تنارو یعنح

 ردعورب ندم اهطهرزوا نزوهر مه ہلبغیفخت كناب و ی نی كنارو كنه هیرظالا ارد ید
 ہدنجا جاص ہدشاب هکر د هنسنیراکدند کو وڌ ةربهوهنسانعهشخالر دیشا جات یدتاراضع»

 إ ٹئاثا بابل ماهظپ افطلاغب کیا زو اجت ندندح هنسنر هلن وکس كنیغو یم كن اط نایغطبا با
 كنارد نالو لمم عبارلا بابلا نم ین ینطلاشو دلا زواجاذا ل والا بالا نهوغطب و

 مدلااغط لاقن رارب دید هک ا هبلغ ناو هج اوما تج اها ذا رحل ا اغط لاقت راربد د هنسروارج وم

 اط لاقب رار د ید هک ہدابز لیسو ردهتسانعم كعا هبلغ ناق هلا ة2 نیغ عو اذا

 رسک كنإغ اطا زك« اج ءاج اذا لیسلا ءاغطالا هتسک ندیارواجت نددح هدناصعهلب دمو ی
 یف كاط ةیغطاا ابغاط هلعح اذا لام ا ءاغطا لاقب قمردزا ہلیذم كسنلاو اار یرک كه[

 دیس سسس

 ادط

 ارط



A 
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 د وای فاض راق ہنشن نالوا سا لو یرسک كف قاضلا
 ]| قلا شر ارعشرنکیا سارا یناض لجر لاق رار ید هب ههننک نالوا قّوج یف كنشاب
 2۰ ةونض ف ن الف لاقب قلوا تعسو هدایای تیکت كانافو یه دا

 |ءہلاتما تافلاو نطق ك داض ءاضلا نکادا ناماافض لام قلوا قوح كاف هلی د دشت هلواوو هلئبتمض

 REE اذا ءانط ةأرما تنض لقب قلوا یون یدلو كنروع
 : ۱ داض وتضلا هتشابنعم دلو لنکس كنونو ىف لداض ونضلا ورع
 ۱ قلوا هتشخت هلم كفلاو یف غداض ین كلا امهیف رمهالب هانعع

 ۰ تورداش یش روید یدک + ؟نالوا ضزرم طو بازا بابلان هادیدش یی ینض
 ٦5 یزحاورخوقزعلللم نضو قال لام لاتا ادب نب رخ خلا نک هردو ئراتتکک

 تورها تاقاذاف اینو نم هتکرت لوغناردەنس انعم قیال ہایضف كنم
 :انصالا مت ةانلف اک تعجتو تین نونلا ترتنکا داو لصالاق ردنضم ةنالعمطاو
 ةلااڈا ضر ا هانضا لات كجا لبق ره یی هتنکزپهلیدم كقلاو یرسک
 دی قداس وللا: نسو الو زد یک هانا هم كمکح نتجز كندننکر هلی
 دیاوردیزونا با یععصا و بو موقلا هوض تعمم لاقت هیلغو وضو زاوآ
 لب صرف لات یسةبلغو اغوغو یزاوآ كفلخ دن وک :لواوو یف

 زنا قر 39 تهدید كابو ہلزعض داس ىؤضلا ءاب واولا نم اول دنا انشا

 مال تینا توانا ناو یو مهبلا تباوض لوقت قلشوق
 تزوعاوطاو نسیم بودنا قنص قەنشنر ہللدم كفلاو یرسک كنهزمه

 ندایزفا كف تاج یاو زت یعباوو ضن الو ایا ثب دخلا قورارید خدا هغمر و فط
 زوهظ هےاوا لا جوز کی دززدا عز هلبوش ینهفئاط ترع ارز
 ى 2و هرزوا یلصا كنمو هدهتندارول واعطاء :رک و اکد هیره

 وا رخ مو متخراو ہلادقم نواق ن دنر ادعم: قدنف صفر ولوا زهاظ ییکرب هدندب
 ۱ لاتی وض یوضتیوضلاقلوا ارز تلاوت ےل اتم یوشنا یوضنا
 ی 7 لا لیلق تنولوا تحت ہززوا قزو لوفاف هلیدبدشن كنان یرشک كواو 1

 3 ها عا َتبواضَدْتَد لاقت یتش هدب دشن كلذكك ناب ةيواضلا اغا اف ناکاذا یواض

 1 ۳۳ زذ مشا: كج اغا ولنکید نینجرب بدم كفلاو یعف عداض ءابمنضلا هیواضةارماو |
 | یذلق تباؤرا یخد ہاسہضو تایهلض ةأرماورعوپاون هنزوک میخ" هک)رد ید هنروع |

 ۱ تاک اشتم هل کیم ةاها ض١٠ ژدیا تاالد هنسلوا هروصقم كفلا ویو ةلبااهو هلباات

 ها ىهضلا الا رظباورنک, ندلالوفن وهناضی*ینرفو تنیهاط اف رونلوا لانمعتسا ر «رمهو

 اه ےن اذن لاقتهتشانعم بش ہرزوا:یرو لف لدی بت كناب و یرشک اه یک هلداض ا

 نعمت قاط مرق الا نو یلع هادف هزم منو یخ كناط ال (ءاظلا لصف)ہزبظن یا ||
 ابا هر یر ءاعطو مدشا تأ رخ رزواهحنوودنناتکم ان قشم نددیعسوب ر دنا یرهوخب |

 یا نرو لید هلن دن دین ك ناب و یز سک کن دو الیدمو یعض كناط *یواطنا زرد
 U را زد یاطمنابوارکد یدیغوطو دحا یا یوظ رادلابام لاقت روذاوا لامعتسا هتسانعم
 ۱ بد هنس هم كرازون اج یتنر و كنناوبح نالوا نوتبینرط هلبنوکس کلامو یم کلاغ

 ۱ ج7 لم یف ود عرض هنس ەم كناناویح نالوا لانج ین رظو كز هود
 | ید بت تست سنی بت ناب دوصعم ندنوو یبلوا یش ویز ۱
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۷۶ ۰ 

 یرو نانلوارکد یر ردراو تفلترود وب دا یمن زغوب قوي از نا رخ کرادی 6
 كاحو یف كن هرمنهرولک یاضالا یی رنو هه دیدشن رو یرسک زره دصضالا ۱

 !اهانع ہرزوا زو ةلبعف هلب دی دشن كنابو یعفلدابض رد هی آ .یخد یر و هلیدمو یرسک ۱

 ردها الا ید یر و هَّاسِِر هع یجب هل زصق كنلاویعف كداضا ایاصملا :تلذک |

 لیاصطا لب رصق كنلاو یف ائ هزمه ,یعضالا كلذكاهانخع هل یک لم وفا كنزمه
 یعضالا مو تب هدم یار دخانا ساجر یظراوردنعج كناطر| طرا هک یکی طرا لاطرا نج

 كناهایدتباارفورد دوخ دوخ ام ندانعم نانلؤارکذ وک یارببناب قبر صف فا و یخ كل هز عنہ
 كناح و یف ك د اض و اس ایان موہ هنینک نادیاریگ ذنړد زا اچ ین انو یربکذن

 هکر در مط لوش هلیدب دشت كنابو یزبنک كنارو یعف كداض.یرتعلا لجن ال یا ادیو چم لوقت |
 |قاوازهاظ ناق هب دیدشن لواوو هلن ورضلا همد عطقن داکیالیرض قرعلاقب هیمر وط ناق |
 فرش لاقیهنس نالو نالوارهاظیاق اند مول یرشکكنارب یرزاصلا .مدلا ہنمادہاذاورٹٹپازض لاغب ۱

 رسک داض ورضلا هز اض بلک و اضبلکل اش رازی دیت لک نەرک رکواهوایر اضور اضوهف ۱

 .باکش ءزکو اورضورو اک ندع < تیالو رارد ماکک اکا هکر دغم نقا ندج انا لوش لوکس كنارو

 هلب دم تافلاو یر دک دا ءارسضلا چ هل دمو یرسکج كارو وکیل اتو |
 لاقت تارا ؟وا باس هل يغ داض ہوارضلا ؛!یبکیسج بابءذوا بۇياش ىج لک

 نچ ل ود هنر اربد یس دوغلو از داستغم هب هتسرب ناپیناوت دوعنادا* وارض, دییصلااب بالا یرتض

 كب همج»یاررزاحمورسطا ةوارضکحا ۃوارضاھلنافرزإ جیا اذهو مڪاا علا یطر
 | یل ک هلن ده كفلا و ئ شک كن ءزچمه ءارضالا اا رتشکاوازکف هداز پاب کت ا
 ها رغااداهب هارضا لاقت زرد ید هفنردتقبودیاارغاا ضضا وهد وعاذاهبحاض ارضا لاقب كرو

١ 

 | تفل ہکزکمزواوا ظلغ یسمروثک هدا ل صف یر :هوج قوب نم ر ډا واد تاور ندیرغو

 || دد رضاج یما هنبنعم ہما رارب د هکمرپو لیھمدیور ہک لپا یک كنظفلاديو رو هل دي دشتو یرسک |

 || یف كن هزه :یرضالا یا وم لینوکس كنار و ی رسک داض ةو رضلا اربد ین هتسپ روا

 نئراق ات هلیدمویرسک نادو یرتنک كن ٠ هریه ءار ر ضالا هابععهسزتل نرو ىلع ةيرضنلا

 , | تاو ماعطلانم هنطب تن دا ءارب رضا لجرلا یر ورضا لاقب قلوا همت پوشش نیماعط
 || نیسوفاق باتو ید زها مک ا سه اطدوخ 2 صفر را

 اکر دراععا ل هوش دم كغلاو یخ تزارو یخ بل داض ءارتنیلا هل وا تان یغب لوا هکرتش» زنا
 ایف افختسم یشماذا ءارض ق یم دنصاا یر ون ل ام ہلوآ شمر اص هر یرب ندنفب دلو قصد دین |

 لنءزمه هارضیسالا الا رذکم ز وہ ولزک كال ذکه لف کمو كبد ها خرج و ےک

 كلنو
0 

 ہلنرتفف دما دب , را هبه کم ندءرضب نولوا نکاس .بالک ی یهدنا هکهردیمسا كنهزعر | ۳

 .تاوعضلا یجارژردضوعندواواهنالواهدنرار دوسض ىلصا لن وودد سال جا سنجر
 ہدعض ون کت رد وع ندواو نانلوافدحندنل وا اهیدتناراضعب و رولکر یوعض قیسنو
 ننن دیش ا یلپاوخاب کل لوکس كن هجم نیغو یضف كلداض وغضلا ردنعوا کد

 ةيفخ اکا قیر د ملا هلیشعو ءارضلا بدیوه هبا هیج هنمهخ هکر ور چلا نم یراوپ ا

 || تب رضا لوھت کلکه رروانزسک اودا هعدخو هلبج هیهننکر هلیدم كفل

 || هدننانهزصبهباهفرشم نکس بدی دش یو یه كداض هب رم .ملعیال ٹی نمهتلتخ اد دیصلل |

 نوهفم. .لبلڈ لک توص تل ذکو حاتیصادا اوقضوخصر روتلاو بلم افض لقب ییمرغاج | ۱
 فض ينا انی ا نا اا ام نوزوارهینوکس نانو ین لداض وغضلا |

 ے جد



 ا نیت

 7 زا :وعصضلا نوصا ۱۳7 ہاوس اعف
 موی :دنو ھالا رضق كفلاوینضل زا یَا زولوا هشت وش غولط

 ی هثنک لوش زدن اج ین انو یریکذت كوردو یکی درب و ایم كشنک لوا
 ازم یدلقرکد نگه تک لوشو یدشا اتقا نموا عجب کن لک ونک بوک

 نره بسم ,ارواداصدرضو یکرفنو دم یدشیازانعا سا هرزوا قرو
 | ہنیدل لوقت سکس رنک رخ قرط ىع ور درفج شوقر مین هرس ده نېغ لو فن و
 || عشزم م سم ن ذم كغلاو تغ لداض ءاضصلا هنت مو یکم هب تدز ااذایصطو ٰیضض

 عننتهشلا تی لوقترارب د ید هغدقج شن وکء اھو ردرکذ دهرا رد هن امز یغد دلوا
 تل یف یضا لبقتسلاو لب اضیا تبعط لوفتو تزر اذا عب » الا تالا نع

 و ی کن وم تیت تمرخا نا عغا افتاد ریآر رع ان
 کک نادنس هی تیصضاردر ما هلن از ہک ك ن احو یف كن ؛زمهردرالف تباور |
 نت هخلص یعضا ناف تر اخف كراحو ی رنک گل ہزرمھہرد ہل تهرح نا 9
 جج درج SOLE و
 روند ید همافط نانلوا لکا ہدنتقو قلثتوقاضصو لر
 یک شهریه امد نوصغب دنلوا لکا هدنتف و اعطرار دزد اعف
 ہلا نا نبه ناکل ابت قل افنم لوفتقلو لحاد هندزیغب دا عفن
 0-0 طلا ةولصب اولا هللا دابعاب دعا یر عوف هنمو
 لظ لّومناک دکل عض نالف یعطالاوقترارید یحد هک اشیا نزدنوکیب هتسفرپ

 نا لکا یا هطق تایلؤارک د هلا ذب دنسفو نر نیک ب امنو اهل نظف صدا ردکع!یاداشدازدنوک ||
aطلا نوردی نوت مه لاقت  Sy 

OTRAS ۱وو می وانا  aمج  Se 
 ۰ یا من وه

ermشقا هد یوزر  
 ایپ تدم رت 7 :هنخ وا لوغشم اضف ||
 یس انعم وئ دبا اب نواز زوج ق چا لخت یاوضلا نوا با
 ناک 3 ۳١ ر نالوآ قحا نجر سا تل یقئاضاا هبالغیاهیج اف رمالاكلذ ||
 ناتي فو قتل ووشرف هو نوک ناو یخ دان نیمسال ۱
 : ید ی تار با دیبا از سارا ۱ زرد علل نم نماشا کلو لا نم
 لاو قلا هر اکشآلبن وکیس کنار یخ لدااض وهل | ہنسا اسم ٹا ومس راک کہ لر دمو |
 کد هلی هلسهمنبعاتسک لاو هنر طب یا ضد نا نسزفلا نم بس و

 3 ہوس تفر ا ا و ترس ۱
ERO 

 ۱ ۳2 و هکعآ تبالغ قدر ەب نانو ھت و اشپ ضا يلا ارد ید هغر غو ان ونو ادن وک 1 3 رر 4 3 هل اراهامز اهم نالف یھ لاعب قفلسوا ۱

 سس قو سن داس عت نیم عطا" سس نفتی لر ۳

 ۱ ناخ



At ۱ 
iتک ت مس  
 لطصاو اب تیثصتو نایاب تاطصا لوقت هان هل دید شتو یرنیک هال هنیتف صا[ ۰

 | ناکاذاهرانب یلظصبالنالفلاقپ زونل وا امت نند هدنساذیم كمروتک تفاط هنر الاي | ۱
 | نالوا هدناوصو ہدیفرط عام كغرپ وق هلبدملكفلاو ىف كداص ءالضلا قابطبال عام ۱

 هکر دشنا لوشلبدمكفلاو یز سک د اص ءالصلا نردیسیتهنبتعف .ناولصلا نادیرات|قلیوا
 ہلی رنصق كغلاو یتفل داص ًالصلا یرتواندنفیدلوا هشت ا رپ دالص دلبر ورارونصا هلکنا
 تاولصو حنو كلام یرابد وهب سیاکهلبتعف تاولصلا نصاب و دع :رسکلاشتاتللذک
 ص ہانیتصخ نابعهلا هرروا یہ اور س ابع ناردتادابع عضاوم دارم ند ثاولص هینلوق کو دند

 ہامصالا ع ایا نایم میجر لاسق راولک هدهنسانعم ںداہب و كان ابو قمارصو كغ ود

 تیحصاام لک بد قو کا لنف٭دنکوا یزوک۔ وک بوروا: ٰیدبنص :لیمكْلا او یرنښک ا فرض

 لا راوبد خد هکم وک نکا ب ۈيغا رار تی انصار دك موك ن کو دلوا تا هنر اناوتیفاامع دو
 روک دی هل وکس ك كيو صف كد اض یعصاا یطمو هيلع صع ادا هماخ للعا نسرفلا یعصا

 لداصؤ كنه ءاعصنال) ہارتتناو تاماذا ىناثلا بالا نم ىي ديصلا ئم < لاقب كلوا هدنکوا

 انض _ || اهرخ لوش هبنوكس كونو یرسک اعداد ونصلا بضنا ادا هيلع یعصت لای ماکو زن
 ةلبنوکس كو یرسک كداصا ناونض)ا هوا شهقچ نادکو کز اقرب هکر زود ہنر كند |
 هرز وا ینەلوا ب ردها هکر طب باز عا تان هربخا نون یخ مد ذدازو زہ نزو ناونصلا یبهیش |

 بیرو هبنر,یرب هک زار د خد ہی وف یکیا لوش ناون صو هبیاونص لجرام تبدیل ا قو |
 ارگ لوش هلی داشت كلاب و:یتخا كانون یف كل داصا نصلا هلکندزوکرب یوص ثولوا |

 رولوا یریخصكونص نص سب هی رابتعااکآ ویو دنا تشکر ولایت ش گر دراكپ

 ئل اتذخالااتق رونلوا لامعتسا ةدنلحم یس وک شپ ہنسنر لیا سمی ۱

 اوص | «درلوب هکر درلتمالعنالوا ندشاط لی: رض كغلاو یال دا رانا ہلکنعااذارکانضب
 ۰ یدحاولن۵ب دشت ككواوو نمت عد اص: داص هوصلا رونلوا عضو هدر هنسن نالوا هبلش الو و

 یلەرغم هلن دم تكفلاو یف كەزىم ءاوضالا.قب یار انکا ارانعو یوصمالساللنا ثیدحلا فو ۱

 نالوا مفترم بولوا عو كرہلفلازتضَةو داص مع یوضیمصا ور ددو نیلا قام |
 هر قجهلوا فلت راک ورهوصو هیلوا لنصاو هنسهبترم رم خاطک 4 هلتشحرب یعافترا نکل ود ہنلح

 هنس انعم تسوب قعروف ہلید دش كلاب ویعضلداص یوضلا هنسانعم زا فلتگررید ی ۱

 یروق هل دمو یرسکكواو یواصلا تنساذاقانلا بابلایماب وص یوص ]ا توص لاق |
 زج اذاالحف یلبالاتب وص لوقت كس نوا لود یککر ادب بلا نرو ىلع بوت "هنسننال 1

 || یلفوشهدنرما تمماجردکیقیادن ین بویمروآ كوه ی رزوا تککر ادب وضتیدنبا ناک نیدعو |
 0 اہ وص لات وید نسرممردقعرود ندوسكنم یف هنوضت 'یدتا یعداوو بد نوبیلو لئاوفو ٴ

 اق ر دز یغیدروطیلک: ہدنس هقرا تآهکتللتلکن هلن و کسب كناهو یش هل داظ ةر هوهصاا ت

 ءاہصلا زا زید هر یکیدلک اوص ہوہص یدنباوکوباو راد هوهنصهنرب عفترم هدایز تكغاطزهو ||
 ہل:وکسی لناهو ی رسک داض یهنصلا هنس انعم ءاملا متان یجب رش یک پ 1

 حرحلا یهض یدتیا لیلخو ئدڼاذا:ثلاثلا تالا نم ایہص یہصو ح زطااعصناعب قمرشِی٭ ران ۱

 اض وبضلا(.داضلا لصف ) هوا شاباب هدنززواب د هکر لرد ینا هحرب لوشهومصو ندعبار بابراربد

 هنربغاذآ اوبض هوبضتر اس هتبض,ل انب كارت شنآ یب هنسنب هللوکس, تاب ی اش

 یباضلا :هنسانعم ہللا بخ كلي نیشهدنجفا لوک وکس هل داضو عم تیم :ابضلا نوش
 هپ رروا ك هنسنر دلی دم تالاق یزنتک ك ل هزمه ءاتمالا هنسا نهم دامرلوک ب دنو یر کا

 سس
 E هو حسب مس حسس اس



 شورش تن زس یر رس وو

 5 هلددشن كنابو یض كد ابص هبفصلا رواک ید هنس انعم رالام نانلوارکد اب افصو رار د جد

 3 نصلاخ یهنسنو هللدم لفلاو ی رنک تن هزمه ءافصالا هنسن نانلوا رابتخا ندنچنغ لام كلذک
 || هتیفصا لوفنز ربد یخددکعا رایتخاملہاەنسنرب یف ہنکرافصاوہثصلخااذادولاتیفصا لوقن قا
 - [(الخاذا بدالاو لالا نم لجرإإ صا لافب ربدرلیخد ہغلوا یلاخ ندهنسنرب افصاو ها اذا "یشلان
 : کلک سطروب قوات افصاواھالخاذا ES a هل لا ی

 ۱ دولاضالخا ب هلا نقال هافاص)ا هزش تن اذا رعاشلاافصا لاق وا رد جد

 1 لاش قلوا هرزوات هرزواتبحم صولخ هنر یز هنسک م اقرب هلبدمو یرسکكنافو یف كن ان یناصتلا
 - ]| كیهمه ءافصتسالا ءافصتسالا كاز ایتخا ییهنسنر لب رسک تن اظو كن هزمه ءافطصالا انصلا یا انفاصن ۱

 1 اں ءولصلا لکه نوا ایشان یک ا GA یسک كل و

 i E KINESIS کئ ا يا قم تب اد

 || که نک لوشدیدشنلاباریعص یلصپ وللاعتەلوق یرفونوجما قارحا رار ید هغر هشنآ هبلصتو
 1 كمالو یعض كيم یلصلا «یحهمان یلعمنسانعم قاب هښنآیدلف ند یلص یدتان تأرفولبا نيف

 0 | ایلصنەاچاذا سرفلا یلص لاق بدن نلکەجندرا كن ناکوراناندنرانآ شوق هلی دیدشت ویرسک

 - ]| هدننناجیکیاكغرب وف ۶ نولصو نوص,دلوا هدنیولص تا | نالوا قب اس یاب اید ید لضم روب مو
 2 هکر دش اطالحلوشهلیف رفت كمال وی ضفاكلداض ةيالصلا عام لعرارندهنب رانا قلب وا نالوا
 8 و اهانجع هلیدم تفلاو ىف كداص ةمالصاا رارزا هنسن هیش هکثمو كشم هدنرزوا كا
 1 ینخلداص لصلا رد یم كنم رالغو الروب زمور نیعلف ور ديرب كنیعلف هکر د یلغوا ك نيزي ور
 ّپ ۱ ابر هتبمر لثم یا بابلا نم ابلص دیلصا هررضو مع اا نباص لوقت كنا نابرب یتا هلبن وکسكمالو
 1 | یلخادهناک» یخ دلوا شئآ | قەبکرب یلصو ةه: وشمیاهیلصم هاشب ینآ ها ندخل ا فو هت وشادا

 هکز دەنناي قرر وفالضواهالصب هنلعجو رانلادنلخدااذااران لحرلا تبلص لوعت را دیخدهکسعا

 | لوقت وذ ن وسلوال الضم رار د ځد هغمر وف ماد هپ هنسکر هدصوصخر یلصو رد برف جد دوصقم
 | یرکد مالو ىف كهم یلاصلا ةکلهی هعفوتوهیف ہنل عت ناديرترما قمل تلعاذا نالغل تیلص
 | ولاصمو اخوضف ناطبشللنا ثب دا فورارتوط شو هلن هکر دریا قازوطلوش لب دمو
 | ك داصویرسک ك ي ةالصملا رازوط شوقراقحناغوا هلکنا هکر د هنس لوش هی هی ءاخو هتاف
 || لدن كفلاو یرمسک كنهرمه ءالصالا هنس انعم یرب داراقازوط نانلوارک ذ یدحاوهلبن و کس

 | هدنفارطا قروف كدنوبالصاو قارحالادتءاقلار انلیف هنبقلا اذاہتیلصا لوقت نهار ەنچیا كشت
 | ادا ضرغلاتاصا لا ہدقدلوا برق یسمرغوط رار د د هغلوا كيلوس یرانآ قلبوا ا
 | ثآ لد دشن كناب و یرسک كمإلو ىم كداص یلصلا امج ات برقاذا كلذو اهاولص یختسا
 ١ یم تنهنسنرب ىلصو قرحا اذا عب ارا بابلا نم ایلص رانلانالف یلص مهلوف هنم ماب
 ال قلع ا دل لب رسک كناطو كندزمه ءالطصالا ھدشو ہرح > یساق اذارمالاب یلص لاغب ارید خد

 ےس ها



 رڪ شاطنالوا زودیزوبهبا مث لدانص هافصلا افنارمام لعرازید نی هنص) اشکنةتسفرنو :

 أ هدف قباذا نالف دبی نالف" تم لاش: لاربد یدهغلاق سوم ها كونكر :ولصفواتتلام

 ۲ عج یدوس ہدنہم مع اص نوک جاقر تدوس كوي لا نزو ىلع ةيرمصتلا ایسوحانهر ١

 هلوا هرروا هجو نانلوارکذ. هک روپ لوش هلیدیدشت تنارو یم كي“ تارص) رص ا ويد تو سلوا: ۱

 ءارصلا ر دیرغبصارصیر و یم ۶ َءاریض یربر دبا كنبرهن قارچ هل کف كداص ةارصلا || .

 یعمکهلیدموی رشکت ناز یراصلا ہنسانعم یر كراکلکو د نانلوا رکد یدح اولیه كن ارو

 | هلا یزاقهنس نم رایحه ىج هلی دم تافلا و یدیدشن كنا رویم داض ءازنظلا .هتسانعم حالع |
 .خوتصلا زدیماوا رک ذهداز باب ردهنسانعم حالم كل ذک هکی را رضاماو کی اکا رفاکوارف

 ہی

 یف کداص نازل وس خب رمز ودق ریپ لاس كنارویضف هلداص

 كنيعوتف ك داص وعصلا ردرغصش وقرب هدننانهچ رس کرک نوک كنيعو یف كداص
 | ىج كا ذک هلی ذع كفلاو ی سک كلداص ءاعضلا ہنمانعمراشوف نانلوا کذب لوکس
 .لوالا بابل نم یعصیو وغصب افص لوقت كن ليف هلنوکس كنده نيضو ضف لداص :ونصلآ

 ۱ كاف وب كداض یضصلا كالي تالنکه لب رصق كفلاو ىت كداص ءافصلا لاما داناو

 كنبغو یرسک و یف كدا ص وفصلا بورغلل تلام اذ| موصل ا تفصلاشب لیا یی
 لادضب هنسانعم ليم كل ذك هلب دم كفلاو ىع كد اص ءافصلا.دنبناضم ليم كلذک ة لينوكس
 نوش هل ز سک كغ هبغ انا كع هلسیم یا كعم هافصو كەم« هودصو للعم ہوغض

 اب ز یل واتت ,هنناق کنآ تؤ دبا:لیم اکا :نیغلوا یرلتج اع هدنت اقا دنمک یک ندتجا جن

 ءافتصالا هدنعام نولطیوهقتًأب و هبلا نولیغ نیذلاق یا هنیخاصیف |انالفاومر کا لوق هنم

 رؤلوا:ہاکو ہنلمااذا هان الا تیغضا لوقت زاربذ ید هکر دتنا لیه قافتخناب اغصاو ہوا لععسب
 نالا كہا اغ ضا و ہفح صقناذاہؤانا یفصننالف لاشضزؤلوا دارم قح ناضقن ہلیااءاءاغضا

 دش ناخبا مسن امناک لحر الا اهشآر تلاماا ذا ةقالا تفصا لاف از رف حد هک آ شاهنناخ
 زد کین :م وا قا كنهنسذ رب هلی دم كملا ہوکصنداف و یف والا فتا لنت زا اهیلع
 ق هتننرب هب لا نزول یَا لوالا تابلانم اعص بص تصب بارشلاافض لاقي رد ین اقم

 ]| لا ملا عهد هم کم كاف و شق یاس سلا هتیعصلالا هبط لوقت قاقیناص

 قام ىلا هوفضمللاتب رد ثغلی خد یرسکو یعمص كداص هدنوو ہانظم و ہقلخ نم ها راقص دمحم

 ول ردلکدز اج یرغل عف هراز دام وعص ٥ل اراەسبا فذح اه نا و نامةوفص لانة و غلو

 اتنهنوفنص تذخا اذا ردقلا ترفض لوقت قلا نفاس 'کنەننر نوک تلافو یخ اذا

 | یا ےن هدنا عیردگیدزالوا كانم یسەیف ك كام یانعموەنافص یدنام لالا فو ذتسانعنءاسلہ

 ییجنكلذک ہلدم كفلاو یقف كنهزمه ءافصالا یج ہلیر ص3 كفلاو يقف الا اض لا قو
 ا دنس انعم اش اظ نانلوا رک ذ ییج كلذک هرزواخرو لو٭عف ہأر دی كاشلا كناب و یعص لداص وصلا

 تاناف و یی مفكداص " اوعضاا ردمسا ید ف ر نر هدنب رڪ افصو ردنعسا كعض ومرب هدهکمافصو

 هراح كلذک هلیوکس كنافو ىف كداص ناوقصلا: هنس انعم هرا# راش اط هژردم دم كْعلاَو ین و کس
 تین

Jiليَمهورعكز دلت و مبازلا بابلا نیمابفصو افص یغض لوقت هنسانغم لیہ  

 تلمادا نالف ی لا تیغنصا لوقت قععوط قاوق بولکا ہیک هد كفلاو یرسنک نرخ

-_ 

 ناوفص مو هز نوا اروا ییاورهدیبعوبا یدحاو هل _نوکس كاافو یف الداص بناوت ہنس اسم

 رسک كمع اة هافصاا قلواهدایر ق وغصبولوا قلقحا نمب قلوا قاض شنکءرزوا دو نم تو

 ہو یم ,ut : قصلا داود قول وس ا اار هل یکم اداصوا

 سس



 ادص

 مانا هباکهلیتوکیب لداصو یرسک لپم ةا ملا فلاح هنکو دعادارا یرهوج |

 اسد قاما منك نالوا تيه لوكس كل سویتفلداص وعلا اتیطلاخ ||

 DE تر او

 عطف سس یاس بی یی ۱

TY 
  RCTمس ی هد اد در

  1ةاباضملا ساندنسارا  TATTOOSخد

 7 هارد ا رو نر هنفالعقواو یردوکو ا یاب ولقم هد غف ۱

 دن جاطلاو برضلل هناپهاذآعرااوفیسلا تب اص بودی|لوهذ دانم وإ حاہص تبحاصو

 یابصادا هبارش ناک بر او و یشیلا لاق رواوا دهن تام هک مرا نیدتا ۱

 طب نیا: ایک ید ہک کن .تولت دن زوپ لوک مو لوالا بالا جیم 1

 هيلوا تو هدنآ هک رد ید نوک ل وش یاصو هنگ نلیآ دکمه دم

 میل اهنعمشقن اذا نام لا ثحصا لاغب قلج [یزوبلوک بم كفلاویرسک كبسه
 ھو ہم كوت ترس راس انا تعکا اذا انيمصإ لا زرد خد دخل والخ اد هزانز

 زرہدوعص یه هدف ةدلا ندنولبیزوب ٹوک یدننا شابک یزوب لوک لا ندتولپ
 NFR كشف نالوا فورعم هلکع دشوا هلب صف كفلاو یش عاداص یدصلا
 چ آق لخو رحوا بوقلاق هر ار ندر رب باوا هدننفو هک هکر دشوف لوش یدص

 ڈن وک "و هلزتس هدر تلواغیش هواغاط و هدر لغا ط هلغل وایمک6بق راواهکر ذدنضاا

 5 ان ل چرا نال کلهایامادص لا مز او هاد س اسب نرو باوا
 ؛:كنا بولب نا و>ا هود هکر خب ی یی ودق ات

 را بابل نم یدص یر لا اقب هنس اعم شطعز ید دف سوضیدصو لا یدصا

 لا تر و ىلع هیدصتلا لبطایدصا لاقي قلقادص لدم بم كفلاو یزرک ن؛زمه ||
 هددنس 1 ٹا ازوادنودنم اھ التم كعروا هنتر هلبعص كم ۂاد تل قتروادنررب قلل 1

 ٦+ ہو دید فو رسل ذو اف یدصتاا لری دیش ودم ضزاغم تا داناو اڑا واک :

 فن ناص ,یدصلآ |نسهلقیطن هاتف کر کر هک د هنس ل لو لواو زرد هخاق رعنا

 اس دا هی كلاد یداصلاا هتسک نالژاز وص لب دمو ی رسک

 ۱ من یوم هلب !رضق كفلاو یف اد ایم ا اب دیصلا لا كاذکما بن هبت نوکس كلادو ا

 امرخ نور اد قاب :یداولا ابفص ام اونایدصو

 .رارپد یدا | ويښ ادهن اچ اغاامرخ ناب نتو رولوهاک هم اشتم لاوط بغت 1

 اینه رسما | هلوا شا راره در هلبا ہدیدم تدج هکر دوص لوش ہلیرضصق كغلاو یخ |

 سیم آکر دوضلوش یرصیدتباورگوباو « انوع هلن ضد كفل او ئر ىکا ||

 هفطن لوش فیض كارو ضف كد اص مارصلا عبازا بالا نم ءالا یزاض لقب وا شاکر |
 ملا حح یا دارم زم فن لاذ 4راتاغادارف وچ هدست ادا ههاک رت ||

 مایا اھن هرهظف ءاسلا یربضالافب كم نیہ هدررب یوض لوکس: كنار وید اض |
 ۵ یرصو نس ناوغنغ بابشلا ءام هنرففق یرصدقمالغ تیر هرعش جارا لاق ||

 نا اقام نو هاو ابا داور رند

 ۱ مع هللا یرص لاعب رول کح "هد هنس ام عفد یرصو ہللاق هللا ہرصن ۸ نه اوه

 اندویفا نک راودوص هب هنر ا تا را یورو 1

 هنسانعم لصف یرصو تعطف م هتیقتسا اذا مال تاز لو فتر رد ید هکعبآ عطف نکرکچ

 ی

 شے سس تہ

 لم جل سا مس ستم



I: 

 سنا واک وضو قل ف لب اش هوهشا ٰیغلاو ی لا اچ لات رو وار
 كن و ین كنيش یثلا دیس ۰ دنیبتشااذ منا تالا نم ةوهش نش لا تتیهش لاقیهنش

 4 وک تله یف لت نار تنا یبا یہ اعط اهن یر دت اون کوک
 هلن ی دشنویرسک كناهوهتعف یهشنلا "یتشلات نا اش ل خر لا هتنک نالوا ین شه تا :

 واقل قوم آه روا تن الف قاذك ن الف ERE ا

eماعطلا یہا یک ث اه لاق , 

 هاش لجر لات تک نالوا یکسکی قفل دیوی مک ناق یه سس
 ؛ے فن عز سک كرمه ىع كداض ىلا (ةا تلا لصف ) خاهلاوفتم بولقم رله طی

 --- ۔ || يصب قا لاقب یزاوآ ك نالوا هتشاکا r تپ هززوا دولق ی ۱
 70 نیو و عو اورانلاول لالا تلذکو اسانس یو صا ھا ۱

 راتکلا لالا ءاجلاذا" تحو ٰیادع وج للكورد نوا د5 ی ی 7
 ا زادهخاو نوتلآداّزم ندتءا تو زد نو رقص “ةو دارد ندٌفطانو تالا قالب ۱
 قصت ۃو یمن و ییضدا فا رفقا یادت وئه بواق وهو تعموا اصاقءاچا ضا ۱ قو[
 ردیذوم برتع نسب یت مالا اور لالا اواو لاو یمنوٹٰرَدَعلا عدل ۲ ۳ أ

 ۱ هنسانعم مالع. نالعوا هب دید ك نامر: یرتنکت لاب رو یف فضا ئ 3 TEE نم

 لینوکس تلاذب گل قازنو یرشک باد تای طلا TOE E حل
 هللا دملغ رپ دعد ملا کنن ۱ یا وا انك لا سرا مد هی ا او و |
 0 هزر وا نمابق یربفتصق كا سالک ديتا رد كنار و یتض نانو یمضذانص دیصلا !نیکعااتختسا |
 هبرشلاقبردت لج اک نزلا یییصا مترا رعاغلا لاق و دشلوا عفا ویبصا هان لب نکا[
 هاب اعم را وا زدیریغضت كن هلک هبنصا ةيينضا عقاو ه دنرعش دلرعا دش اوم و و

 تزیک]ذا:اندعالی سلف او مه كدام ءاتسلا یلالغ وال لطف كغلاو ی رسک دانِ ایم 1
 اأ نابضلا تووع نالوا هزات لب دیدنشن گنا ےک یف هل داصآ ةيبضل تددم تقف اذان

nl ۱نالہفءلیدبذشت ك ابو یتفلداض ناسا )یک ًاباطق هل اذیلطب هب زط كيا  
 نمراعاسرف فض لیلا ةفدص ویا لو همان نیت ناجی تکه ززواقزو وا |

 || قوشو لب لب رصق كفلاو یرسکلداص يملا نی اليا نذالا لل وغ
| 
| 

 سس =

11 

 ید
1 
3 

 گلو یش هلدادض ۃولساا كجا لبمهیاوه ذو و رنک و یف ات ات هک
 ویصب ابص لاتسف اه ات هل يدشن ڈلؤاوو هلنیتعض لا 7
 تم كغلاَ رنک اتم ابال هایم ا دی اوه یسیتوتلاو لهطا الان وف
 | رد یم غمو ینحااص یبط تروعات ماو یراطا هسا یافت قاف یاهو وه
 | سنا ین وااتاک کد ٰیضاہلا ناک اذار لا تسطا عاق تو وا تا وم كگ دن یص | ۱
 الط عج للم مزا الان این نبض لافت قع وا هل راتلغوا لی دم نل ی ك دا |

 ارباب زدنوک هل لبا ههک هکرد راک زود لوش ةلرضق كفلاو عف كد اص “افلا ن ص
 ۱ لطاض لذیذ شز هلواوو انب وبیعل ن درود لب اقع كي اوز لا ندرب ید خوا

 اراک زور فورعم هاکعد نود هکر دیا مز هلن وش یف دق توری رسن كن وقت |

 هنضعب ضعب بودیا لافتا اک( ابص هدکد لنکوب ماعز رۇس ەز كد تدر دلاقەا وت تور وق یدو لب |
 لاشور ولی دم اکا! و روس ن زانق ورک دول ىل: فوت وو + هرانکیت ھی 21
 بات مشهد ته یراجد دیک 4 رنک نا "هیاضلاز ,ردخاظ بولا زاید 2

13 

 ےس حصص

 مر و سو و توپ سس



 جر

 الش اوج < لاو تخمه الا نمالا اهولشب نت اثیدطاقور دو ضعر ندم
 ید فر یزو ضع نلغاطبویروج تولادعب كانا ناسنالا ||

 ت دیپلم كفلاو یرسک تنهرمه ءالشالا مھیفاباغتئا نالى یفءالشانالف
 باور داطخیراکدبددیضاایلع باکلا تیکعا كفاخ ید پل و هرذوایاور
 1 لشارافداا ارغا تر زوادیصنا 2 رب د تد او دیصاا باکا!تدسوا
 1 دا آق انلاو ةاشلا ت تِلشا لاش ر رونلوا لاععتساود د2ا توعد

 لا رخالا لام قو عور و سِانعلا شا ةينعكةلج ءاساع اہنم تکرب ناو
Nکون تنه انباع الکی شافو فور نا دز لوقو باب  

 برس ك 77+ سل ی هلن رسک ك اتو كن وزمه
 توعد نوعا! صالحا نذن اک رب هل یی هنسکر هو هذفنتسا اذا هالتشاو هالشاسا
 تا وس کھر اگ ؤایلک اج الجرح.:یٹاطقلا لاق نس ربدهیلشاو
 دهد لاسفب مز ۱ یناور دیز وبا هنس نالق اب ندلام هلیدیدشنكنابو عف كوش یلشلآ

 ا یف ییجهلبرصف كفلاو یف كرش اب ایل لا ةيلش هلت يقو نالف 1

 وش لاق فی ناب 'نا هيد دشت كتابو یتف ك نبش یشلا زاغل وا لاسجتسا هدهنسف ||
 رّوکذم ئا نم ز دفسا ناب ڈیڈ كفلاویرنک تنش اولا یناثا بالا نما
 كہزمھ ءاوتخالا :ہنضانعم نابو هرابرب یدحاومیدم كلذ کس كنلاوتخ ||
 ا دو مهد هرم و ءاوش تا ذا تب هوتشا ل ومت كا ||

 0 تک نالوا ج اط نو هیدعو یرسکالواو یواشلا ی تالار وتنالوق
 اواو تا یا AFI ET ET كنة

 وشاف نالفىشەنڭۇفترارب د یاد هقمومیلافیفن ندهاعط تانلوا |
 والواو ور اب فو ماشخ ا ہل ف ك نيغ
 ہی ورکس وی شیوا لتملا بطدماذا «اوشاف
 روا دی سین ید گلا یف تنش ماوس[
 نزد ناتو ف رفع ن تتن یزدان لوا زد دو یکی دو |[

 5 قالطالالع شآزاوز ترک لؤا ساز مظعابا سار
 عن رب قر اک دتا سدا اڑ تر عددنشان روا هعراقن او را كا سولا
 ۱ ر رو سان الا هال كد هدومرف یزاغباو یر الا ہللا هدج وم او

 ۳ ی هدف دال وف تنه نوش ور یر هراز الاغ ی وشو ردلکد
 ی لب صقا كفل نخ ك تخ بول )بن ك عوف نالواڈلالھ لب دب کلب دب دشت ابو خف
 قدور وس نور كىن ولاة كوا ۋو ضا ك و او شلا هنشاناباقج
 وک دف كار او هال نم املا ال یکهطف نلاف

 اش ان و دو راد راكد نت دق قبا بهت ناو قغ تنش نابشلا
 نو لوك او اواو یهفكئبش ةاشوشلا هتناتعف نیرود زار هی هتننکنالوا راظنلادیعپ
 ۱ رغ زف ی تارا ام وم هوا عن رسهک داهقانلوش ہرزؤا قزاو
 71 7 دو زد هنس اتم ج اعا یو یش ین لاق رونلوا وادی یون
 ار وشاوا زاد ونوار کسب قب رطب ند هد لعف ور دید
 یا فتا ۱ hs و یرسک كبش یی ىلا

1 

۳ 



TAV 
 --س-س

 اتا کک ضا ىلا كنیفشا لوقت ك ەر و ەنى كجہریواش ہبدنپیکر لدم كنلاو وسم

 هدیعواو و ءافش ہل هلعح ادا السع هل هافشالاق رل بد ید هت خالق افش یه نسر نو هنسکر هاش

 .تیفشت لون قمل وا صالخندهتسن رہی دیادشن وی یسک ااف و هلنتشف شالا: زدی او ۱

 ہل یصق كفناوق وکس كبش و یرمسک كن رمه شالا اريد نیک شش رانا ںی 1
 لامعتسا نکر کیدی لانش نالوا هبش هه رف و هزة نشا یدش ا تیکللا ناار دنا رایج رک |

 || كنلاو یف كاش ءاغشلا یدیدرد زب ننلوالامعتسا نک کی دنایلعن ترص فصخورد از نانلوا | ۲
 لب رسک ك نبش ت و اقش وءانعع هلبصف نبش هواعشلا ردا كی ماش ڪج اوا ت 1

 5 ءاطعب ونلوا لانتسا هلو او تو اغشو رسکلاب انتو امش هداتق ءاوق ور دخل هنا ۱

 | كفن ن دات ب ول والامنعتسا همت «دنلاوح-الوآ تواقشارب زین وال: توام نگو 3
 لادن فسا ران وی نال ی وود ءاعو ۶ ءاطعیادل وا بارعا فرح: نیفمل وا | ١

 غبازا بابا نل جر ا خلا * ردییکت واقشیند تیا ملو زدشناوابلق هب هره ل واند نوا |
 یلفامیدنلوا بلقهفلا هدنظنل قشب ویرتواندنغو دل وار و کم لبفامیدناوا بلق هاب واو ا ِ
 تافه دنس هیدن لننضامز امت وا بق هفلااب رآ زد ناقش هدنعرافم هو یرتوا ندنخودل وا ونقه | 1

 ردنفل د فاكس و قا وا تع دن هلن وکش كف اف و ی زبك كنبش وعفا نوا او |
 ۃافاشلاۃوقشلا نین قشوہق لہ افشا لو غن كع تخ ی دنسکر ہلردمو كو یر سک وز

 قاهوتشا هن ومف راله تاقاش ةبل الا پاب نم ل وتنوع ر و دهي هني یب رکج تجب یخ
 هلن وکس كفاک و یف كنبش- ۔وکشلا مدنا هباخاب ودیا هحٍاسبم ندمکچ جز .هلکنا یم.

 كبش :ةيکشلا انعم لب رنک,كننش ٠ ةيجشلاا كرب وربج ندب انمارإ یک ایت 1
 دی 2 وقتا دک انعم هل ميفخم كفاك و یف ب نبش هاکنلا كلذك اس دب دشنام قا ۱
 لاک و یف نی وکلا كملف ءوسج منعتربخااذا اکٹوڈیکشوڈیاکیواوکٹموکغا الف | ا

 هلدیدشت ناباو ہل سک ت لفاکو یخ كم یک, نمک تاساو پاک بیت وادی ۱
 تراکش زدم هل صاف تافل اوین وکس تفاکو یه كنبش ,ی وکشلا ا هتک نانا

۲ 
1 

 از ریدیدهغلق لب ازناکش فدهنسکز ءاکشاو لوکی نانا هچ ج )الف چ تمام قاذا الف تیک |

 قلغوارما یکنن و هانی هلیدیدشنو یرہک کف اکو ہن یکتا فاضعا نماوضع کت وقت

 نحالساکزرب دیر نیک ل وش هلن ذم و یر کد فا کالا یاری نوا قنفاخارچهدنجا | ۱

 ۱ یشؤدی ای ندیتسومراع ننال و کش یھ دوج ام مطا لاق: رب دیش 8 خ أ :

1 

 هچرکاردشخیار تضف ربع ما هيلع هل فخر سو مان بحاص نوی لاو بما فا ویچ دشن كفاك 1

 وقت نو تاب یاک بو ار یوم کر بان نو یریک تایی اکتفا

 دید هک | تیلکش ندنوضعرب هکر واک و چوکشلنم هتک 5 ا

 ا
 ژل فا كر دم جہ دوش نوک سس ك تېغ ویرسک چ ةاکتل امت هلاءاض ۲

 زد ند ہنلوا تاکشف صاف تیاکش هد دن بنت ك ناب و طف ك نبش .یشلا ونسام نکیڈ رو |

 یم كبش یشلا بالدم ءاطزرد نطواکار سنہا مولط نسیرد قلغوا قلا لا نا

 كاَذكهلِی نک كناتو كرده _هاکتشالا ۔ںولوا.نددادیصا نسب ہلکا ایا نعش ۱ ٴ

 سفت كن کیو هک دخااذا یشن لاپ مر روایت ایمانی

 | نالوا كوشى ذات اش وزد وقم :ندکت اٹوب یدنزشسخاوماوا جنس تد جو ټکو ش هودنق اط |

 رز و یوم ئپ رد قلغوا رفا هلبن وکس كفاك و یخ نی 8 یم اتا | ١

 : ایما هلبنروکبم كمالو ئ با نیش تاب اندشعد م منا ںی درد ۱ 1



 رب شا ات ل وقت قل و تص تجهل دم كو يرس کف كنبش انسا رول وا

 5 ا ءافشسسالا تولا لع ضا + لانا بلع قرشا اذا یشلا عش الاقل وأ

 ہہ ہس agama ہو مج مے تاو جتنا هج ھم س سسٹم 4

 اذا aE 7 TTI قوم 7:7 ار درسنا اا
 3 ٹی ا ا دات اتو رشک داص ایت یک مثلا عن شا

 ی هو هم E لس قو
 یی لا ندا هتف ر لاق ن رافانا وشنو دتر نال شعداد قرانا اق مهراد

 ۱ مدرس کر ار مریم هدلس وب
 3 7 1 مرنا مارک هند یصشرکا ورد ما ک ہد ذ هوضش یر وز لم
 لا وام دو نوش رکنا ةيصاسنا یدرولوا

 وا ولم تناکادا بت رقلاو اول یل قا ا

 تحت یادو شرک دات یتعاوسلا 02092-020
 ای یاب دعا ذی الزام واز 4 ر قف ار دین

4 4 

 ام دان بڑا نال رح توا ناسا را یارک این
 ارد ورک رطح ادب صف نا فش اطا ردا رد

 وش ہلدی دشن اب هرکصت جم ناس ۱ یف كا رک کام ژوتلژا ۱

 1 به زردی ت اغرب رف ندراتلاطهاضعو
 م1 ا سس لیدو قر سک كن ںیم سل

 نک 7ل وفکر کک: وشال رضا كفاو یف كنا ًاطشلا اب انش اظناذا
 امد س سرلا یظش لاتاقب ورب دیخد ها ژب انن نو کاظم و
 واہ ی۰" ضعب وذمومزرف ار وکلا ظعلا
 3 رم سو کول وا قحال نا هر صا ناو هر با تموم ےس
 اه تناکاذ هاومش 8 رااقب ت راغ الو ذکر ا دم کف وی رکس کن ھو یک تنش
 در هوش ری یو فک نا و ۳2 نا رتعنر |

 شاهزافلاموقلا ال افت ف رک یاد ا دی راگ نل
 یاوش و وز اه ایا ش رابط ا رفتند موی رک فلو یف ان یاوشلا
 ںیم یا اش از بس وم وا وام موم و سار

=eتے  
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EE ETRE 01لم كفلاو وف كتف اوغفلا  | 
 حا ىب لوک لغو یعضتلتش وغشلا ءاوفِ ارمأة ال زا قم
 و نو لو و وا دن راهش ایا ىزا را رفع دوم كس

ENل دلج رلل لاق هرز وا یباو ار ٹیکسلا یاری هل ی نصف لاو یف كر  
 در راه هکر | هکر خاک ینا بقا ال نامه ی نیر ناتو ۱
 نونا راتنلایم ةرفخانقش یلعمتتکو لاهن هلال اف لر دید ةف رط كز هنده اقش
 دی اار ر یر اوال تمام دوا یواو دلا الانا اف کافی شا شف شفشا ین

 رب رفا بول والاوخ نب ززو كنه ہل فلا و یر گے كنه الا قالات الم

egara بسی a A 
 ۱ 2 افتیفشتمال وقرا زد ی د هک لس ایدز یل وا طاق رک



 2 ۱ اد
 تام ےہ تحت

 | EF لنمر الا قرصابنو يمنا :نماذش لیبر یش یف جا لاقز ید ا 1
 هنسهران 3و اذشو هنیانعم یر نادرا ؟ نانلوارکد یدحاو دجاو ةاذشو زرد ۳ هعونرپ نیدنسښچ 8

 ار ارد تعا مید هلن رم صفو هی دم كفلاو ير تنش رارشنا مارشہا: ررد یتبذ 2 اذغو ارد خدا ۲ ۰

 منمباذایرش هبرش ۍ شا تبرشلوفن ردندیایضا رولک ید هنسابنع«قلاو قاصر نشر |

 | یلاعنهلبا لاقو انچ بب یا هل اصر اخبار شب نمسانلا نمو لات هللا لافاضیا هر |اداو

 ا کو ناتو كن همه ءازشالا موعاب یا دودج هارد سب نی ورشو
 | عدم رتشاءدیلص وزش و یٍدهلاپ هلال | وزش الان ہللا لان انوا پس ی ےن
 اوزشا بونا وا ف دج اب دلی وکی دلک م ال نکا س ع ات اہدقدنلوا فذج بول لب نیز هاب |

 اوچ یواو نو ےک: دلک مرال نینکاس ع اج > امن بول وا فداصم هی رغ آمال رک ندو هوا |
 ییجج كنس هلک ئر نہ کن كنارو یتف کہ زرہ برا رب ید هل ضاورتش بول رم |
 یف كنبش ,يرشلا زافلوامج هرزوا ینزو هلعفا هلعف كنيعو یی زرد داوو |

 لسعر رد هلاپیراو یرشو یدا نامعط نالف لقب یک اکو د هفرف
 ةناربلآ طح ىلع رعنا لاق تم [بنعملظن ارم لرد هنج غا 0 ۱

 هبرشو یدحاو هلو تاک ی ارو یف ی كبش ةيرشلا لاوط وسال یر |
E aیزرءار كلام ابر صف كل یف كتب یرشاا ریبن دیک  

 لا راد ید ہنییس هروب ق وچ كمردلب یرشول نومو انزور دى یوش ہمانعم ور

 پرطضم نوح یرالوپ كنهقان یرشو اعا زك اذآ مرا تالا نم يزش یز ق
 هبار طضا يڪ ادا قال مامد یرشب PERRER ا ا

 ہزبصیف سزغلا یرش لاغب رار د ید کجا دایع نال و اربد ید هک دانعو چ هدنرس تاشو |

 جارخریهطادا « هداح .یرش لاعب زرد دپ هغیقج راب وپس هدرخ يړشوځادا لجرا يرشو

 اضخراطتمااذااضغ نالف یرشلاقب اد ته بضغ یرشو دیدش عذناهارافص |
 یرشوردفورعم هلغاو!قوچینالسرا هکر لررد خد هنقب رط كلج فورءم هلک د یل یرشو |
 مارخادارشا لاقب هنس انعم ریجن نعم هلی دم تل و یعف كن همه ءارشالا رولک هدهننانجم هجا

 سرلا یر شما لاق لوا ہوزواداعو ےل درس تامل نسک و تن همه ارش یا اھفارطال
 نبش یربضلا رمالا ف غیاذا لجرا یرشنا لاق زرد د ها هرزوا دان ناسناو ملا
 ن0 هزهه ءارشالا لیعف رو ىلع یرش سرفوه لاق تآ نالوا ایم هلل دیر دشن ابو ۱
 هبداک هنج واسه الماذا هنفطا تب  رشاو ضوحل ات زا زغاد وقت قر لوط ل دمة توس ۱
 یابندناهکر دسجاغا ل وش هلو کس كنار و یتخ كنبش.ناب رشا ینقج وان ز ور دییکه غم بو روا
 لون 4 کو یف ل نپش لک ناب شو هاینعع لم وک نار و یر سک كه ناب ناب شا ادا
 تانلوا رک ذ یچملیدمو وی رکن ابو ی كش نیبازلا رولوا ر یان ندیلو کز دار ط ین[

 یورشاذهلاب له رصف كل فوکس رو یف كد یو سا همانا[
 نش ,تزارشلا ردیف كخاطرب لب صف لاو ینوکس كواوو هلن هف یار و رش هلمیاكلاذ ||
 نالوا رڪڪدیدحاو دمو یرسک كنار یراشلا یس ٴاط ج راوخ هلبفذخت ناروی ۱

 طنین انا اتعب یا هل هعاط فا بقنا نم شان ارادیدةارش هر روم ودیلانعمی رب كنه اب اط | ۱

 هلیدیدشن و ی رسک كنار و هانیخف یرشماا ی ی وا ندن رلکبھد رئا لا هک الا انقف قح 1

 : كرو ین كم یدٹلا ہارشلان *ناک اذآلج زا یرشن لاش د قمل واند طن انلو ار و ۱

 اصش لی کرک ز وگو وصلا م تم تم ۳

" 



 عت

 دربمورد اتم را هڪ شو هدم لاو یرسک لب ا ءاشلا نعقنرااذا هرعلا بو

 زو هلنبتشف یوتنلا یججج هلی رسک نانو كه: و ةبشالا رولوا یعجن كنس فلک هوتخ اتش

 ذک هلبدب دشت كتاب و ییوکس كنانو یمض تنبش یوتشلا هنس نالوا بوسام ہیاتش هلیدیدشت

 RE نغب هدننوکشېقو ہدنہسن ز هفب رخ یک فرخ یفرخ هلن فرخ هتسا نالوا بوسنم هیاتش
 لا تلف هدر هلبئوکس كنانو یهف كنبش وتشلا رد ذوخ أمان دنوي راک دید یوتش

 غاتغالا هاتشلا هب تقااذا ت راک مطوءتوتشلوقت هانعع هلبدی دشو یرسک كناتو ہل ||

 شا قول داذا موقلا خا لوذت لوا لاد هنیف قاخ هد كفاوق کج نهم

 باور قانک قم وط هرجا نویعالماضیا ہدن و ڪک شرق یب هنسکر هللا یمض كوه هاتاشلا
 لا تزو لع ادن تاو یخ كد ین : ادم لوقت نا باطل هژزفا
 *یشلاا ذه لاش قلف تب افك یو هدو ۵1نا و ىلع هیهشتلا زومغب نفد هدشنوکش اف

 ام ةو کشی هات لاقب هصغو مدیا ینوکس جو یتخ کنیش ولا ءاتشلا فی کیا لت ا

 تا شا لاقب قمروظاهنسن ربهیرضوپ كنهنشکرب هلی كفلاو یسک كن هزمه ءاصتالا ہلزخاذا || .
 ۳۹ رب ه رغوب و لمکج هصغ هلل مصق كفلاو یف ك یا هصعااذا ءاضهسا بصشو

 تین لوش او عبارا بابلانم اھت شب نسخ لاب رولک قد هتساتفف قلع توروط

 ]| كبش ٰیصتلا نوساوا هنسن یربغ ك کدو ا كمك رکر ر ؤظ هزغوب کس ززرد خد
 | بجو یتف كبش هتل مش لس دبر لاسق هسک نالوا نیزخ لیدمو یزسک ك جو یقف
 ]| یرند هصغ رغ یخ یلطا نم ضش لب و لب لعفنزو ىلع دین را لاقب ین و تک
 ۷# 8 ےن اک یک ریس کس ءابورد هد دشم یا یدتنادربم زرد ہذا سک نالوا

 ھم | ینو وھٹمؤھف نزا ةاحش لوفت زالوا فغخزولوا دکتاب كسرایف هرژوا قزواا ١

 ناکاذ اذا ءاو کش ۃٰوافم لاعب ارخص نال وا ترمه وہ هب دم كنلاو ین کس كيجو یف كنبش
 7 وزوا یراقب هکر حب ر ل وش ہلیرمصف كفلاو صف ك يجو كنبش یو صغلا كإ ملا ةبعص
 ند هلک ین نالوا هلیفیفضت كاب هلب دبد شت کنار و لنت ی وتلا ی یعهوانزورد یخ یبوخ

 ۹ ا ا وا ا ا مہ یا هدانا ئوش نس زد ہنس تولاس :

 1 اسو هه کلن سلا رد ى سا كن لب نور وی دلوا بلقنسواوہدعب بولا اقم اھ

 و هد هیس انعم قمحا رغاوعشو حقا ذا اونعش وععشبهاناعش لوفن قمحا یرغا ہلا یوکس
 هلوکس كلذک كناحو یف كنیش ةوحسلا یددتنالو یادش فا اذا وعش وفاتعت لاتب إ
 ۱ ۳ لب رك كاجو یف لنیش "یجاوشلا ةوطخلاديعب یاهو ادیعب سرف لوقتتلواربس ىدا كلا |

 || یتف كسب :ودشلا ودنٹلا امهاوفا تاعنافیا خاوش ليلا تاج لاق زلنآ 1| یھچا نافاللدقواا' اد

 ات ضدمو شو اهتفساذا كوالا باہلان ماودش لبالاتودشلوقت كمراوَسیب ہود هلنوکس كلادو |[...
 ۱ )۳00۳ ما هب قغاذا ءانغوا ارعشادش لاقي هدئپ ولسا نغنرربد ید هغموفوا تب یکنارت

 11 فا یس لع یر تدا زادقسو هکر د هنسک ل وشل دمو یر تک كلاد

 7 دز ید هنسانعم ینغم یداشو ریش | عجبا هزر بودا قوس ینلعل# تنم ہک لوا کا وک
 شف لک یدشو رولک هنسانعمشواذا ةیرمصف كفلا ٭ ہرکنص ناددمجم لاذو یضف كننش اذہٹلا | ادش

 OES ہژکا روبزمو هنتسانعم بلکلا بابذ زد تند
 ۱ با یار ی دوازم نرو ادثلا زنوف ید نوا هایم

 ےک
 سہ
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 ةیسلا ردنا یربخأت هکر دلکد یخ رد شمل و ادارا مدقم ندنربسفن كناوهسو وهسروبرملتم ||

 شوق یاب هد دم رخ ی دمو باب یک یویسلا ہنسانعم یراتاوق

 وب ول e PE دا دس از کک

 هنر یونگ هنسن ییا هلیدم دشت كناب و یرسک كنیم نایساا رولك ید جد هنس انعم لمم .یسورولکیجد

 اشسا هلکونا هکر د هلکلوش هلی د دشنو یف كنار و یرسکكنبس ان“ ال هنسانعمنالثم 4لواهبش

 رولوا عقاو هرکصند جمال ہک مسا لوشو ر دل وا مضاماکآ کر دیپ هم هدناضاوب ورونلوا
 یروہ زم مسا بولق هنسانعم یذلا نس هلکامن عد یخ درد اج ہجو یکیا هدنآ

 ترابعدلوخاوھ یدذلااع“الیا لوخا ای“ ال مولا یف ءاج لوعت هدد یربخ كن هفوذحیادّیم

 نسیلیدرکاوردلکد یخ یخی لوا مالکه دنمج كلام هل یذلا نکآردشلوا عقاو همسروب حاوص
 یبارپز هلفملق هیلا فاضم مس ہلکی س یم“ا ناک دن دعبام بو دبارابتعادئاز یب ام نسرابدرورحم

 یف كنف :وأ لا: (غعشلا لصف)باوضلا: |ءاشاوردادعاقتتا نا هلنمالو مالکرب

 رواک مد هنس اعم كقکهلتعرسو شو هنیانعم دما یباغ كن هنسنکرب لوکس تكن:زمهو
 اوا مولا توأش لاعب :هرروا یباو ردب دونا ر وک ید ہنس انعم شب واغواقال یااو اش ادرغ لاب
 .هعانر ویلیع«ءاش لس.« هامر ن نرو یلعفاأش لاومهنب ر زوا بلعرا ید یدوشو مهتقبساذآ 1

 هل نر ورولرهج ہللا لیبنز هڪ زرد ید هغ باب نارقح ندویف لوڈ واش هشابناذآ
 زا توش لوقت اري جد هغمرقح قل و تو نوأتوا اوآشجرخالاسقب زر دوا یا
 دون آهک بنز هرروا نرو هاقییم بوکس كنشو یز نوک هانا اللاب ِتعزن اذا

 (قوشخارا لب دمو یربک,لنءمهو یعف كيان قاشا هنس انعمرالدنز ینج هی دمو یرسیک

 قایاخلا اوف فلا ماذا موغلا ی ءاشب لاعب زارپ دخ هفرغت قاشتو دعاببادا امهنپام یءاشت لاب

 كنم ءابشالا,هلع اف تو, یلع ہااش ل اعف گنا تقم هلن دمو یخ كز یهو یم كو

 ما تقبس یدیتبا لضطفعوءدفو|شیور دیعوبا نس امم عافسا یقه منک كلانو

 نالوا هدنچ وا كنهنسنزره هرروا فرو تابیخ هلة يغ كنابو یف كنیش:ابشلا ارد ابو

 یسک برقع هلن نکس بابو یف كنیش ةوبشلا للربذ یخد هزدنکرآبرقع ثاوبشو هاجم سس
 ءاشبالا؛ الا ریشاک ہدزاعشا صعب مگنت رولوا لانضوتیا فرصتیال هدقدنلوا لامعتسا نسمالو

 ٹو ؟رووط ہدنرزوا ا زا شرک هک یکتا نالوا جدی ہفت یخ ابو یرمسک ك ن 1

 ۱ .دنسانعم نانا ور دیع“ا ید ر , ر ندی ع یضارایسور ردیاربسفت هلربخ نالوا هجن د دع كنلفساب

 ۱ یرهوچ هدمافموب و كيخا ذب رض ل الو یا كيخا ایسالموقلا"نرمضآ لوقترد هنس انعم لثم
 || ادعاق هنا ناایسال م رک الف نا رب رع یدتبا شفخاو یدناو ےطان هنفیدل واررک عونءدنمالک

 کا , و تور دنلر و ضوع ندنآام بونلوا فذحرمض رد ہدئازام هدنلوف ٰیرل ےہ دید

 | كن هزمهویتفكيم نادل لر دماف کو دا و كیتورخ فان اقتسمور زنقج قاب ندویف

 ۱ زابزوس وی لک هلنتقف تاون جفت ابو یف كلذ کش ابتلا املا یری_رپم

 ۱ ید دلونلدلوادا لخ زلا سا ناب قعوط یلغوا یکد كن هتسکر لادم كفلاو یک کی
 1 مد کاو زازرعا ہیەننکور ,اشاوموهتشا اذا ہدلوان الفى لاو قا وا فش هنساباب .یلغوا اشاو

ren 

 توت دارو کو تف اذا لحزل تی تی لو كو تر و

 هما هر

7 

 ال
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 ڪڪ
 [ندولفاعفی زو كنو ی دنبا شفخاسایقریخ ىلع ا هاشا یا ةيناعُذیساوسیه لات نهج لک |

 و  بلقهفلا ی + یم بوناوا فذحیلا كن هکاوسنمیریفزجیمجوا نالوا هاذ ندوب

 a هوا قزو لف دوخابهرزواینزو ہعف هکر دل :> هسورد ہرزوا ینزو لاعفا اوساریزردیشماوا

 ۱ ہدنس هلکهیسور د لعفلامال نانلوااقلااب زکاارپ زرد سپقاقلوا هرز وا ینزو هعف هک راوردقوب
 ۳ | بو دیا تی هنسنر هدم كفلاو یرسکن همه :اوسالا ردّدیوس یلص! ارز یدناوا بلک ه ابواو

 ٤ | یدتیا یرهوج ہتلفغاو هنکرتاذآیشلا تب وسا.لوفت هرزوا یتیاوزارقلوا هنرزوا تلغغندنا

 ۳ 0 كفلاو یف د كنبس ءاونسلاۃلیا ی دید ہلوازومہم هلکوب E ن ,نکلردیباور دیبعوباوب
 : | یدتازوب زم هرزوا ییاورارف كلر ارب ولیم كپ» ,ةاواسلا رد یس دیک یوا نوا يا لب دم
 1 1 وب با + دن واییالاذهو لزم داد ڪڪ یو۔۔ہال)ر داذک یواستال ی ۂلااده

 ملا نرو ىلع ةي وتلا تب وسادا امهنب تواس لوقنر واک ید هنسانعم وواو
 2 اب یوتست یا ضرالایهب یوسنول لاقب ررہد یخدهفلک لاحشوخ هب و سو كلرود ییهنسنر
 بو دیک :رکاوتساو یوتساف إلا ثب وس لاقلوارود برک ك نو گئہزمھ ءاوتسالا
 لاق AE رارق هدنس هقزا تآ اوتس او جاجوعانماوتسا لاقب رار دیخد هنلوایرغوط
 ںیم یوم ا لر یوتسالاقب راز د خد هک اد ضق هام اونم اور ةتسا یاتنادیهمظ یىلع یوتسا

 وتساو رهظو یلوتسا اذایوتسا لای زید خد هفلوا یلاواکا بولوا بلاغ هتالورءاوتساو
 تعااوتساو هباشیهتنا اذا لجرلا یوتسا لاش رد یخد هغو ایپ یکلتکی تن نبکرب
 م ر یناسکرربد دەغلوا لاح شوخاوتساو لدتعاادا؛یشلایوئسا لاقت رارید خد ۱

 ةیوسلا ةلاصةب وتسانیئاومواندالوا یا نول اص نوو من واوغیف هنخصا فیکل اق

 رک لم یارمالااده نم: وس یلعامھ لا كلر ارپ هلیدب دشت كناب و يع#

 ہدنلاث قدصد ےہ لر دلوطقلتو هنچب هکر د ملک لوش هب وسو م دتره فرار ینعیڈیوسلا امه: اجها ۱

 | دید ید هی هب هٌدبسف يراك دا عضو هنس هفراهود هپ وسو ییچچ هل رمصو لفلآو یمه كنپس ایاوسلا

 1 ھلیا هلم ها زرد ده وخ هک وردیا هطاجا نفارطا كن ر واهودر درک هقحوبنکت رکل ۲
 |اوتس »یا قل ا يوس لج لا دنبکن الواد طم الخ ا ملی دب دشت كناب و یخ كن قلح ا یوس
 ید ا فوررد یخد هغلوا لاج شوخو قلوارار ہلیدمو یرسک كواوو یم تلات یواسنلا
 ون آی مک ند یربک عن تان هکردز دلی یخ لوش هلبع كنبس اهسلا اوکلهاوواسنادا

 ۱  كنام ویب كس 6ة ةٰوہیدلا قلا یی رتواھسلا اج را لْلا قوراردہا ِناح ما نرارسصب

 | یدتادیعواوهرزواب اور یار ردیا هدنکواوا هکر د هنسنرب هدنلاتمیفص
 < و ینا هکر ید هوا ۸2 ركل وش هدنحالطصاراناهؤهس هک مدنشیاندنس هن

 یس روپ هکر ارړد خد هب هقانلوش هوس و رار دیا ظفح ع انم هدنآهکه وا هدنل امم ہنیزخلوش بولوا
 الد وادى چب دم كةلاو یرسک كنس ءاهب ءاهبسلا راز دید هنوکیسو هتعالبو مسو هوا عالم

 ةه كنيس ءاوہسلا كا کرت یکجا شبت نیان نهنینربهدنرش اعم هلی كوم های
 كي با زبد ید هوا اسکو تعاسر ن ند دیک لب دم فلا و ینوکس تاهو
 امعّسِا ید ہدنلح كمامشرباہنروغ لب هنلنرو ئل ا نعا مس لاقب كغا تلعع هل نوکس كناهو

 ام, هدضیح تلاع تروع وہسو ومو تافل یایهنالو یمنی الام لام نم هیلعلاشرونلوا

 ۱ اص جو یرسک كناه یهاسلا س :ضیح ىلع تلبحاذااوهس ارل ا تلج لاق رار ید هغلاق

 | نا ویو نصولا نا ا قورا شم و كناهو یف كنپس ناوهیسلا هنیسکیم دبا
 هد هک حس ور دکییدردرانلوا لفاقرانل وا جانجدنیصو ناک د جان نینصو نس »مانع باوا

 ام

 س
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 قونلوا كرت هنن رز وا للاخ هتد نالوا بوسنع هجا تاک هلیدپ دشن كلذ ڪش ابو راک |

 توس سس

 هلص كيف نا سلا هلهس وصف اذاهاتس لاقت كا ناسآ ت وحا ییهتشز داری ىلع ةتالا 1۱

 هرمهر گرذ: ای رردراو تغل ترد وو هلع ایالات یسهفیص كنهلوقم وبول اققا

 خد یر و هلتیس مط رد مه ید یر و هلن نوکسو زمہ حصر د مسا خد یرو هلنبس توگو

 تاواقمالا یج اسى ىا هل دم وی رسک كوه و یتف كنهرمه ییاسالا هدد واتعخارمهنلصا

 هرذوایاورارف رز دهنلا تا وامسك ذیعا یک ىج تاما کال ذکه لوکس كنيسو یتف ان

 نیس ءاسلا زربد یم انس پویا تبس هی دف رشم کم ن صعب تن زولوا ڈاکو روئاؤا و5 ملک
 كسکوب هادیدشن كن و یرسکد كنونو یش كنس تسلا هنس انعم تعفز کلک کوب هلیدم كفلاو یف

 دعفراذا ءاٹسا لاسقب قمرداق ہلیافم کف او یرتک کہ ملہءانسالا ہنس اعم میقر دن تالو#

 یرسک ك نونو دنتعف با قوا هز روا ی عامر بودیا تارادن نوصا باک دنز لام

 رد هتسانسمریفت م نسب یدخا ورک اوز یستل وقت وا ور اف ىل وار ب ااو

 یضفكنبس یناوسل لرکچوص ندوبق ہلکا هکر دهقان لو هل تک کیو آلا مرع

 أ

 :لحرتر رم لوقتو نبق رفلا نیباپف طتوو لدع یاهاوشو یوسو یوس ناکملاوةتنسردبا |

 دکمکح وص نوا رودکی لو تقسادا ضرالا هاوتا تاسلا ةن زاد یک 2

 هل دشن لواووا رم كۇ? كجي ہوتنلا اوقتسا ادا بشن ال ن وو وغلا لام اد یاد

 تیلقاک اب ةوتسمواو تالفاهانعع بدن دشت كنابویضق كه نیس ہوا شاز اون هکر دو لو
 لاقت منشا اعم یشیزت و کم كنهنحذ و هل رسک كنیم دت تا ةونقلا نم تالیف ق
 كيو ناق هنس انعم ل هلی یفخا كنوتو ی كنب ؟فتسلا لكنا ادا صوت تلخ
 كنا تماقا لۇ درر ید كفلا و یراسک كل ةرمه ءانمالا رولوآ ند دف نظام ك فا و نئ اش ةن
 بوکس تو رك مه تامل تن تاو اولا تا توت نوت
 اذفا ندنپ مکتویذ نوشاوا سیاه نم تقریبا فو یوا لند کا قلت
 تاادعب دم كفلاو حف كتبس ءاوسلا زفلوا سابق کوت زدن یدشا یمنی ناوارکد
 جا ءاوس ی لات لا لاقزرید ید هن هتروا كنهن رب ءاوش وءاوش ىلع تلا بنا لاقت هللا اف

 | ردراو تل خوا هدنآ ةتنلوا هنس انعم لدا دوخ اب هسلوا هنسانعمریظ تاون و شا رواک نس اضعمربغ كلذکهب رصق كفلاو ئ ردك ك نيش یو زولک ید ةن راغ اوسو
 دا كنسلق حوٹفمرکاو یخد هدنسنکنآ سردئارصق ىلا كسناَرونکمدوخابم ومص یک

 ءاوش مهو نا هوش اف تشش ناو ءاونرمالااذه اه لوقت كیا کالا وتو لا نوا 0

 || ىد توصل د دنت كو رض ٹیم مانتا یکی راکدید قا مشت رداتفل وا تھا

 ۱ قر ثولتو ضرالاتفساذآ ون ةقانلا ثنس وقت قهراوض ربا هلن وکس تازولویتف كس

 زولك ی خد هنسانعم لادتعاءاوس و هدضف تدصقاذا نالف اوس دلصف لوقت زول ةد هتسانعه
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 ار قریب هفت رخ رل نا ال ۱
 ز ید ضخ لندن دوزی یی و اا |
 ۱ یم تیتر ادق شا لات الدب دفا یر لنک كالو ||
 بد زا ازم نو 6ود یو دو بجز رانا کدو رک تو ۱
 ناو ہی سس سور ناف ترواىر تدمشخ |
 : ue Ry رت ھا تا اف ۱
 > یهو داود دون اولد یا رامبو كش ین تو ا 3۰

TDرس ہم  

 و
 ۱ سز ولوا نره ر 1

 سان الزام داش هنا طر دید رىشات شۇ زۇ اسد فف ا
۲ 

 7 لب یا رو: دروغ زهرا دہرا ںی مک
 نھن ا ت در واچ ةا قرروا یار ۱

 رب دو تولع لب تو تو دلم لا ع افترا کک 2١
 رم ن س ن ۇق زررذ ھر فاظم اقسام و رت خاور ا

 مو العاآ هرس امش لوت رد کالا ماش نصب نشر
 ۳ الف لا ۲ جز یدک و یاد و ااو ونقل لا | ۱

 ںی و شور ES ی ای
 تھ بو نالا فنر دمو خر کا
 ابا منہ نس یر وہ ہر بم دس
 0 نه

 یزو ناب رزدو یز کھو تقدیم یمن |

 یادی قؤاواذا ی 7 شا مش ی ده را ا
 RAS ها لعت له عاشق هللا لاق نگه تنک ی قاواذاذ دک وش لوقف
 ا ہى ک كن همه ناجسر ا واوا لک ضرات هک ی بد زد ل سالم یناسم یا

 2 شب قم هوآهلبرسسک ناتو كن همه ,ءامسالا كن ہرنالوا فور عم هلک ٥و ام لپ دته
 ال هتم اتم دانش وآ بت فٹ لا : يه ویعط كنس ةاےناا 2تالاوغ را1
 رد دمفآ دقن كنوپو ردداوم نیفرو مع مس ارز ردقتش نانو لوکس تلپمو یف ا
 ۱ دش ]تا و خش كم ٰیعض كن یعسلا ر واک ایمان ارز رذواو نالوا فذح دو

 | تک و راد در د لعد یلصاراضمب رد راشعآ فالتخا هد هبا ره: یا اش قا ىا ۱

 ۱ از ES ید هنسنکیآو سا راز دید قرض و هلټرک 37 ۱
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 E r و ہم دوم نزو دیقلا رندن یا

 یعق كس هیاقسلا رو دشاواوص هکر یتروع لوش هلپ دی بس 2 كفافو یضف نس غ ةءاعسلا نار 1
| 

نا یو ةیافسوغ, سما لتباهاض دی دشت كفاقو |
 ۱ ترور نافرو د 2 ءافس اهنا شافرقسا ل

 || هکرونلوا برص هدنفح هنبنک لوش لدم وپو رد نکس هيد هیعس نوععیدلوااقس شاقر

 أ فا هکر دنکال ایل وش هلب د دبش كنابو یخ كفافو لم یوغیلا هلوا قیال ها دانش ۱

 : یوفسو نوک تاون تم و ىن اینا و رو ین ااا ۱

 دکل وش نالوا بنرانک قران وک انس یف لات واوا نرجع فا لا تس اف |
|| 

 | تیبا سید ات یکی یی هدنوپهکهنسکلوشز رونلوص ندنا هک |

 هلی رسک او كرم ءاق سس اانارد ماو یک, دما وص سو خوار بیک كيم كد اسد یک

 ءاف سا ییسنس لابی دلو ممجوصوراص مین لوا هک قلواالتیم روپي صرم

كفافو یر كبس دلا ضیا مو نانا ا
 ۲ ,قلوا د الم هروکذم ضرم ردیسآ ہلنوکیس ِ

a SO]لا هتک بس کوم .تاقاسفا ضیا ىس لاق ږد  

و صع نالوا لماس ناب کیدتیار الو نو یا كبار اھت
 زا هنیعم دصحت دل

 دجاو لکی موقلا فان لانفب كمر دو تر یر قلخ مو یرسک اتو یخ لا یاسا ۱

ہم واطا لت مامجو هيف تایقتسب یذلاءا الا ام هحااص | ِ
 'یرک كنا وكه هامتیالا یس 

برو كبکچوص ندوبف بم كفاو ۱
لا تیقتسا لفت رار د خړ دخ یدویص 

 تيمنا و

 «دّیظعنآرفرد در دوز ون هدنورو هی ؛ندنآ هک قصه پکن :ةیافسلا هی لا ق ۱

 ۱ ند هنر هل دیدشن وا روی وا در هل كد هکر ردجدفلوش دازم نیا نالوا ۱

 || ی تب یراہلا ان هپ دیدن رو یر بک ی الویمض كنم یا زا يا ا ۱
 1 یبحا وكنا اولسی دتا شفخ اوژریدهولیکآ ربیعہ! تشوفسچز كفلاوق وكام كمالو | /

تایم هلک ی لقد کک وا یولس تانک :ier یداملوعاتسا |(
 | ردیلفد یعجو یدحاو 

 ۱ هدش اهن وکس ك مالو یخ یب قو ا لس لنز دید لو زد وا الف

هش اع ت عو هلا د ھم نیضدرغ عرودع بق یا شبغلا ۰ هولس فوھ لاق یل واهرزوا تیهافروژوضحم ۱
 

 رولک برف نع يرييفت ك اولسور وک دات ناولسهولتسو ردییاؤر بور دیزوہا وہوراربذ

 دس كنا دلو هدننراقهنآ هکر دیار د هقفوپ لوشەل !ربصف كف و یش كنپس السلا یلابعت هللا ءان

 لوا رکاو را | لتف یدلو لالا قەن! زايا ننزوب لدلو ینآتعاب یت دخوطر کس از واوا

 ح دالهیسنودلوهببرمقجرکا او رارولوا م اس هناودلوهس عج ج هلبهلدلو هاو مطعنم هدننراقكنهقان

 || هود كبکرالج هکر دوب یهچو تكنوب و بعبصرما یف کالجج الم یف موقلافو لثلاقوزولوا

 یراکید قوالاضصىنو قرقعلا قلبالا نم زعا ونسب زاساوایغاتی : نلعواهد هود كىك را ہررد

لوا هلماجكکرا راډ هناویج نالوا هلماح قوقعو بد هنآ ك كر قلباو دیک
 نعا ءان هنفدد

بزهکرزپ (دمنسهدرموب سکر رک و اض يا ولد قوفعلا قلبالا نما
 او درموب هدرار ب نص هدا

 مکن رارد هب وب ہسلاق یس هراج تنهتسنی,نا کن یعب تلخ مانا طلا السا عطفا

 هدننرفک ر دهقان قوش ماردم كنلاو ف وکی كمال تی كم ءایلسلا راو دیخدملعلا نیکسااغب

سعظقن اذ|ءابلہةفان لاقاوا |عطعنم یعاتنالغوا نال 0
 هنوبقنالب , رعجیعاتبنالغوا هدننفواهال

تلس لوقت قبا یفج نان نالغوانرق كانوبف ذی لا نزول یا ةيلسلا رردابلس یو ا
 ءاشلا 

راربدیخد هخذ* هل زا نس ۔ةصغ تكنهننکر هیلست و ءایلسیهفاغالس تعزناذا هل زاها ا
 لاش 

 مح ہمسس

۰ 

 صوت

 ۳۹ جم ہم ےھت تن
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 5 ےس تانکر ادعا ثلاثلا تاسلانم ابعسیس؛لجرا ی یک ہن د و 1

 بس ا هکر ج دیک اک ما دف یک یف یال لرد یدک تن

 اایعیس لایەنسانعم هک هقدضصلماع و ول وا قالطاھەکندہاعج تاکزاب رپ وو

 ِكنیعو یف ام یاس ٰعاسلا با بام ا کرم ها هاعسلا

 ات لو وحلا وعسلا رولوایشاب نددوچو ندمرک هکر دع اضواولاعفا لوش
 هسوعسلیللا نم :ینص+لافبانعءهلیدم كفلاو رس کلا : ها اوعسلاتفاس رب ندهیفک

 ی سا نالف لا لوقت كمشد اشعه ہدیعسہلیعع كيم ةاعاسلا
 ۃمالا قلا یاری دیتدمک با انزه ها فصاض هنسکر تاعا مز هو نسرید ٥ هلبوب ندهیلاقم بان

 -ای نیعاینءاما نبا قو ءامالاقالاةاعا مان | نوکیالف رهعو لجزا یز ةمالاو هر قو

 ها یب هتسکربهنننکرب نایک نان هی عسل ا یاس رپ هنع هللا طر یعیٹاو

 و تک نوچ رر ید تا ی وادا لا ولا ا یس لاقب تعا
 یاد دار کا کان وك هزه ياع دیس الا دب اعسهتف ری ؛ق باکلا یس یب

 ab a كنافو یھب كنیم نسل تا وم لول تیام

 ةكفل او یک کن زس سال ده نوا یراکدید یم قشور دلکد لو ۱
 عصا هلوا عیریس هک زرد ید ا لوش نساودر روا اوزیعجصارتتا نالو دارا
 ونام كنلاویعف كىپ ءاوتملا .هدراناویح نالوا وار لا انا نعد نسا هن ضا

 ءا,كلحررہلینوکیم کنافو ہلیح و یرسکو یمض کنی ناف نایفس نسا تع قازوظ ۱ ۱

 بس بد هم هکر هم تاماسلا مذنب رفهرصب ردیمسا كەن ومرپ هلق

 ۹ یرو راو اض اوم انا تشراوسیوصروشپ ۱
 o یادو ووتپش ال هنیفاو عتفشاەتقم لاقت لر دهغمراوصیناسنا قسو ۱

 ۱ 28 هببیدشت تاون كم یا یی كنئاو ا

 ,قلواذآیلا رک تْلاو 0 ںی ید هدولبو قارط

 : ههدهمچوآو هد هی رو هلب دیدشن كواوو هلنبتجع سلا هلوا كیاحوتسح هک رد

 YET وام رزوا تنوشخ ی جلف لک هلبدمكفلا ورک نءزمه هافسالا

 رانا عج هرزوآ روزم نزو هافسلا قاربط ہلیرصف كنلاویعف كنبس اسلا كنسیاز مطا
 یک
 ےس

 1 :نکص ندقافو یرسک كنم هاعبیلا .هتفاس اساذاءافسو ةافاب انا لاق مانعی هل سک
 ول خادم دنا دوس صوت طی مد وا نوا وو اوچا دوس

 | یتقنءنمه تات وتعهد خا خردل خب
 کن اقوى مه اما دا مجاز کی عج سکت افو
 ادولب لاو نیت او یخی راوسرولکن جی ناو
 ۱ تر :ةس كه دابق هلال هبهنسکر ةي لا دزو لع ةيقستلا لود
 داهتیقساوا و تبقسلوقناهانههپوسکنءمه ماعسالا ةرکلددشمالادفس

 هلرک قازاوابط لینوکس كئاقو یف نہی قسلا ندروب زره یا بام ردعسا ہاوس
 نو

 _ | زب ید ہخلوا التب هنضرماق بس( قو فا بابلا نم ثیخلا ہاقس لاقی دلی ربغلرکنوسلوآ
a یناشلا بابلانوایقض هنط!قب لاب ردقلوا عمجوصور اص هدنطبلوا

 ۱ | وص 

 ۱ لفافو یعض كام ایقسلا ,ةيرقلا ف قس وا نم تیقتتنا لوقت رار د یخد ہفعوق



| «#۷ 
reer nu pum, 

 مہ ےس ےس صصح ہجر یی مسح

 ی و کر یک ی .دلوآ یمن بول وابل ەد مة ێذلوأ یر شتاب :ىتلواڭاقەلابئ از 7 5 ۱
 ا رتملابخلاقب ىج هلی رصق تفلاو یف كن انار ارا رکو هطدیدشت كلاب و یفف كنب
 مولادتع یر نال وک هصخ هردم لاو ی رسک بلو کهنه ءار الا لب ا

Paikلوما مانسلا یل چ )ادنى رس لاق نلف لازا ید ضغتیلانزو لطب رسا  

Beءارساا ا اج وما زالؤا ك عو لنکس كناروی سکكنتس  

 كار وی رسک گل ةن رسلا رد ز ومهههناصاوو ماو و دلایل و هدنلکش تر وق بودی

 ول هکر کج هلی دشت ك واو و مل كنار و یف كم هورس هو رسا اف ةغل تالذنک هام الو کس ||
 ا ہلا ا یدتبارور مال مکر د هکر کہو رسو ہور ںاذ تاکاذا ور ضر اقبال وا ا ْ

 لم لفلاویرسک كناتو کلمه هاتسالا رراشیا یاب ندنامکر داغ لوش هل دفع نسب ۱
 ناز | ر دى دا ناک ها رب وتر خااذَآ سا لاو عملا و لالا تب رسال ومن كلَغِاَراَبَتخا ||
 وتس رده رک كنار ۃبراسلا ردهنسانعمر اش تارسو نا سر انسا ىا تالف ئىزا توا ||
 كفلاویمضكنبس یرسلا یرسلا زوالا کک کو د تولز لوشتلبدمویرنک كنار ٍیراسلا/هاتعم ۱ ۱

 لو اتم : هب رصق تفلاو ین وکس كنس و یف كم یزسنا كار ییشەدنتفو هی
 رددعج دایر زردلیلف ردصم هر ز واین زاوادهیرسو البل ترساذایزتیم یز ترس |
 ةي د ر ارس ردا فا سا یل ۶ رانا هکر د زا |نایهنسا نو, قادت ھوا رنک هم ۳۹
 توی ارد ار رو یم ا ۔ یہ شلك ا ۰

 هل هرسه هدم ظع نرو و و نس زا عحلهال لامعتشا را ةرمه وءارساتم سال و تاذکء اتم

 انت رسل وع فنا راز با تکه وکم ناز و یف كدبش زا شل وا قو ۱
 یو یو رسل ندروگخدب قا ھم رد ہم نا هلن وکس كنار و ىه كنيس سلا ةدحتاو ذی |
 رتسارتتا رد یاسر ورا خا رضف كنفلاو ین وكس كنار ویعطكنبم ||
 ماظتنا ذا و اظ ا ا لام یر شارع ا لام ةن روا ڪس سد ونس اتم نم ندشآ 1

 اد ی ا ا اج ا

 ج مس سس

 1 روہظادتاز ر دی د هکر کج كلذک هور وساعم + هریفض ماس جهلم كفلاوى رتن كنپس | 1

 زا والی در ات لاو اڑان شفا ترش اول وڈ کت زدن دیک نیل کناتت کک
 7 ب دفو یزنک ڭا در موایدم كفلاوىرىكەزەه لار زره 1

 مال ناف ار زا قم اتو و قارچ درا بسه لی رد فا ضم مخل لیا
 اعامسار فا و رت کت شد نییآرسارولوا اک ید : شفخاوهرزواییاور شخ ار ذا تول

 2 a الفلا ناش نج صف تاراظما كا زہق رکو هارنوکلنم تنوع كنم
 ناول لادن لیلا نایوخوطس و فرات هند دا تاک راهه تن ثفور طوهفورطا

 را ام هشدوا عنوان کر رز رپ کا حرام تل ٹکرا ودیا | ۱

 :r 2 رم دجرخا ا رپ ةا ا ات EKER وا هدنچرات | ۰
 ناس

PRR 0211 04 وج  Sili ETE۱ ها یاب  

 یاو کەن زۈتتاەۋ دۈ نذر وه هود ندتوپش اغار هودلّوش هلب كمویر

 3 ا دو بیس او دو ےک 7 ۱



 ا تم زی بن ود ةفالاتدسژ مجھ ام وکستلادو ۱

 نی هاوسلا ناریدخد هکتیقکب ولا نشابهدزبس هتک ررودسو هوجو یا ||
 زا وا کولا ہلوامساو نکرروہ یرامداهکر دهقان وش ہللا ویک ||

 سو ةد ة رطب لابتي اهانعم هلیحف كنيت ۃادسلا ماريد ید ہرب ۱
 وپ هکر ول زا مقاو هان هبنتفو آهک غل و ہلباصماا
 ها کا اهالی لا نت و 4ا يا 1 |

 جدا یخر سم یمملصامرچ ید ور دیلب اقم تل ەم هک رار د ج د هنشرا لز 1
 ا تنا ندید اول نب داغی راہفن تخزسااذارسلا یدس ||
 زبهلیدم كف ای کن مه ءادسالا هنسانعمراشرا چہل سک ك اد و یخ کد نھ
 ھل بول واز یخ وف كنج اغاامرخادساو نبنساو بولا تیدسال وعن كمر وچنشیرا ||

 او با ا و و پالا نا و ام ا رريد دید ٢

۷88 
 سس

 لا رز نانو یا وتو هی رس نسل ہک .عساونمدا نکجرر

 هب رولک ید هنس انعم دصف ودسو هبا دالا ندر نلا ردکمربنوج

 تو زا یکی ور و امرخ لوش هلیفبنتو یف كنابویرسکلادو

 مس !تلطت وقت رب ددخلوبنک ردیابلطیبهنسرادیماو ار يخد هغ وآ
 ۱ ۱ الباب دال ومن تو رد یخ د ہلا بہ اادسا اوهتسعا تلف هصن

 اج ین دن قریضعب ودامہم ی ایدہ لبا لاغبهنینن نوا لامھا دب رصق تن كنلاو |
 ا العاذ هاست لاقب قیفچهپ هنت هدبشتو یرسکلادوهتعف ید

 تیم دم الف هاب پس كس دا ههنا نعم سدا هنت نالوا یتا ہلدمویرسک |

 ےس

 2 ولا رانا یون وکس ارد ی نس ویلا لدشقارورسدنربضن یس هلک ټس مکتب
 ود طلب لمس كغاطو سو هنسانعم و رضر,یدحاوهلبنوکس کل تارو یف كنیم
 ا لالا هلتورمو رسو . دما قد تندر مدننبالوریچ وهنسانجم« هو یوړ ږنالواهډ ښام

 8 س سو عماد یه بوت زور ار نسال نکا
 8 لئلا ریغال واولاب یعرد ییع ت توسل ورد ید ہغمَرَمِح ہر ز و ردنغل هد وب
 من ابها وج هلی كنار و یف ك نبش ڈارسیلا هتسک نالوا هل دیدشن كناب و
 دستش املوا عاق ا یریغن دهاکوبژ دزب نعیعلوامج هرزوا ین ز و لعف لپ عف هدب رع
 زار دی وو هضم کادو ةازسورزوا یم وا عج عج رد يحج كلا ارس هل نتف

 ہزنطلا رہظ یا قل زظلإتاورس ءاسضلل نی لث: دا یف و رواکتاورسییجیخدكنوو
 *دوغامرا لحن وکی رسور واکەدەنسانعمراھل طضو راهنلاةارسو بناو+|یفنیشع نونکلو
 تا تن اتعمر اقم را وک چاپ سک كنار ویمن دا هدرجه ةبارسالا هنساعمر فض ره
 یداملواع انما مج هرزوااب رساهدنو ویک ناب رجەہا رجب خا بج انک هلتنوکس كا رو یک كنيس

 0 1. کد توی ناو هاتف یرشلا' متسانعف رب غودرب رد,جكين رج هبړجاو |

 1 لاف رز دین د دغ وط ہی راجقاهظوای رس و ورسلا فلکت ادایرسنلاش كل درم ىج

 | ی نم اججدوخاب هرس رب د هبهبزاجقل ہظوا تب رسو ردقنشم ندب ؛ رس ول و راما یرسبت

 || ید ازز ةدنلصاردن دراو رس یرسن یدنباب س تک. مک هنس انعم یل وا
 بس ج س ںیہ سب سس هو

 شن
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 ناقئا 7 ف 8 1 rv نک مادیا یحناذا لاو فاعل نا لا مادو نکسا دا
 شددمادا نیلا تبع“ لوفت قعازوا هنسو هش روا ك هنسرپ ةيرلانزو ىلع همتا دهم اسب 1

 شوف نالوا فورعم لکه ها ہلی نطق كل هرکس ن دهل مهن یاس منا اب ۳ ۱
 لناتسنرهناهویدخاور زوا روم نزو ۃایعسلا ز دیا ور لعن ضن ونو هایم

 اهنسا عمر اد هخااس لز دیخد هنشهترواؤا هاعسو رد ییجا ایک هسا لنعه رش د هنو 5 ۱
 "289۳ص هماندنبناب نالوآهبنرزو وا كا هلبغ كف او رب
 بح اصهدماقعواو یدّعاو هرزوا زو رهن زود اسلا ہماندتء اسلا روکنا نال

 | یر هکر رد ید نوا نیکی درب اع ۇر دلا ان رد شخ ا ریست یمن ۲ ۰

 باقعسلا نفءاص اعم ایام لان 0 بد ند هظ ولت های را اےہورواوا نوح ما : نوا ی

 لاو یف كنیم ول ا د ناس یارک هاب ی دیصمالإ ||
 شاطرقلا تونم لوقت هاتن هل یکتا یف كني یس قرن ید ا کا ۱
 .ننیطلا توس لوُمن ژرید یخدهقمزنص قلاب هل هاچ ندنزر ویروس و هنر ذا: اس دت ۱
 انآلاقنو زرد هکتکح هلتاتج تل هللا لی تق هارو هو فرج و دتفز چ اذا مت نصر الا ەچ

"20000:20 eem 

 تک ادالخرا ضا لا قلا قوخ ٰیزاغا یب تک هددناب كل لینک اب كنلاو یوینک نوه
 بام دیحاسلا هل زا لک الا اڑٹک کر ڈک ل وشال ان كاجو كام نا تعال حالا
 مو چر كر ا مایا" هروص نا اغوا یش یوقو کر دوبی لوک یز

 نالوا ندر ومد هاعتس کا وردف ةو دەت ولت افق راک یاد لینا هکر قتل

 ل اتقنراتوا قوا یزاکدید اش کو اکو تنور شش یاس یا
 ماسلا كادرفوج هللا هیچ مس ءاتخو فا كس دام نا سینا یا

 نضل یتضسو ل والا تاتثا نم ونهسی اتم وقت اسه اتسع هل دم تعلیق کان[
 زاَضانا نیما لایت نم هوا ضس وهن لج ولاا س لوقتو اض غبار ا بالا نما
 دنکرتاذا* ول نع ةسقن نرگس لاقت ززہ دید دبا كارت ین بولو اغنام ند هنر سفنو اته ||
 لاتلاتوس لاقت قلا زاها ن ز وک كشنات وبلارا ن یک ل وکس اخو یف لت حل ||
 ید تغلرب دن و و هتخرفف دام ز اور ملا معجاف ت دقوا ادا كلذ و لو ال !تابل اما ون هاه ۇعا ۱
 کار هشنا وال تلا تشل لث مر دابن اهاعسار انلا تیس واک هر زوا باور ورعوبارذا داو |

 ںیہ ست

 سس

 ۳ صف كنلاو صف كنس املا هیلعدتفوت ان اكماهل لنج یا لا مال وقت رد ید |
 ہوش ید وموا هست زدر ول والصاحندمرونوک و رغافتنتراواوددوج ددوجاب هود هکر دیضرمزب

 هکر د هودل هش هله وۍ رس کک كلاخو یف كنبس ىلا: مار ابا نف ىش مدربا
 لنصف ىضستلا رضلادققاذا یگ نم ع لسم حس وهف نع “لالة لاو ااتبھهض رم نانلوارکذ
 اهلا ف لكتب یا ہراحصا عین تپ نالفلافب تاماینههملبج وک ایدہ وی سکكناخو

 رول وا بوسنم هرات شب ھوا الم یاب ظر دریل وشهلدی دشت كلاب و یف كنس دیو الا
 2 1 رپد اکمل وش هلی دیدشن كاب وف کكنسس قیؤاطتساا تاژلادلیل ناک دادی واس صر هرالافت |[

 نالوامساو وز وذغبدمكفلاو وکسكناخویعفكنبس ءاو لا یو انهم ناکم لاب هل اش هل وا عالم |[
 ےن کتا كواوو یف کن یوانهسلا یجب رصق كفلااو یش كنبس یقاخخ لا رپ ۳

 حس سس سس

 ۱ طس لاقت قل وا التیععضم نانلوارکذ هود لب رصق كفلاو ىف الن اسلا :انهسلا هلغل وااد ر

 اکو مسو تاغاتالن یقین بالن سو لرالا بابل هاو یا رم مل

 |ءاتهسالا سالا یدتنا رور نالا عو ءاتعسل اد نیا آتیه اکا ناوی ل وتت او چ

 ےہ



 ۳ او

 ۳ دوش رادرضامرما هلی هرزوا رم كناهو Fo WERTE رتل اههابشاو
 انک ن انلوا بلطلءف لیصحترولواهب و رضاحرما هدنلوا لو محم رهو هنس اتعب لوار یکم
 | ردراوخدتفل ار هدنوپودیز مت هل ملوک هلمالال زلوا بیافرما میکت یرواندنفیدلوا یریغ
 3 ها ازم مافی سار زکر دارم 1۳ ا تباور دیر دنا

 : | هبیارعارندهاسیننردیایرهوجو هن دم نعال عاف سل ملاغنال لوہا ءابا ىلع یهرنم

 ۱ | هکر گرو زدم سپید قول وسهنساس كمال لجراایهز

 لا بارسا ھر ید ید ییععاو ه ےلکیت الف ناما یدنیا ٠ هدوررآ وا يا وسوید یر ریداهز

 ۳ هقفردندنلا باب وبو سرتسول عفترم نصف كەلى + هدا ار بارس ناک وید ءاهزب
 یه ءاهدزالا تهادااوهزواوهر حرا تهر ل وعت سا لب هل دید كل واوو هژ.رتعص

 2 ۱ اه يه ہنواہنو دنهسااذاب هاهدرآ لقب كمروکفیتخ یی هنس ر هل رنک تل ادو

 .كفلا لار ءا ءاھڑلا رتبهدرب روش هکر دتوا ساجر صجو هبمانوا یطج هک ردهود ل وش ۱
 قفس وانا (نبسلالصف ) ہئاعردق یا هام ءاهر مملوف هنمردهساسنعمرادق هردم ||, اأس

 f ربو أس یدتبا لیلخو رارید هنطووأس یدتبا دیعواو كف تن هلی وس كن هرمهو
 1 مو ياد دعبواسوذل كلا لوقت زرد هغلوا یوف قوشو باذجا تولوا ہدایز

 بو یقفكنپ یبا هوس یم تواس لاسةب رد یف كنس ها هک هتسانعم یداوازمر ابس

ORءاس سو ایس و دعلاتربس لوقت ہابعم ہلرسک كنيس ءاپسلا كعارمسا  
 یر ابسولچرلا بلق یبضتأرل لا دنده ناکوک گلاچ ریسه اطابنیپسو

 ناو دلبلادلب نم املج اداربغال ءابس ملل تیبس لوقت رو. د ید هکعک ولا ہرھشرب
 دید داف روند وییدنسکر یس وهلا هره ندا ہرەلانوناصن وچسا كمحا
 1 ٠ل : ینوکس كانو یف كندرمه ابسیدنا هللادنعل لون اک هدعباو ةبرغ: یاس هاند هقلاهایس |

 گل نککرد هنسانعم نیقرفتم یک برک ی دعمزد بکرم ن دنینلک هکر د ظ دار ہلیضف كنس کا

 لاسوتوسوا رکن كل رکن وسل وا فاض رکی روا ندید وا مقاو لاح نامزره ردفرصن» وب
 iF ؟تنهزمه .اسیدابا زاغلو فر رص عنم طر رش نوچ خدموا خاص هتیلعنیفلواهرک دوخنالرا

 ندنع اسو ہدانعمو ہدمکحرد ېک روب زز دب کرم ندنینلکنالذ کلب دمو یرسک كلادو
 اس 0 فک قر تم اوبھذ عع ایس یدیااوبهذ ےل وقف رد هنسا نعم سقن یدہاو ر دیعما

 !راوط ایی اسورفح ہل هلبادلو نکرغرطدلو کرد یردلوش:ہلدم كفلاو ی رسک اپ ءایب اسلا
 | او اغ لر دبی اکا هسلوا قوچ یلسن نویف ناس سپ ہنساسنعم جارا رد ید دنلود |

 وسلا ءییاسلقرشعو ةراجلا فق زرا هارشعا هعسا تیدط ا قو مہلام نم هاب اس مهبیلع ج حور

 دی كتابو یخ كنءرمه ییایالا ىج هلبدمو ی رس ڪڪ كنابو تا
 هل صف كننا هرمهو كياب و یز كهزمه هءایسالا | اش ارطلءامدل اییاسا لاش ۱
 كفرا کی شیراز هلبرصف كفلا هرکبص نانا مانو یت كبس انا اضتنلا ہرزوا باور دیبعوبا || اس

 ویلا هاتسیدتا روبزمهکه رز وا یفیدناوا تبور نددیزویارد تف .دنس انعمیدنویورد یلب اقم

 4 : 7 | لوقن كمزوچ نشیراکزب ہلیبم كفلاو ی رسک كن همه ءاتسالا ندەبازعمر بول اةادسو
 | بلطكکرا هدیز مفا دمو یرسکكلاتو ٰیزسک همه تا هتندسا لث بولا

 ۱ رو هجم ذاضهعضو ةعبضلا نم تخرتسا اذا تینا الا تن اما لاقب قمل وا مادا تس
 هو شاخ هلب دب دشت كابو یش كنيس دعا كا بلط لغ هدابز هقان هلباهلمهم نیعو ایس

 اس ا A ءاد بولوا 2 تن هدایت وضملا هنسانعم

 سی رٹ

3 



 رر

 E كنب رگیدهدخرو ة ەش مه نیل دی براو روح درو 0 7 ا

 e !ءاوزئالا اھبز E تاش الا تبوز )ی یت و

 رانل یف هدلطا نو زنا لوقت كلرشوبد بولا عج هرب رهلیدم كنلاو یرسکح كازو كن «رمه

 ىلع هة ب یا جت ناف تعا وا 0 توپ ول ی ات سس ور

 تام یم دب کیو 0 ولا SERE تک ۱

 برق ہوم هيللا ورو ردهتسانسعمریدعت هلا هلم هفت :اخ خو یزو چ ج ورذقوانيلءىطق لا

 كو لّوش هندی دشن كابو یف كراو و یمض كاوا یاز ابرو نرو را ارد خد هروما نالوا | ی

 لب دب دشد كالذک كنابویكنار هيز اولا هفصیسهدو کک هودرب ها آهک رد کالو

 .كفلا یار یارب زددنسا ضم دوزخ هه نرع طبطو طبالعو عیش الا الم
 زؤتلوا بانک هللا مل وا تب انک ہدقادلؤا ہللارضف ن کر د یر ن دا ھو رحل رضفو طط ||

 دیس دنر رد نعش یکو دید هال الا بکیالوَرضَمبو دم فرح ئازلا كتب رهو کپ 1

 ۱ ردیعا ضارعا هب یرهوح تودنا مما ٹا یشن مز | هی ore رکارولوا

 در نالوا مزالهکر دون ن دیا ردات ندکیدید عا یالو توڊغد ظفلعب الو كثب رھوج ار ز

 هلی دم دشنوآیرسکح كنابو عف كناز یر یز: نوسعلوا ركن وو ظلت رک هلوا ییاتتک | 8

 | ناتق لوقف تبان دیز لاق اهبزف یازیه وقت هنتسانفم لف تءازق هلبازرد رضاح ما |

 ترا وکساكواوو یتف از "تار نلا یا اهآرفایاهیزفیاز یهاغزشنن فک 1
 دار وز یزو لجرا یزژ ز لوقت هلغغآ قفوا نمدآ كمتكص هلستعرس بؤالزغ ,ظاا

 هکمروس تاروزیدتآ رو مورد یباورذ وا ور :تاوطخلا بر راقت من عزسارم هانبصناذا

 هکر دیغروق امرخ ل هش خال کس نناهو یعق كناز وهزا هتدرطاذا هبتیزوز لوقت ربدخد

 کكناهو یمضكلاز ز ومزلا وهززا هبفرهظ دة لعل ای ةرفصلاو ملا تر طاذا لاق هوا شاکر

 فیذخ ییهنسنرب وهزوا و هز لضفا :اهزلاقن هرزوا قا زا لها ردهیانعم نانلوارک ذ ہاوس |
 داب دکن و هرکص ندقدنلوصہودوھزؤ:4نواہَتو هسا اذا هاهزلاقب ززد ید هک 2

 ڈلیلدرولادعب تراس اذا اوهز بالا تهز لة هرزوا قم او ردع وبا زردی خد هکعروب ہدایز |

 كرز یجاغنا لب وهزو ر.دیتدهلطابو نک و هزو یدعتالو یدعت را دید اهنوهزوژزکاوا
 یاد للعر رید جد هکمسا لب :هرو هتزهاذا ہاھڑت ره جزا تهر لاق زرد ی خد ہک ا هک ا ۱

 وهزو یعصالااهفرعب ملو دیز نیا ةيا ہر لعهبفدغل ہانعم هلیدم كفلاو یرمسک ترمه ءاهرالا |

 مانلا ىلع كيني یشلایهرزلاع هنس انعم نسشحرظنمراربد ید هغلوا توخ یشدام كنهتسنرب

 هدقدل اب رد یسعرغوطراریدیخد هفقر اصیسهم كنیوق وهزوهح نم بخت اذا لول

 یهر لاش زرد ید ہرضغو ںگوھزواھدالو اندو تعرصااذا اوھز رهن 7 هاشلاتهز لوقت

 ءانلا لع لجزلا یھب لا ہنساعمر بکتم ہلیدیدشت اواو یع کيا شق نیم وهزلا لعزا
 لرذہا لامعتسا ہرزوا لوعقم ُعَص یرلەلگ صعب برع ةا ٴاطو رکن یاوهزم وهف لوعفال |
 قو شا تو اب نو لر توی اسانس روتا ]

۱ 

 اوز



 فر

 از

 ۱ | کا باغ ہردنسک ہل ز سک ك از بارزا ةنارراا هرن یراق دشوار وج رازوج اک نالعواەکردزوقچ ۱

of 

 || تالغوا لدو کس كلآدو یف كاز ودزلا ہک صل مط ایا جز ییح كص لاق راربد ید خلوا:
 4 دعا لاقبوفریذطا ق هیروبعلاذااودزو دز زوطابوز وا ییصلایدز لاقب قع وابوتآ یزوج

 / ۱ ہرەنسنرب را ودسؤردتفا یےخذ هدودس ودروتا« | هرکبضندنآ یزوچ تاروا ینادیمیعد هدزاویدلا

 )وش لبو کس تنازو یضغ کیم ا درا ةا دملا دزلا نیک ءودناروایرللا ہدرس تلاع هود زار د هغعازوالا

 لوقت  TN REDEىرزلا  e REتانغ 8

 ۰ ۲۱ ER ah ہو انا ءاردزالا یش و کرک

 || ثالوا كاج نایفزو هتدرظاذا انافز عزا هتفز لاب كعما ہدایز لب هلت نابقزلا ہنر قح اذا
 ۱ 1 | تایفزشوف لاقب ار دید هبابناخ زین هدانز واو ةعیرس یا نایفز هفان لاعب رپ دید هر هفت

 . | تا افویفف كناز فلا زدیفل دوخ اب ردیعسا یخد 'لرعاشر نابفزو مهسا لاسرالا ةعيرسىا
 ۱ ندوب بار یزوهبحانج مشئاذا ابفز ملظلا فز لاقب قچچآ نداق ی شوق هود هلن وکس

 | بنوك كفافویتف تن ورا لا هاهز لثمهجفراذاهيفزب ىلا بارسا فز لاقي ری دیخد هغهردلاق
 ]| كناز ءاقزلا ہنسانعم كا شوق ر در دصمال وكس كلذك كفأقو یضغ ك ناز قلا كمتواشوغي
 | لوالا بالا نم وقربو ین بابل نم یز یدصلا قزل قی كوا شوقس كاذک هلبدم كقلاو یم
 | کلا الا هشمانعم صروئلوا قالطا هب هنسن نوار ہل دمو یر دک ك فاق یا یازرا حاصااقز

 و یعتوا هل دمو یرننکتفأقو یش ك ناز یا وزرا هنسانعم هصصزاوآ هلنوکس كفاتو یف
 لع كع د زد لبقن یب هنسارن رد لش موبو ر د لقا ندراسورخ ینعب قاوززا نم لقئاوهیملوفهنم
 7 قلغاط بوی رارف هتساوا سوزرخ نکر کر دنا ع امس ارلثم ورا هیاکح هدنتفو جک دل هکر ردویهحو كوو

 ]| ندلام ہلیدعو یف لفاک و یف تااز وکر ا شوا راز دیا دع لیقن نکو دنوا سورخ ءاناکآشعا
 9 "لاش كو تاک كلام ةسرتلا نرو لع هک لا ردفویعم هک نم هصح ناسالوا حارخا

 ۱ ۲ | کت هنشن یک لاقب راد ید هک حدم نسفنلن هنسکر دیک رو هن اکر هنعیدااداذکر ہلا کر
 | اک هکزتواهب مھرھطث اولا اهبممیکر وی ات ہلوق نم ر واک یخ دهتسانعم کتا كابو امحدماذا

 ]| هقدض هد دشنو رس ڪڪ كداکو هه یکڑ ملا نوکر دخااذا هاکز لاعب راربدیخد ہلا
 3 اتلاف هتسانعم مفش ثفحب ہر رصق كفلاو نتف كنار یک قدصتاذایکرن لاق تب كموو
 | هدهتساعم تفابلوافاذاءاک یمن ع رزلاکر ل اق ك موہن تان اینہلہدم كفلاو ىح كناز اکا کت

 هاکرالا ٤ هلازیایک ز مالغ لانش زر دید هنهز توقاکز و هب قیلیال یا نالفب وکن ہال لوقترولک
 || كفاکو كناز وکزا نلاعتهلهاکراو غرزااکر لاعب كعویب یقنابن هلیدم كفلا و یرسک زمه

 || کز یدتبا یوماو رد ی اور شفخاوو اوکز اکسز لوفت لوایکر لب دیدشن كواوویمص
 ]| یندیرصفو هدم كفلاو یرسک كناز ان هاو هرزوا عت نا ریداوکز وکر: لچرا
 3 ]| لها دمو ناو رفت الو یلاعت هللا لاق دف زاخلهارصذو كن یخ لعف داس هفت اطات ردزاح

 21 || دنا رصقهنسک نالوابوسنم لازم لی دیدشم كابو هلتتف , يونززا فزم فر لاق ردت دن

 "|| هتنکنالوا توسنم هیانز كل ثکه دیدشت د كالو ی رنک كنار ,یوازلا هرروا یغا راهنتک
 اثر لاعب كعدینازاب بودا تسنهانز یەتسکی فی لا نزو لع دین ذینلاب هرزوا یتعارلندیادم

 هدام 2 هنودج نوی یشد هلی ده كخلاو هیدن دشت كونو یف كناز الا ینازاب هل لاقاذا فن ین

 | وک کلک نو یخ ناز ةنراو زور لر ووی ےک اپ الا .هنسانعم
 حتی

 کر
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 ة رها رواوا نددادضا و سپ هلکر اوض هدنا هکر ار د جد هربروفج لوشورر د ید هعفترم

 هک زرد هرب روتج لوش وهرورارب دهضْو هعفترم ناکم لینوکس تااهویمخ كنار کل ذك 1
 هعفشال را یضق هلا ثیدط فو ہلوج ہنسا عم وج نولوا عج هدنآ یریغاب یبویص لیس كنه ||
 لاهل منع هاح مکرو هلو راط هبقنموهنکواوا قو وهرالو مکر الو ذبقنمالو قب راع قالوءا ف
 هشوفننج زب وهرو نکساذا رجل !اهز لاقب رب د جد ہذلوا نک اسابردوهرو ید هراد فحتاس
 هوهرو هنسا نع: کړ کرابدید ردشوف نالوا قورعم هلکعدانروطوهر راضعب وز رب د ید
 ید اک اس یا اوهر كاذ لعفا لاقب ارید هنلوا هززوا نوکسو تلو هنسوهرو ردیجسا كته بقعر
 لاقت رب دید هشاعم نالوا هزروا تعسوو ماعظ نالوا ۶ ادهلبدمویرسک ك ناھ یهارا كننیه

 لزہدەکمر ون وکر بویمرووصنوکجح وا هبمود هل اخرنک نیجخوماز ښخ و هفار نک اسیا ہار شبع
 كنهزمهءاهرالا هلوا عساویرف هکر رد هتروغ لوشوهرو ین هلی دن كنلاویرسک ك نار اما
 بارشلا و ماعط)ا هل تیهزا لوقت راربدەکمر ون مولا ىلع ییارشو یعاعط لبدء تفلاو یرسک

 میاد یا هارو نهار ءا طلاق نعم و انزورولوا یکناهرا اهرا سپ هرزوا اور بوعدهتمدا ادا

 كغلاو یف كنار ءاهرا اهب قفرا یا كنسفت یل هزا لوقت زار حد کیا تقشو قفر اهراو
 ید کتع اجر ن دنس لبق دمهلبدم كفلا و یعض كنار ماهر: هنس انعم دس و ضرا ارنالوالوملردم

 يا لصف) هنسک نالوا بوسنم هتعاجج نانلوا کن هلی دشتځلاب وینه كنار یواهرآ ردیسا

 یعضكناز ےبزل :ہنلعھھ اذا خلا تبدزا لوقت كمزتوک ك لذکدلب سک بالا دو كنءنمه ءاید الا دتلج ||

 لشا قو یم ہلیرنضف كفلاو ی كناز یز هیمیقج وصاک )هکر دز سک وپ لوش هل بوکس کایو
 هی هروبزمو رارزاق نوما ك غا دیص نالسرا ین کر دید هروټچ لوش هیبزو ب را لیسلاغلبدق
 لیدی دشتو یرسکك ابو هلند لا رذمان هش زاهدزاق هدروب لسکوب ابنکای پس كنب راکدید
 نوک كازو یم كن:زمهییرالا هيز سزتلوعت كع اا دخ !|یغازوطنالسنرا تەد قمزاقد زا
 نیکلزوکل قن دہ دشت ز زواواورد هرزوا یارو لوعف ویو رپ دهط اشنوهتعریب هلیدی.دشن كا و

 رخآ نا یعرغداعنوکسااپاهقبسلءاب واولا بق لاَقی نا نسحال اوج کی فاذک يدنلوا بقا
 جانم ىح واولا ىلع دی دشلا ع انسمالف ین بابل نم یشلا تییزقبسای«لوق ةني رغب هاب ةملكلا
 یازالا زرد ید هچطع ما و ءرش ورارید ید هعونز:ندرش ییزاورو تل اوهام لع بلا هعف دی

 رولک ید هنس انعم رورسیاراو هنسانعم ہفلتح عاونا ندربس هلي دب دشن كاب و یه كهز مه |
 ةبح ملا رمام لع ر ولك ىزا یدحاویخد كنوو نازالا هنمَتبقل ل ومن هرزوا یتاور دوا

 یز: فیک لام و قفرب ہلعف داذاةيجزت ۍشلا تیجز لوقت كم عفد لطفر ې هنن ر ةي لا تزو لع
 | دموقو هکر د هنسکل وش هلی دشنو یف كبجو یم كوع ینا :ایبہعف اد فیکيا مایل
 كيجوملبنعف یر ردت از ورم ہدیج باب میکتییعمو انزو رد کرم هلوآ شکن دمرکص
 یرسک كءزمه داجزالا هبثیفتکاذااذکب تبجزت لوقت كا افملاهنسرب ید شو یربسک
 یز رقبلاو بالا قرت جزا هل وق هنمامتقساذا لبالا تیج زا لوقن كمر تب یەو د هدم تافلاو
 هنس انعم لیلف شوید هب هنسنزاهلیرضه كفلاو فوکس كنازو ی كيم ییزملا هقوسزیااهدلو
 كحارخ هلدم كفلا وىرسك كنار ءاچزلا من انعم للف یت وم هل وکشكزازو یمن یم اجرا

 ید کا دونه هلو اجزو هت ترنیناذءاجز وجز جازت ااچز لوقت قلوا ناسآ چ
 :رثکن موخ وجزب لیلق ءاطع لاقةنم هیقاذ افت دشایانالف نمرمالااذهیبز نالق لابشرارد

 عطقنم كماکو کو ردولرتخندربثکءاطع نالوا فارغ لباقى اط نالوا دفان ہناحم یعب وج زا |
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 يا ویبایاریز رابد «د مودی ریا تلف هواو ہدنؤاب یوم هلی صف كذلاو ی دی دشنكناب و
 بو ذه یورش ك لوکل لی بلق ہدقدلوا تفص ردپا بلق ہدقدلوا مخاو هدمالعضوم بولوا
 را هدننلو رماع یب ردی ا ید كخ ابطرنیروةقن نم با یوقنو تیرشنم اهناو

 ۳ J :یخدءرکمت یهنسنرب یورو ذج اح.یایور كلِانل لوقت تج اح هلی دی دشت كناب و یخ كيار

 ۳ اد یو ها, نده نالو هیشهیدوندش دهیوروردشلوا عقاوزومپمربغ هدیرع مالکوو ۱

 هزمه ی ورالا رولا عاتم هدنرزوا هود ہلکا هکر دیبا لوش هلیدم كلاویرسک لار ورا
 ۱ لا لع تب ور لوقت جلب ی هنسنر هلردیدنت كابو عف كنار یرآ يرا ییج هلبرسک كواوویعف ||

 أ ا رر ډډ هکمروتکوص هنلایعو لهاهنسکرب ومو! نفل ارعا ىلع هتددشادا
 | ندوبقنوچا موفر یرورارید یخد :هعماف هیوصیرو الاب مہنین تن ادا یل الو ,لها لع

 24 یارک كنار یا هال ما تیعسا اداابز ےھبو نا یل تو و دیک ۱

 بابل ماما نمت ور لوفت قفاقەبوص كالذکهلیرمصخكفلاویر.کكناریورا قفاقهوصتاذک

 ۱ ا مسا لوش یورو ینعر یمر لمیوروابں وار یورا بالا

 وت لا رار د یخ ہخموا نلاق یراناق كبا اوت راو مناف ہیوص تالذک لب رسک تان اتو کن همه
 لن جزا لصاغم د تونرا لاقت رارب دید هغلوا یوق ییصافم كناضعا ااوتراو هاوق تظاغادال |

 | ىتف كنار دیرا با قعاق كلذك هلبدیدشنو یرسک ك واوو هلم یورنلآ تظلغو تلبتعا اذا
 |هاکینالو قوم ینوص هیرو هال نووتر:ںیا ن ۰ زد کا کتی نان + لوقت ځل وص هدب دشن كلا و

 | وقت تك 1 نرش دوخ اب ثیدح هل رسکنار هب ورلا الا یک ٹکا دا ںیم لا رد ید

 رد اهدشناهکلپ نس رعد ةدیصقلاورا نکلو ین بالا نم ةياور رمشلاوا ثیدح ا تیور
 زولوا ندتورورا هرکوب ەکنس هی دبادارم ید لر زا ینعیوفوا ندببلق رہظ ینآ هکر کم

 E دؤاکیسد هنسابعم یا هیوصو هنسک رجب دیا لقت ثیدح هلیدمو یرکڈلواو یوارآ یوارآ
 || ییالکر ین کیا لج هتاور نهنسکر ذب زل | دزو ىلع ب ورا هب وزلا ,یعجج لیفت لواوو یم كنار
 ۳ هفرع زوب لا نزول لع ةیوربد مو هتاور لع هنلج اذا هی ورت رعنا هشور لوقت كم رد- | لقت

 یزغویراوط هدنوک لوا نیفلوا قاراوص رلیدید دیور موو ردیجسا کوک نالوامدقم ندننوک

 ا ۔الاف تی ور لوقت ارد ید مکا یک یدنسرەزور و نو رافد ردن اق هب وص

 ودلوش هلن رسک كواو ةيوارآ هنس انعم اس هلا( نو یلص ةيازا ن4! الو مهدترکذوا|
 E کک وص هباعو زا کج وص ندویف هلکنآ کر دراج لوشدوخاب وراق لوشدوخ بو

 ]تور عطش ةیارور اتو رکذیهجو و هزاعتسار دز اجیوو ردبا قالطادنلواهیشاک او

 هیوض هلیدم كفلاو یرسک كار ءاورا ةغل ال ءاهلاو رعشلا هی وار لسجر لوفن راربديند |

 صو لتط هلردم كفلاو هيفي لوا ءویف کنار ءاوزلا ءال نم ماور مود لاعب هنس انعم رانا

 قو وا لات هناق نوح رانلک مآ وصی کردوص لوشاور یدجاراضعب هسابعم بذع

 ۰ ال سید هدننر وصای پودپا رض نفلا كلبخروسکم ٭ مار كناور
 د كنار یورا لاټچ یا ءاور هل لجر لوقترب قجانلوا يظفر هدم كفلاویبشتار
 ۱ یس دید ہدولب لوش یورودحاو یور یلع ناتدیص لا فرح ہیفاق ہلید دشت
 ٦ ۱ 3 ولک ځد هم انعم یی ردناق یورو ینعمو انزو ردسکی قسملواذہدش یوهوو اظ
 1( ١ وبا قا نسارا لت راقبا ہنکر لن وکتس كن اهو یف كارت وها ایورایرشتءرش

 ۲ ۰ ۳ وشرواوهر رهلا كرتاو لات هل وفهنمو قاذا اوهروهر هیلجر نپ اهر لو هرزوا |
 3 کیوهرو قار ادارا قوھداھد یار ایا تاج لا ود دو وہ

 2 r سپ .
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 قو هاش ببدشنو یرسک و نت تل ی راب داوا عن هنری لوا سر ده
 ءابرالا ءابرالآ رضا لوصا قو قصارغالا یف یر تحرخادا زنا تحرخ لوعت 7 كا تلط قمنا ۱

 ندنشا للایم تدزادا نيسم | یل تبمرا لوقتنملق ةداب هلندم كفلاو یر فک ءرمه

 هبطاخت ثوم عجو تن وهدرفم هلیدم و یرشکا عو یف كنا امرت ییراادا نالفامرا لوقت ||

 كنلاو یف كنار ءامزا رذز رہاوبہد دحاو ظلي ءاوس ىلع نیمرت نتناو نیمرت تنا وقت

 هک ربد ہدّیص لوغ رددت كناب و نصف كنار ةا ردلنادمیعاعس كنو یدتا یناسکءامزارکی

 2 هددیمزو تنرالایرت )ام یشلا سٹب یا تنرالا برا سابلاغ زف وا یناکآ

 كيه ةامرلا ام رلا ردلکد هملوا لو دع هننزو لی هدا بولواهیمرم «دنلصاوب ورد ءاتب هنغددلوا

 كن رهوج «دانعهردیک هو رسو سپ هلوارودم هکر دنر قوا لوش لینوکس كنارو ئ
 ناص ا الوم یت هورس هدننس لصف هک الاحهلوا هنس انعم نرم هورس هکردوب ندیازدابتنافنهالکوب ۱

 لا یتویهدحا ناولر دشلؤا عقاو هدف رش ثیدح ےک ہنسانغم فاظیعترط كناویح نیقنرط

 ییامرمیدتارودمورذیسازآ كفلظ ےک دهام رمیدتناددع ولاو ةءولصلا نبال وهوتاجالنیتامرم

 فرش ثبدحو یدیدرذلکدرهاطیهجو كو نکلرابدتا رفت هلاناتلوازکذ هداتدحوشا

 یوفوو مظع یرهزاظق هکر دنولب لوش هدب دشن ك اب و یتغ كنار ؾیزا رولوا نک ةیجوت
 كنا و ىرسك كيف ءى كن ہمہ ةيمزألا شامى هوا نهان ۇز و اا دیدن أا

 یو انڑورولوا یک هبقسا نالوا جج كنرَفس هنسانعم راتولب نانلوارکذ ییهچ هلبغيفخت

 لاش رظنلا ما دا ادااونرونر هبلااتر لاش قلق ادیرظن هیهتسنر هلند دشت كو اوو هلنیتص ینزلا

 نسح نانرالاش قعردقنامنادەر هتسنرب یب ەلسکرئدلپ دم كلا ؛یردک ك هزمه ۲ ءانرالا ابارلط

 1 هتیادرهطنع هافلااذا هسرف نعهامراف هنعط لاق رد ید هکرشود هفشاامراوكسش از واجت

 اه امراو تبقلااذا ئذب نم را تبمرا لوقترلرید ید غار یشاط ندلاامراو ہازذا لاقاک
 ۲ رر دید هکمرو هب ابر امراو یدنا نفر اکآبوشکوس هلن هيلع ى راغەباس لوقتز دید

 ]| فاخا قا اهواه دیادنالا هضعفلا به ذلاو رشنالدنع ہللا ینمر علا بز هرزوا یز هاب دم

 ]| لاتحهلتوکس كا وی رسک يش ءامراا ضؤماقلا یفاذکو ظقفر دشاربسفتهباریفص هس حاقعلا

 تان دکعدآ نسردیا تبغرو هج ون هند یتیفلط کت ناوبح نش را هجوت هولص بارع طاح

 س اک اش : هست نالوا نک اس ہل ماس كواوو یف كونو كنار هان وئرلا اورا وتزا یلع ینلح۔ یا تبأرام

 یدلدشناهدر یریغندنمالک جا نا هانونر یذتنا راضهبو تا هلعقاعنزوو ةنک اسم ا دیا ةانو نر
 ناکاداةنالفور نالف لاس ,دنسکنزوط توقأ 4 ہنسنزہلددشق ءاواوو(ٰیمص كو یتف تنار ونزا ونزا

 هرزوارظن مناد هس هقن اطات هلن دم .كفلاو یدیدشآ كنون و یف كار ءاترلا اهلارظنلا عدب

 ؛كفلاو یت كنونویعطكناد ء انا ءاتنلا نا ارطنلا عدي ناک ادا اانز لخت ر لانش هتسیکتالوا
 نظن اننا داكا هکر دهن لوش هلبرصق كفلاو نحف كنار اترا هتس اتن توصقمزفام هل دم
 لحم سب روللوا تاک ند ےئل هکر دظفلر هل رصد كقلاو نوک كنازوآ ومص كنا انرت نا هنلوا

 یس د كنس ناسهلبدب دشت كابو نوکس كنار و یم كل هزم هی ورالا لرب داترت ناب هدرمحت

 تلف هباینانواو یدنا هرزوا رو فرو ةلوعفاهدنلصاو و رونلوا هیت یه! نداسن هلکنورولواهاکو

 رسک اواوو یش ك: هره یوارالا ءبلل ذنابص یدنلفر وسکملواواوو یدنلوا ماغدابونلوا
 تكافلاو یف كن هربه "یوزالا یوارا ثالئ لوقت یلف عج هرز وا زو لیعافا هلب دیدشت كنابو

 کات وعرب تالذک اک یوراو نسوماملا یناذک عج مماوهوا سابقلا فال یىلعردبت زکمج هلبر رصخ
 یخ كنار ارا رذیلباقم یاس هنسک نزد هیوص هلی دب دشت كنا و یخ كنار نابرا:یدیعفا
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 ]| هدنضوصخ قاوا باقنم لاوحا بونود تلود داود هکر دلثمر ون ۃوکر سوقلا تراص للا قوا ۱

 وتو هکر وذا بلا نالف لغتوکم فتو دیخد هک نکات ےک روکا ۲

 ۱ نزن تیر تار در ا مر نوت ی ۱
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 اھي انغمرانو سا ىج هلی رصف كفلاو یش ت كف افو یف كنار قلا نوسفاهلنو كسا

 . ) لو و یدتادوس وکم: ین لا هلیشت هتل آآ ینادک هنسک لوش نابدرت هلنوکس كنارو یف قم
 0 نزآ زولع بقا د رد قیاوز ترقبوبو یدلقحوتنمی o SE سس

 ۱ تو هلنوتهف قزلا مغراذا ةيقرت مالکلا هيلع یر لاف كا توصمفز نکر ردیا ملن :یمالک نال ۱

 : اس ا را ةحرد ةحرذ هبفقرادا املا یف قرت لوقت ق قج ةحرد هجرد هلب دمو ی ۱

 3 كءا بلط نوفا هلی رسک نانو كن زمه ءافزرسالا ہوا یرکدەکموفذم ذرا للوکس نفاذ یف

 قر و ورنا کیدل نوسفاهلت دمو یر ےک فاق قارا هبقر ین افرفهتیفرتسا ل ءوت

 1 بهرزوا رود زمنژو هایقرلا ردیم:كِنروعو ہلیدیدشن ك ابو یتض كفاقویعضكنارهبفر
 تر 10 شق سرا تقاضا هنابقر روب نمو ردیع“ا كلجررب تابقرا سقف ن

 : نورد ءاتنهنغبدل وا | هبقر یمما كن زا هدج یدتباراب ربغو زد یتاورییمصاو وردءان هنشدذلا ۱

 و :تفاضا هرانآ  هاثب هنکیدتارکد یزانآهدنر امشا تو دنا قلعت هنروعجاترب مانهیفر یدتا ۱

 "اب و یعف كنار بکا کر ردیعسا كعضومر هلي دن دشنكناب و یتنف كفافو یعص كنار قرا یدند
 نان و یف كنار اکر یعجہلدب دشت كناب كناب ٭ یش كنار یکرا هتسانعبرب یب وف ہلیدب دشن

 E اوش لینوکس كفاکو صف كنار هوکرا هنسانعمرلب وفيج كلذكه ل رصق كنلاو
 یجج کل ذا لتا تاوکزا یعجج هب دم كفلاو یرسکكلار ءاکزا ررکید نانا نت قم اب کا

 ہلدی ات هلواو و ,یض كفاکو یضف كي“ وکر لا ردیمسا كعضومر تالذکء ءکرورونلوا برن

 ای یم هاکردلا هلسانعمَرومر حر ونلوا قالطا ید هضوح كحوکو ضوح لوب
 تا راربد ید هربخأتاکرا یدتاورعواو تأحلاذادیلات تکرالوق وقت قمع صال دم كفلاو

 aie نالف یل تیکرآ لوفترید یخد هفملرضاحرکسعاکراو یترخا یا اذکلا

 ء5 اتىذلا هلع تیک زا نك وفن زوا اوراق رد یخ د هکلکوب» اک ودیاازففاهیهتسکرب

 تن یو ہم کر لوقت قلق فعاضم نکو ب كنود هلبن وکس كفاك و یخ كلا ا
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 8# زارز کو تها یا ی هب ذیفب ت وکر لوقنرا بد ید هکعاتمافا نوک ن الق یا وکر ورا رد هک
 7 یک نھ کٹا اک: الا اص وهن دلش اذا هوکرا* یشلاتوکر لوقتردیخد هک | حالصا

 1 ۱ لاو یمه كم یکنزلا هیلع لوعم یا اکی لع کن رمانا لوقت کاذاسقعا هب هند در

 ۱ ]| قلا تیم لرفت ما ہلبوکس كيمو یضف كنار ززا :كیلعالایترم یلاء لوقت گنا داةعأ
 ت 7 امر وابمز مهتا تیمر لرفت قم کال ذ کک یز سک از ةنامرا هتقلااذا یدب نم

 ا پد ید هک ناسحا بودا مدرابیرور رعداهتیمرر رب داهیلع تیمرو سوقلانغ
 ۔ا ئی تیغ : ین زولک هد هنسانعم قلق هدابز یرو ئال عنصو ارض یا كل هللا یر

 دل دم كفلاو یرسک ناو كن هرمه ءامرالا الم كسنازواح ندنشاب یللا ین هد تدراذآ

 ۰ ہں یو ار KRE كلذک
 ات | یارب لام رار دید هغم زا ہرار زا هراب یمارتو یش ام یلعر واوادارم م قعا ناب اشن كسید یرتآ

 ہار لوقنهانعع هلي كيم ةامارلا عشا ك ذک هل دم كنلاو یرسک نار ءامزآ ءامرلآ داسفلا لا

 13 قند یی كناب و یدب دال یزد كبو یرسک ك ار یبآ یر ءامرو هامارم

 ۱ تنوادوبزم نزو یرعحو یری یا اوراص م E تناکلوقت یتا هرزوا ینزوییذح



 نا
 سو

 هنسانعم تاج رواواندتوعر هجر دقنوبازیهاواوفتالو اعجاولوقتال لاق ہلاک هرزوا قلق

 نتمرح كن هنسکوب وڈہاغر هتبعر رمالا یعر لون كن طبض ین الو یلاو هلل رسک كنار ةياعزا
 كمروت تان ابن هدم كفلاو ی رسک كنزمه ء ءاعرالا هتمرح تبعر لون راد یخد هلص
 هیدم كفلاو قيفخت کن هجم نغو یعع كيار ارا هاعرتام اهل تنا اڊا ةيشاملا ہللا یعارا لافب

 قفل دوس ةسّرلا ٛ نزو ىلع ةيعزلا رولف تافه توعد هت هتفایضیراوایس هودتانهنسک نالوا

 هکر د.ءالن ٢ل وشهلدب دشنو یرسک ت كنیغو یمض كلب یعرلا دب زااذا هيغرت نہللا یغر لا قلضاب
 لرد یخدەکمرودوس نلقي ودەیغوتوەانعمن ع ج اذا عرم مالک ل اغب هیلوا هراکشآ یسانعم
 نڪرولغ الص كدوس هفاش و ةوغر رو ةف اشن اھا یا فشنتو عرب م ۔ هلبا تسما لان

 بوقعب هنس ناک هز وب دوس هلن وکس ثكیغو یضكلار هوغرا راربد کیس ار
 لغو ىج كبار ة ةونغرا ردنانوا ر کزن یرردراو تغا جوا هدیوب و هرزو وا تاور ۱

 اها نعم هلینوکس كيغو یرسک كنار هوعزلا رد هبا تغلوبو اهاشعم هلنوکتس

 برص كغلاویمضكنار یھ غرا یدناور كرل وات و كندن اب رسکورد هل تغاویو كاذک
 هلباوا ءو یم كنار هواعرا هنسانعم نیت كلذک باب وہ ہلیعض كنار دن اغزآ هنس اتعرف پچ

 تیهزسه ءاقنرإلا یدلف تیاور ردکه دابو منم هدواو یدهلاوباوهنماشعم قمیق كل دک

 سد للا فو ةوغزلا تب رشاذا تیفترا.ل وقت كمجا یکوبک نالواهدن زويد وش هلپ رسک ناتو

 كنسهجور هنع هللایطر ندیعشرد, هنساسعم كسعا هلا ہلمہم نیسو احوسخو هندنادارم

 :یدبد ہن زما هيلع تمرح دقو ءاغتر فا وین رب دة تنا لوس هنسک ن دبا لیبقت نسهدلاو

 كفلاو یربک كم ءاضرذلا ءارلا 5 کیا وخر وفا لاق رولوا ہززوا نرو لوعفوغر سپ

 تنا لون رد ی جد هکمربو هقان اغراوءاغا ىلع دتل چ اذا انا هدیغرالوت قمر غاچ یف هود لدم

 1 ۱ لماعهدروبرمناسلوق هتبونت یدنلوا ت تأرف ید انعار یدتا شنخاو یرتوا ندنفبدلوارما 1

 یم یابد ماه اغرب ی نکل فو حصاذا ہاغروغر ریعبلا یر لافب یسمرپوزاوآ كنم هود

 ہنس یربغ بودیاراهظا ین هنسنز هکر ونلوا برض هدنفحهنسک لوش لسو و ءاغترا یفاوسح

 هلوا قوج یلوص یتعی یب اغر هکر رب د هپ هقانلوش هلب دیدشن لو او و یمض کنیضو یف كنار وعزآ

 هود هدرخ سحاو راړد لجا امو ىنا اممکتەقاندوخ هنو یدریو نویق هن نعد یغزاالو یفدااخ

 لاعب ر قعر عاح ھل هل دمو رک ك نیعو یخ كات یغارتلا رارید هکسرب و هو دیر لالخاو هکمرو

 ا رک كغ دارا هولتفف هلعاوغ اندلس ثہدحا قوانھدحاوو انهدحاواغراذااوغارت |[
 هاش هلن کی م اذا ةیغارالو ةيغاشلام هلو هنمزاربد ہلویق هبغان مکس ربد هب ها ہلبغیغتت كناب و

 ۰ روت توفر لو حالسا یب هنسنربغاب یزر هلن وکس كنافویصف كنار یفزاا ,ةقانالو

 هتنکساذا لجزا توفر لوقتر ارد د هکجا نیکسننف وخ كب هتسکرب وف روزمهدالوز چ ھداوفر |
 هننکساذآ لحرلا توفر ل وترا رد خد د هغملق نکا اس هدنلاح بضغ ی هنسکرب وفرو بعرانم
 لا هنر , هل دم كملاو یرسک كنار كنار ءافرلا رد هنسانعم قانا ملبعص كيم ءافارلا بضغادنع

 نالواحوزم هسزعلا نرو لع ةيدزلا نییلاو ء افراب حول مهلوف هنم كعا طالتخاو جا زتما

 وب یدتبا ٹیکسلا نیا نیو ءافرابول تاقاذا ذفرت هتبفر لوذتو كد نیبلاو افر اہ هنسک ۱

 سفت یسانعم ك.ءالکی رلکدید كءاظ یلعقرا لراب رعو كذکهاتعع :ہلیدم كفلاوی رسكك ناتو ||

 هنسانعم دوعص قمعچ هلن وکس كف اقو یف كنار قرا ردکعد ةنینامطلاو نوکسلا یمانعم

 ۳ «نمهءاقتر الا نصا اذاافرو ایفر تیفز لوفتءانعع هب د دش كنابو یرسک تفاقو یم كنا قا :یرلا

 ۳ | تفاقو A ةیفرلا رولوا كعد ها ام هر نالوا هدایز ریست بت یی ۲

 - اغر



TET 

 هلسلوا نصا كفل اوبو لریذ صرالا تطراو زار د یطرم داو ردیا تلالد ||
 ن یر ندا نابنلوا رک ینج اون رکا کادو یف نره 1

 یزمل ت ما لحض و مر خد ظاراو ردبمسا لعضومرب ہل سمك كاط هیطار یطرال ||
 اش قم ہہر یو همام اک توا هب وک كنیعول |

 ناوه انما توا هلنرصق كفلاو یوکس كناروا یف كوه عر لا اهتفراذا ۱ 5
 نک نعم نکلو قو چ یم یم قادعنلا اکالو نرم للافو رواکهدهنساتعم

 نر ار یک اش هی باش نت کلک لوک كو یعض كار نابعزا ||

 TT وہ PROT سجا ہوچرفس :

 ذک هل بصق كنااو ىم كناز یو ازا رانرهردنوک هباعرمقارا نوچ راف اف دنللوق ||

 وک لر نم ناز ایھرآ یو ناف نکس بولواباخدنلاب یدل روکا |

gaara:درج :  

 !هنرخو نقش :اووضرلا رد یل كا طر هد هرونم TERE كفلاو ۳

 فلا ؛كارو نخ نلهرمه یطرالا هنسف نالوا بوسنم هغاط نئلوا کد ہلیدہ دشت ١
 رر 7 عفو ندنهجر رد هرزوا نرو لعفاوو رد یز: ن درا نت ہدعوقا ہللرضف
 ب اذ تغلاذا نمپ سلا تغابد یرد هلیغاربب لونا نیروی اھ ردتهجر

 ۰۹ را

 اب به یا هش رز وا هل یا لک دو ان ان ن وا قاطااب.د .فونلوا:نوصا ٹا كن كفلا
 |> لادا نضرألا تطرا لاز مر نب نخ اف|ىطرارر لدم كغلاو یس کک كره اطرالا |

 ها یارو دن یا هی لی نالخ لاو رها لبالاتیعر لاتقا

 افتد ید دعا ظن هزدان یو: رر د هزار یو اعر هنسشن هالکلا رعلایعر

 الوز ونان واهل رمو رنک ك نبع یارا رد توا سنجر هلبعف كنيس نادتسو
 0 اب هیت اهر جهان كبو ی كار اترا زد یخد هندنسک |

 د یل كنبصح نعیع یعارو یک ع ایج لب حلبا عبا عیاح یجج تاذکه دم |

 نیت نه تحرک دیس كنا ینوکس ا و یتف كلان دعا |

 رانا هکحزاتوا ہدنفارطا كموق تزیبو هدنفارطا كموق هکر درلود لوش هلپرسصق كنناو |

 0 املا تار ل ولت قلق رظنوبد رول وارصنم هبنیرخبا كن هنینرب هلیض نیم هاخارلبا

 کا دلظح الخ اقلطم ةاعازمو نو ءاسب منماف ذخ اک فل الا ف ذ 3: مصب ام لا یاریصب مالا
 لر زور ترشی رمط یار اسلا لاش و رزربد هد هک :اِتاعر قوفخو زارہد ید

 امسال یه امید هغتوط قاوق دم سہو روا

ا ا قو نقی بل ناءدخ قلناب وچ ندهننکو هل دم كنلا و ی رسک تناو كن هزه ۱
 ۱ زس

 لار کیر لاققیالخ هماع لب دیذشت تنبعو یف كنار فیعرا ماطدعف بدلا

 عم كنضو یسک كنار هوغرلا كج اعنم ندزوما ضمب هلنوکس كنبعو یھب كنار كار

 اوعرالا دوم :| یوعارو کک اهانععهلیربضق ثفلاو یقف كنار یوعرا ||
 ۳ هاو و ما نح لا كلذکاعاع : لدغ كفلاو یزسک ك نبعو ك هزه ||

 اغذا نش رد للعفا یزو لوعفا یربدقن كيولو فک اذ عقل عی وعرالابغو هاوعرالاو ||

 | هسانعمتجرم یکی ومب دل ابقب هنسانعم وک دم عنف دعما ہلرف ا یوعروەلرمصف كولاو
rھر از و دب تر ان  

 ناتو بلا تیفصااذ آی هتعرالوقث رد ید هغ نوط قاوق هنمالکهنسکر اعراو
 یدلوا طقاسابندنرخآ هنس انعم كعم“انعرا اسیر ینبنعاهساوپ یا شفخا انعارو
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 ا
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 | هر دك اة داهسارفتباصح تقلا ذلا ندنشیوونس اتهم رک رر هیر نکن : 1 7
 ساز ہنسانع “ا یرلابخراغاط نال وا ثباثهبدمو ی :منکت نس وی نف كنار یناوزلا لو ۱ ۱
 شجر لوکس كنار ویر كك نسو كو ةئايسزلا هنس انعم تبات لیج:یدعیاو هل سکنہ || 1

 || كه ةشرالا بلا وا غا لب دغ كل او یرسک كنار ءاشززا_ةنابسرتف رم اب دارم ۱ ۱
 | هک هدننروص قلاب ارد هزاز دلب هدرخ اشرو ذی انعرایا یج هلی کنابو رک نشو یف | أ
 ا .یرسکكک از دونی زولوالزاناکارق هکر دراو ندلپ رونمرب هدنکبوک رانا وزارات > طا 1 ا

 كنار یترا اھا زم هلزنوکس كنبثتو یعض كناو,موشزا شا زد فو عمدکل سر لوک نال
 كت وشر كل ذک هرصق كفلاو یم كنار یشرا, هتم انعم زانو شز یا ہللرصف كل او یسک ۱
 ءاشترالا اوشر هوشر هاشر لاسقب كمربو توشر هلن نوکس لتبشو یخ كنار وشنرا نیم
 : ا كاتو تل زمہ هات ریمل توشیزا طخااذا اضترا لایت قلع ترا رہ ۱
 | اشنساو ةيلغ ةوشا بلطاذادھکح ق یش رتا لاک بلط توشر هیشمکح مارک ۱

 كمرو تور لدم كفلاو یرسک تك نهزمه هاشرالا لریدیخد کما بلط كما یسیزو اب ح
 ید زینت سا هردعوک ءءاشراو ءاشرا هتشراف لیصفلا یشرساو عاطسایشیزبسا لای ۳2 ۱ 1

 هدعنازوا یراق دوب تنخبانا.تنکاکو ذ دغرف اشر او اشر اهل تما ولدلا تنشرا لوةتوازیح ||
 .هرلبنا یزرلقا دوب لر و زم نمی ةیشزال اب هبش زا بضنخآ ت.دقما انا لنت یشرا لاقن رب یب ۱ ۶

 ترت لوقت كن ٹیج الماجعتنکی بدنش یو فیت ر دشملوا هبت ||
 ھرحاظاذا ةتبشار لوفتهنساشم ترهاظم تی خراب هلی لو اشاره ھالانا لس 0

HRSG fناوضرا' 'ہنسانعما ضر یلوا-دوت  

 :كلذک هانعم هلنوکس كنارو یف كہ ةابسارلا هيدا هانهع هلو كس كد اضو ىع كن
 .هتیضاراو ملا تبضز لوقت یل وایضار" ٹو تقرب كل ڈک هار سک كناتو اكه ماضترالا

 كغ وضرلا یضرم وهف یر لاسقب هنسن نالوا دونشختهلبدیدشت ابو یف كی یا ||
 || یقفلاو شک كنار یضرلا نمابقلاو لص الا ىلع هانعع هل دی دن دلواوو ىم كداضؤ یخ[
 | هززوا قیاور شفخا ردعتا هلبدم تاسفلاو یرسک ناو هاضمزا راد حر دام ارقام
 || نالوا هنساتعم یروق یک ناو ر دۍ هیت كناضز هلیقف لدایضو یرسک ار ناوضَرا ||

 1 .یسعیچ كرانوب کر د-نایضرو نایچ هجوک ال اع هرزوا قیاود یناسکهدنس هیت ات یج

 هلباواو نکا هنیو روا لص ازاربد نایجو نابضر هنسک طب ندنس هفاط ترعو ردب ولقم ندواو ||
 || تبع ق قامت لوف قا زاوا تام یوم ای ای را نیا یدیدزدزکا یسلک

 ۱ هلعاف مس نام یلع ہتشبعم تیضر لاقب ہنالہیف بوصنعیا بصانرھ مهل وک ةبضرم ئا
 || ںوصتموەنعوەتیضر یتعم قەیلع تیضراولاق امر و احاص 330110
 ا یا رەلدم ك كفلاو یک یلنهریه ءاضوالا" ردفنسانشعم لک تجار دشمن ارور هکه بف ہو ا

 | دلت |نجیولا یضرف ددیدشلا هتیضر و ىع هتبضرا لوقت هانعع ةسرزلا نو ىلع ةيضرلا قل ١
 ا 7 رسالا د دهج لعف ہتیضرااذا هتیضرت لوه قلع صا ہلحوک هبدیدشتو یرکڈداضواا

 .لوس ۃاصاَرلا یار ھتیط رسا لوقت کا تلطاضر هام لغلاؤائز نک كياتو كنهرمه
 لوبد هبلافم باب یعیدیفهتبلغ ادا مضلان هوضراهیوض ره نالف قاضاو ل وقت یقعئلاضر هل || ۱

 .ییسلوا مومضم لعفلا نبعو هسلوا بلاغ یرب بولق ہلحابم ہذہلق یضار قیر کرب نف راراد ۱
 اض هنع تیضر توانا اه هیات یواوهدهسا واو یلصا ولکد, هزه وز د ءانب هنغودلوا قواو ۱

 ] هلداضو یش كنار یوضر ءانع هنغب دلوا دؤادکع ٰیلصفلا نیغ یک ٰیزاک دیداعش عش رایدید ۱
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 ا ۴ لا رد اخ درک E ویر ا زهر واک هل رطیکیا یس هی تا
 | سرد نابطخو ن رخ واز امده تا ترولوا لا رد لیصاررغدوخ ابو
 ھم ی او ناجهفو ضم هک ت تساب یا هلخمس ءارو ہلا ہممواخ ءارخو
 یکی کدوم فن هما مهر واوا ندر جز کان ردشلوا

 ٤ واو نوه تز پودا ساکاوذا !وا یلصایم هزم ہنبانمم ضوع هنرولوا
 ا لعتم ن اہ ندواو کلو سرد ناوا دوبنوننآ وارذص بودیا بلقهواو هد

 نسب رخ یک ابر جو: ابلغەسرواو' نامدا یک ءاسک ||
 ۱ لپ TITRE یک ٹیلان لا سر دبا بلق ہواو كرسراید
 اہل تام او اظ تک دو د نیا نغردباۂلرەزنوالاح یک باا
 ہلیری نابن واز نواب ریو زد هیدغاب نالوا قوت رانا
 كندز ښه ید الا لززد دهقان نالوا تغیفخ لبا هجم نیش لالعشد زرد هر
 ate كفلاو یرشکك ننه ابترالا .ییمج كنادر هلیفیفضت
 هک تر وا اد نینجرب لینوکس كل دویرنک لار: ةبدرا ءادرلا سلاذا
 نفی همی نزویلع دندزتلا یبا نسحوھٰلاقن ان ندسولج یک

 ۱ ولا نه هتدا ر لوقت قق[ٌشاط ہل تخم ادا زا ة4 دو انا

 را ال اف تب ۱ وا هتل انچم دوام زد ین کما ت اطا هنس ذوب ناک هت منکر ةادا ةادازمو
 مارا عا دلا :روغفو دم هکر ولرکس ین دانم ان ارا ده اداوم وهنم بولقم
 ار ی 0 ہاذااہریدرب در لا قوا لاله ر صف كفلاو یف كنار یدزا دربعنیا
 ار رس ف كنار دید دیدرا هتسک نالوا كاله هل دمو یرنک ت كلادوت یخ

 هایده 7 ی كنار ذیل" كل اھ یاذبدر ةا ارماودر لجر لوقتیتومهووا تزوقلعف
 7 دی ہل صف فلا و یف تن ایا دا ٠ هقابنالوا قراند ہم رو قو الیدیدشت كنب
 )ورک ن بالا نهزوب هدرفس هکر دەقان لوش ةيذر یدتبادب زا ولو هتسانحم زل دفان
 و یرسک هی هاذرالا رادیذر یرک دم کل هروب زم یدشا دیزولاو هبعشزپا
 لاو 7 اھ: ید ,یدزا اھتاخوامتارہ اذا ققن تیذرالوقن قموقبلآیربک بو باز ہدرفس
 رت الم یک دوبنم یبص ہنسسن ن اغار هلو هلبرصق
 نالا یا نالف لا یزہظتبذرا لوعتقمتغص نورو هوره هتسار

 رپ اتر یی نوت تیا هرز لا یر لاسةب قلوا
 تیفسلا:تسر لوقت نار د ید .هفلوا نکاسیکهداب ردوسزو ثتیئادا ترطا

 وو بلال لب ااسر لاقب زد ید هفمغج هني زّروایشید هو ود تک زا

 اون وسرلا ساعات نالوا . تب هلی وسک نبش نالسازا زا راد هی هودیشد هلرادججم
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 کی لقت شیدح ندهن سکر سرو تحلصاذااودر قلا تب تو سر ||

 ترک دادا توسز لورا د هک ون نزادقمر لر حر وش رو هنع ا تادحاذآ

 انتهوا ذا ةنيفسلا لب لوقنر نوط ي یکهلبدمکفلیربکت ننه اسزالا
 رو اهب میسب ان هوف هم رج دیر وطو قر وط نک برصد كفلا او یم میسر لا

 2 ین كنار هوسرا .ترچو تسر نم قاب اھا سر ہوا نهار ج یرفو تبسراو تن
 1 دو رک امید کرد قو سج



E 4 1۱ لات یر هلن 2 و نخ كنار ود فعلا هنشنالاا وهم  
 || كغلاو یف كنار" ءاخ رلا راربد هیت نالوا نویز لب اة بج نیش شهواشهناکاذاوقزووخرغ || /

 ]| تلنک خف كلارا ةواخز از ولک دهن سعد قل وا مادو ا وا كشت وک هنسن رب هلیدم |
 [|ئماخا تان «ةواخز ور خرو عیار بابلانماخو یخرب ینلا یر لاش قوا هک ||

 هشدلوا ت تن وم سس اف دار ةلس زف رهاط ودشلوا عفاو هات ثمالعرلنر ابعوب هتخاص حسو |

 ا 2 وب ترا سو نظرم ارج كفلا ویا و جسد رک |

 دم است یا ز٭ روتر ا ETR 11028 جت

 لاق قلافغروب تآتالذکه لنتشخه نایدزاا ئملغر وب تا هلبنوکس کالا دو یخ ناو ید "یدززا ءاخر

 ا هلتعرمسكنآم جزو دا شل اواو دملا نینامجر ضرالا مزاد دروابذر نریم

 الا امس نون می دنا جا نوضع ی نشاط هاب لو ۱

 ا ر ںی SOTE RRR ا اد |

 | هتسدر ل وقت هکلها اذا رعماذر الا عت د دەکا اله از وان لب

 یو.

 ءایدر هیدرا: ہرا اب هثیدر لوقت ولد ید هغ :1هلشاط قدزوا ہزسکُلاھب ییا مور ۱

 | فر اذامالغلا یدی لاقب:زورد یدکی ق قرا رص بور وطەرزوا غار نالغوا یدزو متیمرادا |

 هکمشود هپ ویقوزاد هنس انعم قمار ضط اد *ياز فو ضاقررففو یرضالاب فقو ہار ید | ۱

 مکعشود هپ ويف كلكه لپ دی دشنو یرسک تلادوهلنشقف :یدزنآ لرد یاد غن ۱
 ]| كنکو لبج نم روہنواژ بلا قطقساذایدرتو ملا یف یدر نقی لو یخددفینلاوپ ن دغاللووخا ۱
 یدرنلوقت رد خد هکمتروا ادر یدزتو بهذ نایایدز کا یودآام ل زکیهنسانعم |
 دیک نالوای الوا یرنچ تادییسوب ردشناط نلب آب رصق 2 كلو ىو كيا :یدزفا اورا نسلاذا ||

 || یف لبه عدالت وطن یابد یز دانا کا وا یکی درمو ابد بو طا یدرم ||
 ]ار ربد هرات كحر وینا یک ی دا موغنسا عذر ام اط نال وا حاض قلمی چبهیدمو یرتنکتلادو | ۱

 ]| شساط نل «رلکره نمد هن اد ره هدنع بلکل لا قو هانهع هلبنوکساتانارو یزسک اب مادر | ۱

 ٌِآ لاعیف ہد هوا كرب یل هال رونلوا هتان هنادرم هانز واوا هاک ور درشاس٭دنتق كن ۸

 ]اید فوزعم کر دنیف نادر هنو بدم غلو یرسک او ادا ةادرل اکی قا فا درم دا ۱
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 ۱ هاشم تاک اور یخ ٹآ نوا قام اینوکس اخیر کو ِ

 1 لوي: نا ی وقت یر وه ات لو ید ۱

 ۱ ا یمن : بلدك لب رسک كنار ودر لب هلبذمو بس کما لار نآادز

 در



 اعر

 ال

 شب
 توس ےس وم ےس ےس ےس ےس 02س رس رس ےس ص ےس ےس ےآ

 ۳ نیمار دپ :زوآ یلٹضا نت ماهم ۍزانو فک دن کلوش هو ۳۹
 طا تا ورعواو رد هلب و لاع یخدودیلوا هیش هان ویو هدنسهلک ه اس و
 نهم ید برم کات ڈس اھت روف ار هه لنده اویل

 نو .الوزن ترح | اما تجرا ل رفت یار ات هر هلیذ-كفلا و يوشکآ
 ا هل مو یسک كيجو یعص ت٣ا شرا هاتاو هر او هلازمال ن سرم
 كہ 5 یا یو هراز لا وار ,E و ني ور

 : جوا اتمی وک كيجو یخ الوز ران دال قمر
 ف لا زا ةو اچرالا كنلااع لاسفب و ةو ارو ءاج زر واو زائ تور
 بر یر و كن اتو كهزمه ءاجنر الاهل که مانع ہار تو

EERIE, heeاچ و وخ ور وا هکر زوج یک هاک دتیح  
 زاد دخل هما ظعانوفاضنالیاازاقفهنهنوجرال مکلام یلاعت ہلال دهن نیم

 هللا 7 نزازداچللا .وجر اف یا دیر نالد لام لوقت هست نمو الادب دن فرو
 بلاها ان هدخ اع غیسوارل ربدآجز ہہناجر ھو هنس نفی ان ۍناځرب گو
 7 تو ,ناوجلا رذدال کلو سب هو وا هیت هخلاص مد: دارفا لر دلو

 اف زوال واچ ضر رد اوت هیفر بی بسا بنا بین حق
 لا رانا عج بهلیدم كتل او ین کنز مہ ءاجرالا ںولوا كند یذنلوا

 1 ۲ ا خط دم او یرسک كازم ءاجرالا ةه اجرا لغ تللاو
 مج تان تخرا ل اش راو د یاد هغاوا فی رق یتضر رظوط كنەقاناج زا
 زالوا زر دایر بیم وج و وک کئازو یف تا اوج دال نم هبال
 نام ہو زرد ےتساشن اکآ کدداث ردانول لواو ی ها دیعوبا ناز را ءاروم ةفیطق
 TET ىىراف ناوجبرایدتنارلضفبورادنالوا
 از یا نارد نا وجراهلوا هیشاک اک ن ولره سرد ب وخ «دایز یولذکردزاو یھچ یرمارف
 لا رد یعاع» ثنوم هنس اعم تاببنا نه رکد هیر طف كل هرکس دلم هاحو یخ
 1 هود نفلا تاحر هک نیک لو یبا یره واج یی هی هیت ہلنباظفا ناپ ا ند بله
 تارا طخ یدیدرد یجب هللا قع ناب و یی زہ زمہ هب حال او یڈنڈ ناز دنس هاو
 اوقوو یجب نکل وادب ملی بم قلف للقب نادوا و نقلا تناسر یک یطعاو
 ؤا وا فولقم نادواو فلا یراکنا لح كئازه وج دارم نادرب فلو تب یدید ودی هجو
 E E BO REST یفیتاوا
 2 لات له مججةلبدعو یرسکا كناو یش كەز تر یدند ردهنیتهجو

 تمم ندرمع هکر ار دیده رلق ل وقت ابسراو ینرنکر مسچ هلبداه كنلاو یف كا
 وت هک رید ید هر یک د دهرا یو یجسام لع زرد ی نب هنرانبد یضااخراو
 ۱ 4 1۹ و نوا كرح نرخ رو نماند موفلادیس راربدیخد هئسولوا كفرا

 ]هفت دیناو رد بیمه دن کوکهودیرول هند دل دراب باص
 ۱ هلوا زروا ماح دزا هکر لرب د ید هر هس هود ل اوش یخر وردیعما ید كعنض ون راد
 | وقت هان هلن وکس تاسو یف كنار یر ك مرهنود یمرکد نوک تلاحو یف تار ور
 1 شا ریبن یا زرد نه اقفلوا یرکدو SRL < 77 توحر
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 |ٰیضكلاز ةوبز ةه فا ام ولعاذ! بارلا تؤار لو نالؤا كىك وب E كنابو یرسک كناب یبا ١
 !ںکداکەلنوکس كنابو یعصكنار هوبرا یر ردراو تل ترد هدنوو رب كنکو پ تاذکه نوک تو 1

 ہں قوت یرو نسب كنابویرسک كنار وا یربو هلیئوکس كنا و ىح كنار ءوبزایربو | ۳
 ۱ می كتيلاعت یرابارف رف مج و 1 ہدەئشافعم هدناز هارو ردهانعهرب یسهلج رانوب ها یش ۱

 ه.ذو و هدهنشنر هل رک هه ءان زالا والآ مكت رد سفت با هدب از لوف هنر ة ةزخا

 ون لب دیدشت كلواوو هلنتع وزا ولا تطعغاامعزکا تذخا اذآتبزا لزقت راد ہلا هدایز

 دتمارو ےھف ت تأنناذاءابز تروا برنا 9 تمبر لوعت هانعع : دم تل ی كنار ها ۱

 | هلصف و هننمهلبصف كياطلوطولوطیا ءانر نالف یلع نالعل نالعل لوقت هرزووایناوز دید نا زود ید ا

 لوقت تلسب كلذک لپ دیدشتو یرسک كابو هم یرتلا كا دیه نزو قع ةيؤلا ورد |
 املا یک تان اتو یک دلو روا وا هدر نالوا لباق هکموییو کلونو هنودعاذا هتزیرتو ةييرتهتیر ۱

 ' لومعمیا ببرفو قرم لیبجنز لاقتارید ہەتسن نان ثر اهلر هل دیادشنو یعف تنبو ین كم || ٠
 یککهننسن نال وا هیت هلع و لسع اد هب دن نالوا وفا هدد شد :كنابو یی ار بو: ٹاپ ۱

 ' كللذک نارا نس ةي ہلبتشفا ناوبزا زار دهلضف نالوا دم لبرصخ فو رنک نر از |
 | م ف مطا قوردتنلہدنس انعم از بن وکسس اب وی كنار ےیل و 4

 ۱ اہناوسلکنےھٹا ندب رعلان ۔اعام“ همهی ر وه اماءارفلاناق مدالوءبلر بس ل ارطلما

 هدفدلوا ن < اس:ییماب :كنةور نفی ءامحالان هيا كلذکونواولا* رز یابقلا ناکضو ہایزاب

 اہنوگید نزار ی "وتو هماس هیحو نو وڪيل وا بچوسهکم ودر دکل لو سابق ۱

 مد) نال وا ِباط ند روز مم فِي اط هکر درود ثیدح ا بو هلا هن طر یہ هدرا ہلغابا
 اک نما دم رالا ےس یرلغاادا ناک ؟لاوم ما نسوورالائنزلوا طاقحا ٰقوفحرئاسو

 ااا ۃوارا یلصا كوو منس,انعمن شف ل نصا ی :یایوا هلب د دشن كابو ہلیز اک ناب و
 كناب و یک كلاب و ی كن؛زمه نالو الا ںایدتا او هات نورد قیدی

 هت لا یف یا هسموق ةيبزاق نالف ہاج لا لپ د ید هتب لها هییراو زد منت لپ دیادشت
 كو یوکس تنارو یرسک كلمه. نابیرالا ےھرغ نما دين نوکبالوم ۵ وتو الا قیا یہ

 ہل وک كن ابو یم كنار دلا رولوا هدهرضدهک زنکب, ءزفجتر یقه ارباب قا سج هل رسک

 هل وکس كانو یف كنار ھونا یجهلبیرصدكعلاوت یعع كنار, :قازا رفع ون ندضراتاارشج 1

۱ 

 ̀ || یل ور ةا ءال | مدقتی هناذاعم ثیدح قو تر طخ اذاو زا توزر لوقت هنس انهو طخ مدا

 لاس كعا بت عضو كشوکیذسنرب هلل قوکس تاتو یف تار, ور وتزا هحرد, لاس و ۃَوط

 هنر لاب ردند دادضا وب سپ را رد ید هدغلق یکم یب نت و ماغواو افترا ادا ہر هات
 ٰیذغرد ندویذ وتز ی بتا یرماذم تدبر نی نا رمادا وفوئرت ین نا تیبا قو ا

 || ع هلشابوتر یدتیارلیرضو اعیفرادم اهتددماذا اوتروتراولدلا توتر لقت ززید هکبکچهتسهآ
 هدلص تر اسو هدزید هلبنوکس كننءانو یف كنار قبر !ونروترپاهسش اواترلاسفیزاپ دەکا

 كناو یف كيا هم ر 2 ناز هنسناسنمراهچو ناسضلوا رکذ یچ هلنتصف تایر زد جوا نالوا

 هکعا ی هور عش .یتیھب ناحم كل ذکی لغا بودیادع نئساح كنيم هلیفیفخق كناب و ی بلی حت

 اند یدتا ٹیکنا ی .قراذاهل شر لوقت كا تجنرم هلینوکس ك نانو یعفكااز یتزاا روید
 برع یدت برف تو دی نتدیاکحون یدتیالامعتیسا ہللا هز مه بوید ابیات یجوز تار یربندنره |

 ا َتألو ةبلا تلر ردا قوس دخاق رومنهم بلوا ز وم همز ۇلوا ہاک یزانحاضف ننن ەقتاط |

 | حیف دان ناخ لری یادو را هارماورد دو الح هل هک الاحرار د هبل قیوسل!تالجو | 1



 ی ی صبا تی ت تت 14

 11 وا لول ی ایا وس وا نام .ارالآ الامال 7 وقت تایر
 1 ماتم کک كرو قاوکشكار و ىن كی: قلا عرش يظعاذات لات را

 نوايا نو هکر الخ لمرور ڈمتا :تفلایرسک لار را نوبفنالالوپ
 : دنا سد هوپ تام نام ری لول دزدان چیز
 یز یزوا نا دید دن تی اب موق لقب

 تما تو رکن یف كا قالا یخ دمو ىمى د کو ی ض كم

 قا ارث اتن زر دیش د یکم کن ی ارت و فا ور !!یقههجو رظناذا ار ےالف
 فلا وائ رک نانو تانهرمنه ءآاڑ الا :نسرڈاو و3 .هدنعچ وات ار .هدنش دیش هارو ۳

 مین وف نما لاش ایاز نالفلاقت تب ادعا ازم یادش
 ںی سس عضو تی کر رک ڈیز رش و و كى رو

 ےہ نس

 دو راس شهر EOE یا

 نسخ ۇلاخ نانا وک ا رهاظ البوس کل همه وی رک كبار
cCس ا یر رادار نیاز دعا انوار ظفر ا31 تأا ءا ة زمه ات ار انا  

 مه دولج و واتس سو نازۇ اا دهاا

 ید از وقف كي ۳ اکا ات اٹ روا ا تزول
 اڑ نرس ید یو انس فاش ین ند یب زڈراوتٹغل یا هدیووو دنا
 ےل لا غز یم كرات دنا نمرفما ید یر و ءاژ نمردس ید یروآ نادتبوز رغ
 یا ددیآرتنا تیز 1 رانی راس ییہ و ورا

 8 ا رن ٹل وو قع IONE تو اخ

 اک راس ید رج اار وک خج كن[ مل ضخ
 وا زاج کرک رد وضع هدو تکی ازوا كق عج ازار داد فرافتم

 چوس تک س اذا اد لار لوف یموط دننیآ ید نوسقان
 دانا اڑا لاسقن رتالوا هاش شارع هادمويتف لہر عو کس كنار # یخ |
 ۳ سوم ةأر ار طلب صف كا یخ ناز ڑمھو یوکس n ىزا

 و هانی یا عضو یأرع نالفلاف رد + هرب كلب روکاهلطم یًرمو یک ظن |
 ساشلانالأار لاش كنا لب دع یف كل فو بش تم ا

 ۲ ا و

 مد اور درز قزو فرق کانکس تا رمهو یض ا يح بلقنا عام[
 رز وآ نزاو یر هلتوتت داؤ رتفف ٹو نخ نمو زم ار یڑرا هتساعم||
 ارادان ورب ینا لافت ۍلواهداز هلان ؤکس کا و یخ كار یرآ دنس امر عفاو یخ[
 ته اوروہ نرده تشویق هک رن

 ۳ ۳و زلف ضلع رک كنم و الم قارا" لو

 : 2 او داشت هب ةنبآ نازو اما نهضفب یاراذا ناعجلا ۍ ءار لاق كمر وک تب

 ۱ آر لرد مت دز اکآهس زول وا دق ابا هتف نل روکوب ور دهنسن ی نورد

 ۱ ا 74

 ۱ KE ا لا رو ىلع 2 هال یکی ی دوا زا دوما ترک ہدعضاوع ضعب

 انس عش ےس اشيش ندا فوخ دوخاب نا هرکس یوم ا

 درا

1 1 

 و ی



1۳۹ 
 یس

 کلر کم کد ان یر ل یتا واک یخ زیب ۶ان
 نغالضو ءالغتایسک دملا ی رجللاق یبا وهلي دیدشن وی : یک كفاك ۳ یم کوم یک نما ۱ 1

 شن | هلن رصق كملا و یه كلاذ یک دلا دلا دعا تعم يرانا ق وا يج كنفولغ هب سیک نهج |
 ینہ كنْلاوی رخ ہم ET تعا اداک د و ڪک دن رانا تک دلاقب لولو عش |

 لون دیس هک دن وکر جز وکه هی یک او املا اب ایبک ذا ل وقت مردن ۱

 | تل رب ندیاس نوک لفاکو یخ كا ناوکذ د عیالطلا يلق تلسرا اذا نویعلادیلعتیکذا 8

 ا ءالبادالآ را رر شن وط شنا هلکونا هکر د هتل وش هلنوکس كفاکو یم لاذ ذیک لا ردیع |
 یاد هال دا ول ذا لا لک که تم رب هلیدم وی رسک ید كمالویرسک كاءزمه
 A وطا طلا لا يئابحب لقب ك: ەسن نانل زو و هيد بلاوی كلاذب ءاقذلا انسا ی

 هکم رب ولا سه ار کن هنن رب و کر اذا یا بالا نم ءامذ ی عوذل ایدلاقیوءامذ ||
 ك ی دام الف نم لوم دولک هدةنساخم عفترا یدویندایااذک ریتمد لاب دلاصب ززدیخد ۱

 هاعدتسالا عر اذا اض ین بالا نکی هب ید لاقب كا تعز هلنیتهه ابتلا عفترایا ۱
 ل ون نا دا با وا جین هنت نالوا هدننطاب تشکر سنا ی مک نو ٠

 توا: زا دیش كل ویرسکلوآو وغلا یوذلا هانی دن نا
 یک سلا ن او لب د د ادإ ینالا بالا نمای ود یر لقبلا ی وذ لا وا قیاو ر تیکس لانا قلوص

 ءاودالا رد ځد ندع ار تاب وکی دا نیت وب یدناہدیعوباو دف ار باب زد قبل یود یدنبآ ۱
 دول یار هدنباب هی با دلتا انا لا هاودالاقب قم ردا وم هلیدمكفلا و يرسک برہنہ | |

 هلو فنر وب وکار وک اے کار ةب و را( ءازا نصف )لاعب هللا ابنا ۱
 یف کبار یآ را اما زیارولاقب ریتم یبا او رولک ید من اچن او رولت
 یأروكْزكمانعم ہر وا یز وة عار هل د معلا و یخ كنار را هام هلن وکسکنءزمه و

 زر د يج بدم غلا هدنرخ او ین وک كنار و یخ تهیه ءأ الان ر واکیخد مینی

 اح ةف یآر و ہلعا وا ناک بلف ج ہلبدمئ کلا هی رخ او هیدمو یخ هزه ءارالا ہنہانعم
 هد قتیم كبار ىس ەق طبت ضو آر هقفلا ق یار لا لرد ید هه مو ا یاب
 ید ہللا ٭ رح ھە دنت رو سط :رول وا اکو تن ا وا لات شکر نت هر مه

 كتاراو تیآرا بالذکوژردبالامعتسا ةنمعالب یخد هدنپیظام رول وا هاکو زد لامیتسا
 :نس رب دءارا علیا جا رخه رز والتمآهدنرماو ةنمهالبرریدخد كب راو ټي ړا هدن راک

 زظنا ی اک نک لت ارے كنب راامنیعب یدنئادمز او نس راد راکس لا جارخا هرز واخرفو
 هتیا آر لومت زود دمت ادرک تمنسک رب یأرو شب کم درک سن یه تا

 تب وممجو هده طاجن وم درفم نسرد نیرو هیهساملخزرید هرکچ هر رومی تص ا اذآ

 رول وار اپ هان "وچ ودطاحم ثا هوم درفع دامن ال زا یاب ارب زده وب اح ین هد هبط

 نالوهدعجوهفٍر تمالعون نالوا« ددر غم کت او ردقو نی زت نتباةعاممل ون تا از الو
 ۳3 بودی ماغدا كس درک ونسرب دلیل تنا كنيراق لب ادەباقو نو رکاو ردشنچ تمالع نوټ

 یرسک کلهر يهو یخ لاد قلا نارد یب رضتو قلب رت کدی خ كىن سرید |
 لعف نح یش دو یک تونم ناسا ید دب یج كاذک ا نو سض اوج) 2

 ا ا :هرمهو یش كنار هوآزلا نس ٠یا نان .یفرهپلاغ رو لک بد هنسانجء 0
 ای رس كهرمه هوا الا ها لقویف قح تفرعادا قل ادوار بو یلع هلوهنم فا

 | مو یز به ءانرالا نت سس ٥ ان ید ممکن 1
emeجم رم ہی سس دس سو ےدہ ہح موم اڈڈب  

۱ 
 ےہ

 لذ

 امد



oy 
= e. 

 ۶ 4 ٩

119 
 ںی ج ا یا وع مس

 1 یب ت اد نور و دیس ای تشک ناو دیس هلن روحوا راک ور ہلیرصُف
 ی دهد و ها مرک نم وا ما درع نب رایزنی ر مالک تاک لینوکس كنارو
 رار ا بھ مش و سر ورد نینمولا مانع یل
 ارباب قحا يوم دو لا ون دو دولت هچرک |یدل وا کش
 دوتا رد ہک 2رس راوردخا ا ات
 ید هک هفعرجوا | ي نسب وردو طقساذا یئلاارد لاير کم -ودو
 3 د یردلا زیدی د هفمرواص یب هتسب لیوردو هنبهذاو هر طازا ا 3 تی
 تا هتساددذو ورد 4 رينو هور درو يالا را ترذل اوم ان انعم لنو کس

 aS ندعم ای سا او هن«قمرو اں ا

 دیک جیم تما یا هود نوقم ذص اودا

 هلب های صف كفلاوفوکس تلدویرسک كم یر ناش نم عفرو هچندماڌا
 5 رورذی شل وش هلب مس از تایل ررواص یا قی هنیرخ ءلکنآ
 تا لا هرب یی نو هم هم لاویرسک کن ءزمه ءارذالا هرواص هنقوط
 ع دنیا کم الکی اذا دیبا تردذا لوقیالم یک كم اسلا ناد

 اب رو ایذو مال ها درهظنعءارذ اف هنفطلوَم رپ دید هکمروشوذ
 کر لا کوسه دا یمن هس دات دالومت
 اب تر دعا اولا رد ال ل فا ته اا یزعم ترذنسآ
 دنس ۱ ی اس قوم زور طب فیش ترصوامب
 ندی او تیس عم یزاکدب اطيب تيغ کار و عن کلا هر هیذلا

 یک كن ذیل دان pi نوت یهو ناسا

 ورد شور ءانہسلا تیز ل وش قمم چ ون رزوا یگدوا وجه دیدشنو
et:ته ر هک جی نغبارش کافر یدو رج  

  اد و نام اف دو هیصاناو مهم ناف تجر خلو تیا
 ہرحاحص مس فارطا طی قرتوآ نسب قا طا نرم رو نوکس تفاذو رک یم
 ما ال ور لات بد ۱ EE لاخر دوا عفاو ہللا نيت
 دایک ES a هسک زدم یبجاب كنوب نر یو کاو ردموردنفد

 نوا فرح ترد تولو وهم فلا ہدن خار رد ید رژد نارد هدنسب هبنات

 قو ردندرلتآشنآ ریس دو یک اب ہلا یلدم رونا وا هیدن هلا
 یش رساں ہدنشاب هځنا كر E یرفوب رک دب نکد

 کل كرضو E ۳ جاده ورذم ضف الف ءا الف اج
 لا هنسانعم هم او یک : ت٣"
 ۱ نک بادل گا اتا اسید ید شایرلک دو حارا بالا نم اک دیک

 حاد مالفلا اک 7 1 رد فرم ار ردوف وم ودیا كشن وک لب دم ثواب سس تلاش

 ریز رد ەن سس عم خ موی ہی دم كنلاو یم ك رک لاو اکیا ۳ E لوفت

 ۱ ی آفت عدد نبا مم شوک ک ورد د ندنساپض ||
۱ ٍ02 
 دا حس و و تخ۰

 نگین



 تینا اتا: ن٢ فا یو لات فر ار گرا ره اول ۲
 ]| لافاک ضرالاق بلکلایود لاقت رر دیدم رک هزژوانارود كل هو دو نود ردا ٦
 ۱ لامعا هتنازود نالوا هدر مودن هکر دزاشهدو هعافتراو هنارطین زاداذا ءابشلا قر اطلا موذ]

 ۱ ید دکن داتا وب ید راض ویکی غیدغل والاعحتسا هدنا زود نالوا هدک وکه ناو زاتنلوا
 ۱ یس ردم ندعو دن ناتضلا ةماود هک ال در وللوالامعتساهدنس ات لالا ۱
 هدر / یتا راتعلغوا هکر دهد 2 دن لواوو ىك كلا كلاد همادورد هدرب ییکرخ ثلعاود ۱

 | هتزروا دوسهلتب دشن ی رسک ت لا دویرتنک كن همه ءاودالآ راودتغاس یار هدب دزو
 و ما وذا ا یس هظاخ هنس ذلاو یر ¿ن ندع دالوا میک كع ۽ یتٰوق ووا ناک

 زاع نده .یدنشن نانلوارکذ یدوصقف نتمالکوتو یذید تنلادومعا قلعم مایا ىلا ۱
 || كا وف كا دیودلان ودق دلوا نکی حل وا باهدنرنا ردكم دلو لوا تک سهند |
 ۱ ٤ زا فقخاو اقبل خرایودلا-رونلوارت اید نف ناک یر اوا کت هنر تحت |
 || نوف هنزاوآ كنب دانقیرا میر اطلا و لعلیود كاذکوز دیزاوآ اوآ اكز ورالباي اخ | ۳8
 || نزاوآ ی وف کر دات ۇل لوشن هل دد شت ویرسک دواوویضكيم یودلآوردیسدهنزاوآ اگ داتا
 ْإ زند نودا فب هما هکتاودندنزانلا یزاب لفيف 21 :اوو یمف كل دمو دلو عر

 | یف تا دو دلا شت ات راس لب دشن كا وو یف كلا دولا ولرم ام یر ول ڪڪ یو ج
 نور ناف ت غىن ما ید گوش نهی كاذکهدیذشن ید لب یدیدشن یتخلوا د وا

 ٠ زؤاک خد ہما دح ایوان اس رکود ز هفو یرازوذوزاودره دو یراضفورت ھو
 'نادنَرَعٰی قازا كلذکو دودحایایروطویر ود اپاما ولت اکوتنلا نک نم دخ ا یا ئۇ داچا اق

 زَغ الو واو ةندئاالوا لوا توست ناۋاز دهد دن كنان یرسک ك واو نوا لا قل درو
 راه ےک اه دیه دل ناتا ها نسا دتر روا وتو فر نا اف غلا هوا تک سو کد
 تر دم رک ۶ رها یهاودو یجدمویرنکتناهویقف لاد ھاو لا اوذلا هتسانعم

 ئی و ره لان ناکا دا ذبل دل رلاقتاوکیحد ٭تتك نالوا ین اص نو ىە وی رهّیها دوروشرپ

 یدک ات تادیهاد هکر دەل لوش لت دم كنلا ویوکشكناه یخ كلاد ةایهدلا غاتھدلا یھدلازب ست
 ةا دواک ةبهاد لاق اقام لد ءكقلاو یک تناهویمف تل 5 اوهلاروتوارگ نوا

 یا كلذ اھ نو وام سو یآ تموم هنر لا حد

 یف کن لاذ ناو اهدا ردلکد نعم ندواو ردبلقنمنداب یس رد ا كو هانعع رد تفلاف |

 ةنفتدلوا تاق نانى ەرەك ید هرز وو ىس ةي و رو یه هولك ناھ ۱

 لاتر لک ڈس انعم ِثاضا یھدؤ و نالا ەق زد یالک ى راو انالوارکد ذوب زیا الخ
 EES و رمو یخ كلاذ یواذلا'( لالا لضف) مع لاو كباصاامیا كلاهتام

 ۴ وأذواَا و اهذرطاذا لوالاتا ا نت اهوتوذیو ثلاثا بالا نا اعاد اا د لات درون |
 تابان وادیآدب لفبلاآدلاقساسمیل زا هدرعزب رر ید هلو راضتولوصاو وا
 رد ضیقب 11 :نایدکرد یدآ سا كن هلسفرت ہت 027 كنانو ین اد 3 دانا نِقاذ قا |

 دلا ۸1 ردتقا ہذا ا شلوار د هلنتوکس تناوی رنک كلاد ا ناتد رد نالت ساد ی ءژالعادج

 یردلآ سوک قا هاردیفو تالفلط یا :الاقت رونلواهدرب هکناهکردهنشره يق تالاد

 | كنار ور کالاذ ةورذلا وو دلا ام قاغا یزاوزاموپ e کف تم تلاذ |
 ا ف: ۳۹ ات هت کس كازو ینطكلاذ ههرذلا ةورذلا هنسانعمیبوراقوکت هنر یدخاو هلنوکس | ٢

 گلا و یخ كلاذ یرذلآ فا سم ماس یالغاز ربذ یت وزات كوا هو ود ةو زذو| ١

O بہ ١ئ 
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راک هک هنسانعمدیودر واک ید یجب كناوذاود و نغضاذاہریض یو د لو ةترارب د یخ ددلعت ||
 نا 

 ۱ اک نالوا بوم ماند كلذ کندی دشت نئازغآ قابو یف ك لانو وكس كلونو
 > كج ةانادملا  هاسمع هلیدیادشت تكاو یرسک ناو ابو ینوکتس کیون و یم كاد
 وقت قاوا برق 2 كاذكهليغفك لاد 2 ةواندلا امهنن تبراقاذانئرمالانن تا د لوقت لوا برق
 یر هد دن كلو اد قدلا هوان دواب رف الا انه دادزت املوقتو ةمارق یآ ةواد امهتن

 ۱ م لوازد هڼسانغف نود هک ید لوشاماو یس لوا یا ید یدا هتیفل لقب هتست نالوا

 یانیان ةبندنرومالا فی دبل هنا لان قا را نساندالن هتسدر ر هنن .رملانز زو یلصتیدنلا

 1 ضیرشثیدجولب مکیلیاما واکی ا! وندف کا اذا ثیدطا قو زرد دەکا ل واتس رودنندنو

 [|یریکڈوو ی كم یدنا هرز لو یاردر ات قلواتراشادتعام ایسا دانش
 || هلجردنهنسنر هدب دشت یرسک ك ونو هلن تخف یئدنلا هلوا فیعض هکر دلجز لوش هلددشو
 | اتلاف قلوا برف یر نفر یسو ی ننک# <تلونویتعف کل قابتلا قوا بنرف
 لا انیلا هودیعسا رد یبا هلتسیصف ۱و و كل زمہ نابدالا ضعب نم هضم داذ]

 ؟ لوش هلیئوکسس كو ی رسک كلاد" یتدلا ردیسا وبر هد ہیداب لی رضق كلاو

 ردتخا ید زض كلادو هانع#بهلینوکس كنونو یربنکلاد دلا وا ذطساوالب رو
 ق او نرخ فرتصنم كمرلیذ ك سلفر وسکرک او نمرابق فرصنالكساق موم
 اب دنیا فاض ةیدق رعد ی نانو ای دوابدو قد ناوهلوقن

 برد شکه لوا لامعتسا ةوکناتد اربز اڭ ىا هندواتد هع ناوه لوفت
 وا نامرد هلبدم ۂلاو یف كلاذ ءاودلا ردهئسانفم قصالمهلب دیش کئاحو یف کمال خو

 7 شارب ییا كتابو یزرسک كواوویمف كهم ةنودالا «هنس نالوا اوت
 1 وادو ُهاوادمەت :وادرد ردصم هللادرسکاود یدتا راضعبو هذة هانعع هلب رسک لاد

 هود كعا قارب یت ازونلوا حالع ہلا هلکنآ IR لوشأودو

 1 دا یهنسن ناانوا جالغ هرولو هدمه كم هیراج رونلوا جالع

 7 ءادلا راردہا جالع لیا كهرب زاهنشتعفانو ہلا _عروجیادوسہززو رم

 اد یودلا هئسانغف زراضر میجر ده كفلاوتین وکس کلادو یف كنهرمه ءاودالا هنساتعم

 اکآذاود لچر لاقب هتسک ن :الوادساف سیر ن دم و ةلبدمو یرسک كواوویعف
 تک اا هنود خرما لاننا یوم فض لو یرسکهلواوونیفتلاد ةيودلافوخا
 لا 2 اور ییا هلوا ترم ہمت ضازما بولوا وه رد لو ةنودو فوطا
 ان ۷ و كنِلاو یف هلواوو كلاذ: :یودلا زدنعجن كن ادا وداؤءاودا تاذئا هنوذض را

 ۳ دستم قجا یودولصااق ردصم هنال مباو ٹناولا ورک ذلاهبفعوئسب یود لج ر لەن
 هت رار د هد هپ هتسخ نالوا فیعض-هدان ز یودو قجا یا یود لجر لا رولک
 هرماذا مہا زلا پانبلانم یود لوفتزارید یندهغلوا ضبارع یودو ةايح هنیزاامیود

 تم
 1 ۲ رن
 تھ
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 ۳ ام نافصز دیچج عجل دیدشت كنا ویزسکواوو یعضاتالاد یودلا یودلا یک هاو او

 ۰ ار هاو لقب بزم هب رنک هم آودالا ین كلفه لنفخ تایودنا نابودلا یک

 ةیا؟یشلا یوود لا و لب اعب و ضم ىا ىو ادبى ودب وه وقت كعب جالل كب او ةاوادملا
 ؛لاقہ كمدب | جالع هلبدمو یرسکهلواوویعف كن یوادنلا لمف ولع وف نیباقرف دل
 1 دابدوشو هدر وس ی ردقوف هتفوب لوش هلدمو يف وا وو یعضكلاد ةناودلا ودلا هب تاغ یا۶ لان

 0 درد ا نیللا ود لامب قملعمبق یزو كن هندنرهب اس هوش نولوا صاح ۱



7۳ 
 آس سس

 أ قرفو قرفوهف قرف لب مدوہف ید ۵انفِب زر هنس ام یجب نفهلیدمو یرسک تم ویک كلاد | ۳ دنلا نداوضرالربد یطرا ینمز کلب ردو غی داوا روسکم لینا لوا یسغلوا بلق 4 5
 نار ة دنس ها كاد تر ع نعب۔ؤ يسب هلن لايه لا رد هنس انعم ئاخ ا

 بس ور سس تم

 .دب كنظ ر دیفجم فالذک ہل دیش باب یر مک كو او یمم ,تالاد-ییدلاو رديه هلت |
 کتان نو حوت للا نيغ كن دزکاو یکی کیدلک یدو ا :یعمج كوادو یظو ءابظ

 یاکدنره هلنتع9 ر د ومد لصا كمد یدتبا دربفو یدزافلواعج «رزژا این انلوازک دیدیلوا ۱
 ل ارعاشهدز اشا ضعبوهلتتعف رز اکدند ناب هد دنس هیأت لیلد کیو چد هش 1

 ۱ لدییاکدا هبره زالوا در او لاوس هلبا یس هلن ابددربمو ردیښم داملا رفتن روف م ارا بمآ

 قغل نکا ن داد کلک مل تایدب ارز یحدهسیاهیلع قفتتهدنتفرانآهننیعنوکسیسلوا یدب یلص ۱
 مینا فالتخاهدن 1 ورم ونکآ اس یطسو کمد وردا دربم لوقردبا یرهوجو زدەز روا |

 یعضكلاد یدلا ردەیلع قفنیسلوا رصمهدنیخ یفیداوا زدصم ارز رذ هج ادة دقت یتبدلوا
 همد لی دن دشت كناب هدب را آو یف كلاد ید: زدب ریخت كمذەلب دیدشت ]نا هدنزتنآو مه لغو

 كنب رای هنشن نالوا توام همد کلرک ةلردب دنت ك نارو هلنبتعف ی وکلا قنعن نالوا وسام

 مت تب هلند تب ہلئدب دشت 2 كن و یمف كوع وی فللاد , دیمدلا نس را كسرابد:نسودنا دا یواو

 كل اد یدلا نولوان داهتنبننالو هش اک ادوخا ند یکک یف ہک ردنروص لوش غصوهتس الم
 هدنلصا ردیلع, كغ اطزب ملی دامو ایر تک نان اهدا دنسانعم ر لص يجب هلیرصق كغلاو یمض

 لوک ذم منا نوک: دلکود ناق نوکه هد طنانلوارکد ور دشا لع هدحاو" یش هکر دهلک یا
 لوا شتا ناقاکا هکز دفوا لوش هلی دندشاو یب كن و ین كلوا یم یی: یا دس

 قوانانلوارکد هست نوا هب وبه دنسکرب؛تابقنوهلوآ لئام هایش نیفیروقهدنززواكیاناقو

 رلهسنآ هنیحاصوریک ندنبن اچ ودع قوا نانلوارکاڈ هرکص ندقدشلوب ناق تو
 یاری د هنس سز عزف ہدایز كا وره ی. ید اراض هب او ش ءاراقص لب یز

 یدم تک لا راد دهد هبهنس نالوایزمرفهدایزرهو وس
 نانلوا رک. د ىلصاح تیوب ورلپا ضرع هننزبیوب,ین آر یضتا هکر دقوا لوش یدم ید راضعبو

 لب دندنم رغ ہکدد هتسک لوش هللدمو یڑک ك نانو یع كلام شنا ' ردعجار هرانعم
 ءامدالا هنوط ہخشآ شا نه اف ینراو هک اراد حد هوةتسک؛لوش یر سا ۱

 هتیهد واناهتیمدالوم ومن هانععهیزت ۃلاثزو لع هاوتا نم قمرة ننافبروا هکر هلن اا ۱

 شبه دتجارج نال وا ۂدشاب لوش هل سکلوم ۔یحادلا مدلادنم جراف عجتوش نم ۱۱
 ہلنوکسس كتابو هلت ۰ دنیوج او یعف كل د هدد نب وخالا مد زم اوهلوا رها دا

 یدحج او مد هلت ءةهدلا: هنسانعم منع ردنذنیسق ہیودا هک منا یزاکشد(

 قلوا نق لیدی دشت هلواوو هلنبتض وڼدلا.زارپ د هضادپ هدنفحاو تاضابب کت هم اسم نهی

 ؛قلف نزف ییهتسنرب هما كةلاو یزسککكن نم هاندالا لووالا نوا اد ا ا دی لوقت

 اهج اتان داذا قاتلا ناجا وقتا رب دیخدهغلوا بیری سمر غو كنةنانداۋ یربغ تینا لوقت

 ییددلوا بب رف یراکد ید اټاد ۳ لو :نابچ وب هلن نصف كغلاور ینوکسس كن ونو یع كل اِن

 ہدقدلوا ر کمو یک هل یرکورغص ةلبا یرخص یجب هلب رصق تفلاو یضتكلاد اندلا ناپ
 یواینبلا یدنلوا: فذح یدزوتوا ندنہک:اس عبعجا بوناوا باق ااو یکی صع زارو قرا

eta mereیر سی  

 | كفلاو یرسک كلا د ءامادلا اب ز هلنیع نوک هزر ؤا رو لض ییا یفدتهدنلصا مدیدتبا |

 س سس
ans 

 اد |



 قد

 الذ

 اھد

 تب لو لاو لب دم فا یر تازه ا اربد هکعرکططعو ||
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FEF٦ | كم بوکس 7 3 ءاوفدلا ید کول نون: رک ر ول  

 نو وا یدانق قداو هینذا لبق به ذوادج هیرق لاطاذا ءاوفدز یو ندا لعو لافب ین هلید»
 3 8 رشا ربد خد ہجاناک ویءاوفدو جاجا لبوط ناکا اداقدار اطلاق نارد ید هشوق

 اوا ناد ۾ هروب زرین عد طاون تانیبسءاوفد ةر هر صبا ہلا تب دا قو هتنانعم

 ج لک د تن یس ےک :یرلکدندنادوبعمینا هللا نود نم بوص :لراخالساکآ یدرربد

 ۱ Tê بک تاافو یف كنان فاد يلا, نوعغب دلوا نوزوا یراسقنراریداوفد قد هشوق
 8 ام لس هدابفا هم ارسر اس ادب بلا قادت لاق رد ہتسانعم لر ادت

 | یدو و كغأاوهلتخ ۵ ظدلارلپ داوفد خد دیقان بوخبنالوانوزوا نیوادولو» کو
 بیج لا برش نمک (ذلاقد ف دب لبصفلا قد لاقب قلوا اما ند هما قوجیدوس
 رو لبعف هلیدعو یرسکكخاقو نع تلاد ق دلا .رددکم | خطه یعامط ہللا هجم نیش
 ارکد یوم هسیینضت كناب و یرسک لفافو ىف كلاد: ةيقدلا .یسیروابمودنالواالتم
 یددلا هرزواد | نم! یس روا ہود نانلار ۳: هبنوکسب كف اقو ضخ تلاد ناوفدلا دراذعم

 || هکهعوف هلیئوکس كمالو یف كلاد ولدلا .یٹنٴوم هلب رص كغلاو یت وک سا كفاقو یخ كلاد
 ږد یخد هنغاد هود ای او كجرب رب هدکو کو لدو را رکج ونص ند وب هلکون

 یک ینا یھی کد دب دا كالود لوش نون و ہبلادوارفزو مادو ولدو ||

 ولد لوفترازبد ځد دکیکع نڈوبخ ناخوٹوادنوز موم ول یآ هکر ردہدا كبالود |
 ةا یا كیا نالفن تولد لا رید خد هک بلط تعافش ولدو اهتعزن ادا
 بم هللا لوسر عب كیا یز ابا والا ساب قتسسا ال هنع هللا ئ ررکلاق

 د ساب ترض د ار+ ند ابآ دی و نیعسیسم كيلا هانولد ةلاخر ريكو بابا 2 ةق و

 ۱ زد نیبانعولوا هایوکس كلاب و یم كفاکربکور دلوا دارم ید ث دلار
 رج و ؛ كمالو یش كلاد_ءالدلا هالدلا ہنس ادعم  هغوق نيج هلی دم كفلاو
 س كلاد ؤا نف كءرمه دالا یج الدم كفغلاو ىف كلاذ۔ نالدلا

 زوم لب بولوا عقاو هدرفخآ یدنلوا بلف هپ ب ایواوردولدا ىلصا قلف غ جواد
 ۱ 2 جو جو دار رنک مالو یمضكلاد :نلدلا :یرتوا
 ۱ تی هو س یرسک ك مالو ہلنتقف دینا رد هرزوا قرو لوعف هدنلصاوب وشام نل

 0 ا ۹ ۲ ہذا
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 :هنس انعم لا دیار د جد هغلق قلعت یو هرس ا نمیلدت لاقب ققراص

 :یطقب دنا وف یطق هاهایلا به ذم مکن یک ی تی دلو هنسانعم لادن ی نهدناوق

 زن رولک خد هنس انعم كغ« قلعق یس هطساو خر ءالداو بلا قاهتلشرااذآ

 ]لا الوو یت ک توشرالداوردەنسانعم باس ہلیدیذشت تناتمواهب تم یا

 ET دالا ف ةوشزا یجب ماکض ا لااپہاوادنو لا هلوف اود هنمو ہبلادعفداذا مک الا

 الادل دلا عرماادایومفا تر و ىلع یولادا ناف كا تعرس هاد نو: یزسک ك مالو یز کد
 فر ادا هنبلاد لوقت كا تارا دم هلا ڪڪ ونا بولق تعالم هپ ہنس ڪر هل يعط كي
 ا کا بلا ناو ىلع هيل دلا هتاوادو
 نوخ !كی٭و یضف كلاد مذلا والدلال دا ندومو هرب رخت نمدارا ایف هسفاویراورغ)

 | ین“ كل اد یدلا+قباق هلی رص كفلاو هلن تقف دلا يقفز دوم ىا شا ةتشاتنعم
 اواو لما مربا نم امد و ید ید یدال وقن هانعم» وا ہت تنابو یرسسک لہو
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 الا و یرسکكنبمو غلا یَا EEN تالوا هد یک اولو ۳ 1
 یژنکا كر , رع مالك ت سنلا ین یوعدلا نم یا نعد نالف لا :یهلق یوعد سذ ذا

 یدو لاو در ع وشم لاد رهن کنن" لبق بازا یدغالار

 هاعدالا کاتب رک .ارعدا لعام و اتمت هللا لاقراون دب لغو هنسکرب یا هکر ناک لوس تل

 یوعذلا اذکالف ع تیعدا لوقت ىاىلف یوعدهلد دنشنو یرسک كلادو یک هه |

 تزشانم ہی رح ا عاور زہد یا زنعا" هدن حا داو ندروکد.یانعمر دا رض کلا تغ فلا ||

 نب هل دمو ی سک ك نبعو یخ كن یعادتلا ردکعد الف نا نالق ندب رس ئاننا تشك نا |

 لو د دا هک ابنو وفا یا هنو د ایف ازا نا رانا ا تعادنلوقتقلو ازت بولقی |
 هک ہدف فو ہن فو رعم هلکع د هصحاب ا دن دشت كنابو ین وکس كلا دو ی كن همه ديعدالا :یعیسامیع |[

 || تيم ةاعادملا یعموانزوردنیک هجا دنسانعم نه ردبا لاوس هنر یرب ہدفتلایلءانکئا ناباصا نکا ||
 نْل ءدنزانام و ندا نوعادت ةیعدا دن ل اع هتسانعمهاخاح كعاش و سرد فیض نا ىل |

 هل هللا توعد لوقت كا بلط خ نغومو كان هلل ده کكفلاو خت کلا ردراوظاقو ||

 ہدہنماممم قەرغاِح یبا هتسکر ورونلوا لامعتناہداع ذی وم وچ ہوکہ

 ةبعدالا لربد دهب هروت ن اتا هو هه نٹ ءاتنعما اع دو هب تعکاذاات الفا دھن وتو ولک ||

 ینباواعد یلصا كنس هلکءاع دو وج هایت كی و یرسک كنبعو نوک كالادو یف تنه ||

 هطاش ثب ومو یدنلوا تلق هب هز ېه ناغلوا مقاو هرکصن دفلاواورد ذوخن ماند توغدازہز ||

 وا وو یمضكنيعزد نیوعدتتنآ لوا هکر دراو ید ثعغاز هو جج |
 هوم چچ خانا ناچ را اد اھل کرا فنا

Iكنابو كمالو یرسکكنبع نیللا هيعادرولواربات ز دن جوش ی ورا نوه  
 ثدى ا فوود نوا توعد یدوس نالوا هدندعباعرر وقبل ۰ د دم هک رداداون لوڈ هلییقف |

 كن ةنامز هلّنوکس کن اهو( یف اتالادو یرسک ك نیعو یخ كلا د رھدلا لود« نا ع |

 لامعتسا هدنشانعم دخلا هل دیاهشت لنا هدنر ناو نۈكش كنیم یت كا در لآ یاو ا

 اف نیہا غمو رد دوام ندیوغدونیدیشا یناسکدحا یا یوعد الی
 تالادو ك هرم ةا الا یدندراعل وا لامعتما هو هدر ید توا انور ۱

 هک مدنشا یب زع صعب ی دنباد بزم هرز وا یا ور. ٰیششخازدافدنلا تما تب ام هند ہار سک | ۱ ۱
 ندروبزر» یوبانش الا وُہ ول ل امباک در دبا یتباجارا دبایا تب نا توعد یی اٹھ د الاتۇغ دول یاد ۱

 د || یدر قلخىوخزماربەلبنوكس ایس ك دم نیخو ىف كلام لا خلا تلف ناز بارس نازک وب

 ˆ | تک تایغدلاو هلنبتهف تاوع-لا اهابعع هات رک خنک قره تم |
 هعد قد دت قالخااذ ناکآذا تنایضدوذو تاوعدو د الف افت 3 : :

 جا لات ردهفوزعم هلتفاج هک. ادیب كنزوعرپ نذل لج لعب وا

 ر ا ہایتوکس:كلافو یف كلاد وفدلا شعار وا و 1
 : | ليم كيت تافادلا هيلع تزریهخادااوفد هوفدا خم را توفد لوقت كما الغ فا

 ةولصلا:هيلغ هنا تندسا ی نرو با نکس ا هه اس |
 هاداوف ۃولتقف هنا وه ذف دریل ا نم ءاهدلادنز ه وف داف هیاونهذا ر ۱

 افدلا یدازب ویبدنوجا یرلکدتبا لتف تویلکا ندارم تال 07 ۱
 : هب رصد :نسغلاویمق كر یقدالا لوک رک نات تنم کور تفاوت
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 بادہدخا دبلصی یا فدا لجو لاغنةلوا تالزر» بولوا كل اک
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 س سم تم تم میس

 ہدازودی کیتی وهخاپ یئون وبا"

 ۳ با هنسانعم كا ده رک رواک ید هرم ءا جو نسل دیدم

TY 

 وب نییرارد همنم نالوا هدنش 3 وب اص ہلفاشاب ایام ید ورچو اوتل زس
 و> دۍ شلاټوچ دلو كتود قعسر وکس كزهلج م اجو يجف لا د وجدلآ:لاریبهینم

 :ea دنس اتو ا اہطب یا اهاخد نا دومی ضر الا یلاجت هات راقم: طیبادا |
 دفاسم یدموەدم ہرا یا ہحدا ویدلادعیار روما نعال وتو صر ۱ جد نع یماہارطلا

 شد رکن ضرالان هک چرا دہر +دییراذااوجدوحدب رم سرغالاغیو
 ۱ رمز تبع e و عرب اد هح

 e 'یبحاو یا ثا لوا عدل تروص تا مقوا لزا
 لو :بدواعم ی بکا ودیز دارو نم نرو ءوچدورنوکیم
 Ep رمق ناو نوک بل دویع |
 وند فح وی وقءودهبب دیدن نا وک

 کت نزح ووو مدل ہادی جم ےل اجال تب نارد ده-علوو وہا

 زهعست هر لیتو ےک ا تاون يردلا ید
 وكلاد ,هيارد دیاردلا سم هوس ترول نیر فلا مات

 وحق نہ 97 ل تلف هبا ډو هډ ډو هت ږ دواب رد هتیردوەتارب
 ت یر وا ندلام همتا | نزد اتر یتا کما ندا هیسابینعم امنت

 . ینونزدد نکی لعامل نکاس نابقام هرک ۰ نیک دن طاق ا یاب ندا

 وق یرقو + هبملعا ادا هیت روا لوف اب واچ هدم الا و یرسینک كم

 ةارادلا رب وت هل غلو! نداردا هز روا ۱ اروم هیر 2 دو ولا

 | زولوا اکو تایپ ادم ب یں و ا ا تی یا اش ټا
 رپ ینا دایص هکر دا وط لوش هلی دی دش ابو یخ تلاد یی روک یخد هزجه هنلدپ یاب
 مزومپمیدت اب ٍب :واوردلکدزومهموور هنر مینر و نیدیہدیص بونپا

 یک كم یردما نیو اھل” هدرپ رونلوا عقد هنبناچ دیصیر دو نیب انج: عد ۱ ۳ یم
 وا اکو دانم نوک تلدو یرسک لک »رد لسان نرخ زون وه ناو
 ۲ ئاطاسن هلکنآهکرونلوا .قالطا ید ھی ہنسلر( ہدنلاہٹن زدلاوچ هدنرللاهطشام ةاردم

 tres iê یرلکدید یردلا باج را رعو روا !حالصا یحاص
 یا روہظ:رزوا تطلع ہک دتیا :ene ہلوایز یو كلارغ ارز ردنرابع ترام تینا
 دن لاعب دروب اصبوزوچ نچاصتبروعهب دیدشنويرسک كنار و هلنبتعف یردتلا رولصہا

 ۳ گیا خو لرجل تجوهلتخاذا ارادت هغملو هلو اهیش تحرساذآ ارا آر ا ۱
 A كغ قلعت سقف امەخنر ابدی توی رسک كلأد وی رسک ت كنه ءادالا
 | ادا لب لیدی دوم ا A الا وزفلبهودمتع ۱ مکن ک کما او رپانالْ

 7 ةیالبو لینوکس كنارو ې رسک كلاد احردلا والام دقو یو لعتفاو
aكفلاو ی دی هشت 7 نمو یف كلاد یسد هوا همافلاربصق بولواهدورفکر  

 5 er ی نواغف ارق مهتاب یدل بکر دیماه
 1 ۳ امط هلن وکس کن لنيعو يف كلاد ةوعدلا ءاينينبسلا یدحا ن سرا

 اصاوب«نالف ةع دمو نالف جم لا ان ابن وک كلادو یخ E هاج بلا

 صحت
 حس

 گیس سی 3

 مسح هی بتن شا ںیہ جہ سس سم مج تار مسلہ موم mm ٭+
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 یو نوا ACTED جس ہت ۔و ےہ

۱ 

 |لوفرولک«دهنسانعم داسفا انخاو هکلهاوهلغ یتایارهدلاهٍلع خلاق زرد ا ۱
 1.2 یون مولا توخ لفت ی زدلب رای دی کشن كنانو یش كناخ نحل "تف فا اذاذیلع تغ 1

 طوقس ندنلز زدلب هلتنوکسو اوو یتخاونونواهورطتو تطقساذا نالا بابلا نما

 ماعط ناناوا رک دة لا قو لم بولا زماعط سحر هددت كنا یخ کلاخخ وا |

۹۳ 
 دو برس 1 0

 مولا توخ الاقان ەلد علا وی رسک کرا فا اوخالار دةر دغور ومقياس ور رد هک
 او تلخ اذا:اوخزاذل اتو لقت وآلاخالیس كفلا و یف ناخ و اكلك ت طقاذ 1
 اخف لاا نطق اس لاقوة ناخ ئا يوا توي تافل امت لوق هر دید ہوا بارخ

 7 هدننفوتدالو تروغب رضف كفلاو هلن یوا تو هشت هطفاسیا امشورغیلع
 الولادنعاب فرح الخ ذا بالا تالا ی یب تبوح و نانا بابا نر توخ ل اف قلو اخ

 عارانادر نتراقهدرب یکیذکوختهود لب ووا ماكا ديو التاء اداة و شامل ٹو لوت تا

 هڏ ڈو لح زا ٹرک کور ورا نعفنطایناعاذا# ۳ نور سلاو لاق 2 زرد یخ کما

 یس کان ئول ا بعمل تلاماذآ اڈآ م وعلا تول لا زرد یخذ وک لیست طر دیو ا

 [إئاؤآ هفت اراو و ین کان ا 1 هلوازود هکر در لو وش هر روا فرو کی دننكاواا
 کر درب لوش ندنند ك ہود توک کن و یخ كاد َیادلا (لادلا لد

 یدک را درخدف دز لوہا سک ابو نوک ادو یی كیا رولو اصهنمناوا |

 کم رواسالاو یدندردةتسانعم "یملکسلاو یوقیرلکلبد مال ید کرک نزد ۱

یراق وکار هدابز كن هک دم و یرسک بو یف علا یا ۔انھلا یو لبلایبدا لاتا
 

 ل٦ ففات

 لکاراندند هنآ د نا ا تک ندیم وت رد خو ھا نیغلوا عق ءاو زا و

 هنسانترادضاومنانوارکد یو نصف تابادلا ات وی رشد رهکمتیا
 07 ناتص نمک لئ اض وج Ê لد كلا ویر رو قند یڈلآ

 هلندا ی تن دلوقت هروزا یاور كن و زر ىچىغاق عدخ و بخیر

 بلال اش نفل هدام نازک ران وب هک یه تۈأدو هل توداهتلتخا دا تالا نالا نم الاد

 هکر درک هدرخ لا مست تلف او كل الا ود لثع هات یاد لارغا یاب

 تاب یر تک كاانو ید كيه ةهندلا یدحاو رز روم نرو" هال هوا شاجوا زونه
 یڑس کوم ءابدالا ةلوا شَع وہ یک تہران كا ا ی دوغ وا” قو هوش هد دن

 لکامدوهکق لا لن ےک رکے درک ویل ءةمفح یار كن یزلکدند تم دم لاو

 8س ۔ مس

 دلا ة بم یک ا ءاردمونتدم ضرا لافتا اع ا": وکس الاد و یخ كم لا هوا قو

 رر وارو .نزو 'ةاحلا هنس a قك ةد كتلاو یدیدشت تاو ىع كاد لا

 نیاز ونلوا لامعتسا هدنزکلح هکر دیکر یه ظدلزل هلعفاا رللاد ادد ادای ےل اما وا :يدخاو

 هک عن هدننزنک تا یعب هک Û ءاخاذآ ا تب نالف اج لات 2 ہرزوا زوا یتاورییارعا

 زا الدیدشندوا ولت وحدلا ھا طا رقم رصقكفلاو ىع كلا یل زدهدنل م

 رد هنا یش لک سلا یرلکدید لیلا یا یار ارس وکو لب اجدلاق قلواو و
 سم
 تن

حدالا می تناکاذا هبحاد دلیل لام هند جواد از اهل مک كو حاد" ربا
 سک :ا

 س ےس حب مر قلواوکأرف لکه دندشت و یر كو وهما یبدقنا بم 5 19آ لو وا رفد قلا ترک

 كن هبجد هل صف د كنلاو ی مع كلاد دلار رد نا دون بو هستم لیلا تایل
 لاس

 رولوا نا اض ہدئآہددیص نح هک وآ رام لوک یخو یل عل جلا رد

 | تانک ان وکی مل را دادی دلو كا تازا سیلی و اداي یر فو

 ا

 اد

 ابد

 ابف



 ی دعت یی تیلخ ال دت رد خد هفاق یخ ینهننکربغ ءالخا و تولخاذا تی ود ۱

 سی

 EE زز وا یل تای ہیک jE شدشخت دوا ہزاتەلب یصق كفلاو
 ۱ ا ا ا ا وم سام دیخا |
 زاغ و هر زما خد یسیکبآ هک هلن هوا شدن رز ادچاو لوبا هقانرخانک و ینا ھا شهیلخو ںزواقفاواذخا ندر وک ذمیانعم رد تب اک ن ف اط ی راکټ دف لخ تا |
 اس ھچک

 2 ست ا هر راجو ات سیم
 -لوهنز اک ددبامور ولو نت هکوز هکر د هلک لو

 ۱ اں یک فلات بول لعق ق الخ لک
 کس ا EEE تب نالخناقیامآ ||
 واجر 0 غ بیت فسا ںی امامی دلت ریپ 0
 ۳ تم هدنتست لعاف ب اهل هک الخ از رو صو یس ررر دادب ز الخام ا[
 تقوی وٴاجی عی و وا وا ەنہابنعم دیزولخ ین و اجپ ولواء د ردصملپ وب نل سک 1

 دن و روم هو لو بل زذ لقا كزراب يعود
PEE ۱۰ ہما دلہن ك مالو جن لنا هوالخب اپ و  

 سج اڑ جا سپنا کی دعا ڼآ کب ن عیسی والخل واک رد یدا سا |
 هتک ال frere ىك ناخ ىلا ردم وارک کد بیک باپ مکن شعا شد

 ادا وما ازغباا مج شیب تو ویو یه و

 نم توالاخ وهز زوایب لو و پس RTE دکردلجر را وشەل دم وی زسک
 2 داور همان اص توانچچپبلیدم وی مال نااخا ارا از رپ یب ۱

 لجن ل وین كملي و یم مال الا هان هلبرم او هه مات 0 تروا ہزانواب:وکیپ كمالو یف ك ناخ« لا ٭ ہنسانعمهپضام ثا وطرانرق ن کیل رک مالو
 عادت دید هکمجم توادزا وو عطقنافهنمطقو هن نارجاذا لا دیلتخاو الا |[

 بم نت یون فسا یو دم رلفالنخ والا اه تززجاذااهلخآ
 مع لب سبصق كلا نوک ناخ وی رنک وج نا ہنسک تب وا هیت كمال و

 ۲ تا ایا کا فرخ وشهو تاخو یرسک کیم ہالضا ج لایت لیوا ِ

 یب

 جا ناجا لات های الخاۋاھ الخ شک ذا
 O RTE پیج زد یخد هلو نا یناکمرب تا

 الت با صق كو ىع كوم الا رازی دیخدهغل وا عراف ندماننطالخاو
 ات لوب قلوا عراف ندەنسار هل دب شتو یر کک الو هلنبتضف به .هنکرانادا,لجراا

 ۳ یی لوهتلررد لرد ہک ەروبلاصوهغملف یلاخ یر هنر هيرا, نزو یل ع هللا :ثغرشانا ||
 مالو کم لا هنسن نر وبلاص ,دیدشنو یعف کن الو یم ںیم علل لس تیلعتو
 || ی وتس هنسز مار لب رضف كنلاویمفكناخ نخ ین هننکیبلق صالخ ند دی لب دبد شتو یر دک
 ملک نالوا ندنمسق شخ دی دمو یرسک ك ونو ضف كناخ د ینا: نسا سنع نخ مالک
 ا عمه ءانخالا دبے نخ مالک لقب ینا لب ذ او یخ یخ
 نعت کو كا ان ااو ا وحار الان هبلع یخ استپ



 ۳ E عج حیا اگ" مر

 E رت 0ظ

 ورور مات زا ترلان والخ ETE ظا فخم 2

 یتدتساتسم یکتا تل زا رولوا یک دک تاو سپ یعسامیعردةتساغنعماطخللااخر کا
 فا رز دونم وی رنک ك ناخ قالا هسا دل لازا: نعش لغو دلوار وقعت

 هدنتبکوذنجل ون لیبل کلات و رنک ناف ءْفاخا یدعا ردانمنا ومز زوایاو ر |
 او نمو یا دخ ٥ لات ی زا قم وطن بدی دن کئاب و یعف كان دف زولل رک

 ۱ تال رائد باغ وتباغ دوشارملوقنکهبفخ دوساهلوف هنمژ رد جد ةر نال وا غاتناللسزا

 لوح 2ک ید اتکا نوه اعم هیکر اف اف نالوا + 0 رفع

 جارخا ی غار نالوا ہد خا زا رک نال وطهلطارنطب ونلوا ل رتهدعب تی اولا اقا هرکر هک دوبف ||

 یقفلاح ا قطر ذکر ۇاندنغتدناوارا پاى راكد بەد بةخەب د لوقت ید دعوا وا ۹
 همزن ات سج بر نک فو تا تالا تنام ناخ ہن سنوار کیلی هلیدیدشت كن و

 ہک ساوا م المن یاو یاس ماس نسخ هایت را نرم واذا تر ملا ضعب لاق رد یخ
 هکهشنارارق مات هد یاس ولوا ترق ةت یو یزباو ردباثلالد هنو ی هاو تدا |

 اقا "ىج هب رض ك فلاو یف ناخ اناقه دنا تلال دشا واولطیزانا و ىتىچرةصوب
 اح وضع ابلغ خلاف از دلا وا کس تالو زا همنسک زہر دماغو خلا :

 "2 قاوطا هشل وا څا هتشنزن ناس زرد ءافخا جب رولت صنف و و

 هرازوا باور یار قا رخ هتنودام ندنکالپ یت وا كراك نالوا هدف داق وف والد و

 وم واود« دژ هتک و کن ام رح رک دهها دوپ لاوس دل اف اِ وو
 ٹیفظسا وقت تن بکن مک كناتو كن رہ مافنهسالا زی دنهاوعه ایل زا لا
 ی رفرا هذنفارطا ا دولب قرب هلك كناقو و ضا وفطا تشتالقتالو تب راوتاذا كا
 اووف قرتلا نفخ ل وقت اتم لب وکس ناف و یف ناخ یا قمار دلی هز زوامل
 تولب او میلا ا قاراما فیض اناعلملاذا قا بابا نم تخ یو وا اان
 7 دم واکآةسل وا نک ان بو هرات اےک کا ردلب تخول وا یتقرآ دارا

 ر زدهقیفعاک اھا ر وائ رڭ وطاقة ون; نکال وضوهغأنستورابی دولب ڑکاو

 تج رڪشا اذا یٹاا ثیفضْحا ل وفن قارة ب هو هب رس کسه کاتو هسه ا فتخالا
 زدی ق هزول نم و هسا عع ساب یهب و نف کما دمو یرتنک نانو اض یتا
 هن روا برق یا کر انکل وش مدام كالا و یز سک ناخ افلا انشا ٰیرتوا ندنکیدنب جانم رسا فک
 ظلم ام زا تملک نانو ارک ذی لا نبض فییشکك اف وی كي مه دفخالا لرتزوآ

 هنت ر هنتولخ والخ ولع لا الخل وقت قل وال هنر لد شت واو ولت وللا
 ز لکه داهتسانعم قلواتولخ هلناهنسکرب و هتساتنتعدا نھتسا ندب رس ز وا کخ یو وتتناشم ۱

 اتتا لاف اک ر د هنس اشنعم عم یلا هدن وب ی دشا رایضمپ و نیایش لا اولخ اذاو نامت ةا لا
 لس او یم یارب دناهقلغالافعا نمناو ی اعتهلوفکر واک كا ہن اتم یضم والا یر اضنا نم

 ىل وقع» لاق یخی ویعمم ہل یاهدب یف نخوهبعلافب ر ولكى هتان ىد لوا ى هدف لاو
 هاالخ كنماقال وم وایزبهلیدمكفا اویضف ك ناخ ءالخا ءالخا لِعَقتلا تان ضد قیلخولقتال و

 كد خب ولیفمسا رزؤا ؾز ول نالو نس تا وهب اقر دن م و ناچار یا

 هنس انعم ل ننه ءالخو هتتس انعم كتم یواین دکن یلخانا لوف نس زلف وم وع بتن ۱

 نزاهطلخ. :الخو :کنایط مزئادق ولخ نا ضیا كن ایت فا لو الخ لالا یورو ید ||
 د SF لا نہ دنا کو یک لوش ءالخو ام اترا

 سس ےس ےس ےہ

4 



IA 

 27 TRE رد ڈح هرز وا باور ناس شاپ یروق هززوا ینز روا
 0ر ید هکمرب و امرخزمارپ یباغا امرخ وشحو امرحزاربهلبلوکش یان سو یف كاب وس |
 ]| یاضعا کاخ هلبن کس كن هنم چ.داصو یم كناخ ةا اتش اذاوشخت للا ت شخ لاق |
 1 ا ا هنس انعم را واخ یعج هلب رصق كفلاو یس كناخ یصلا 0+
 | وصل کاخ رض زددیصخ نالو موم منیدشاهدیعوا اهانعع هلن وكس كذاضو
 [هرزوآ دارفآ هغبصر دشملدشبایصخ هرروا هين دخنضنالوآ م وم“ ردهایصخو دید ردلکد

 | ىدا یوماورولوا هدنجماد واالهطرمو هکر دیرد یا لوش نانیصخ ید ورغویاو ید
 قوه مک سر یبا :!یایلا اناکآ ا ردیسهیشت نایصخو نج یصخو ردهطرم وب هیصخ

 خل دم كف اویزس ڪس ك ئاخ :ءاطخا یذردردالودانزانوپ نسکمروتک ات سرد نابلا
 ۱ مو یف د كئاخ یتا هینضخ ثالعاذا ین بابل نمءاسعخ لحنا تط لوقتلقنامارخا
 | نالبژافیسهاخیج هل یش داوی رسک كناخناب اسلا” منکنالبرافخ یم ەراخملی دب درام

 : فام یا یم ب تالذک ةلن وکیس د اصو یزسکك اٴ ۃیصحلا اتخلا
 | بوكت كتەلمېىءاطء ES هو طلا ہنسانعم حط عضومرب نکن داش لوکس کلاشو
 1 | كالو ىم تاخ ت والا ییجج هلن تاوططا هدیش«تلاح ردیسارآ كعابا یکیا هک مدا
 نا یا ی ٰی نل دک هل سبقف كئاط و یض کاخ تاوطخلا یجب كذکهنوکم
 | قم مدار را كن اطو یف ك اح: طا هنسانهرامدا تراک عج هلرضف كفلاو
 ۳ ہوکر یت تل ذهلدم فلا و ىب و یوی كى غایت هلنتقف توسل هنس اشم
 5 ہو یس نر طه رار کید ند ایم هک راد یباف وض لوش ہوکر کر

 | یا تنش نطخت د اتن وء وسلا هنع عقد یاءوسلاب هنع یی طخ ناشن الل ءاغ دلا ی
arate fقا مدا هلبنوکتس كناطو یضف كناخ :ظخا زبد  Ey 

 ]| هاطحالا تیثفخ و لوالا بالا نن توطخ لزق هانع هلب دمكفلاو یرسکح كات» كن هزمه
 ۱ 8 كاا : طرا لع دلو اذا یرغ تیطخا ل وقت قمردنا عدا هب هندکر هلب رسک كنه رمش
 ۱ ۱ ا تطختراش و ۳۲۰ وقت هنسا عمر واو كم ال دن یرسک ك ناطو هلن فا
 90 لقنالوردلوآ اتم هغلوا لصا و هیهتسرب ودکم کند هنسارن یطخت ییعباذکی لا تیطخم و ۶سانلا باقر ا

 1 ام هد هند کلن دن کر هل دیدشت كواوو یم نهم ءاظو کاخ وظخلا دما تا
 اہ 9 ی تا نالوالا بابلا نم وظخ هم اظ لوقت قار )مگ بقاوا
 1 0۳*57" گ- 0 رج عج کر د لکی ڈا هل رصد ریل اویمخ ناب و كاج اظ اظخ
 " افر یرابواوا وس یا ۵ رد هنسک لوش لنت ناوظقا عح زب تکمی اظباظخ هم ناب
 ۳ نالوا یی هات ناف وکس تن ون هدنماموی سنک كنا زاغ نانظنا هل وا شاغیهنب زز وا
 ]ا هرزو ای زوللعف هل وكس كنون و یش كناخ اط لا اشعافناک ادانایطنخلح الاغ هتک
 1 ان همت ون دیدنتو ہورکلا هیعاو هپ ددناذاەر یظنخ لاقب كف رد وا هم زکت ان که ب هنسکرب

 | هفلط
 دن داف ةراکشاوثل "راک ی هنر ہللا ین وکس كاف + ,یجض كناح ینا ۳

 || اضبآ هتیفخو هتنکاذا هیفخا *یشلا تبفخل وقت ہر زوا یبا و ریمصا رد نددا دضازلربدیخد
 | نهق نا نم نهجرخ اذارًنلار طلاق لنردشلق تب ور یک صا یخدەدبعوباو 4 ا

 1 0 وف لس رک ییهنس ہر هل دم كلْمِلاو رک نهرمه ءافح الا هس رفح نذل :ساوب یف ہرافز طقی

 تارق ند اهفخ ارا ضعب واهشخاداک با هعاسلا نا یا ۳۳ زماذا نوچ
 ۱ تروصاماو ردرعاظیغودلوا هنماماهرمظاازفخا هدف شر وصاما هقف کل زمه یدتا

 سم

 ودر



 x سا

 ہں. یں وس تک اچ د تا

 تی سس سس

 ےس سس

 بولق ورفرس هلی دم كفلاو یرسکك ناتو كن هرمه ءانههالا یرواندشد]وآ نلاص فوت

 سس
 سم

 ناشبا هوخ هلئدم كفلا و یرسک ك هزبه ءایخالا هيف انلخاد و ءانیصذ یا ءابه ا نیتتسا لوقا
 نزو يلد ها ہاعم هلی دی دشتو یسک كنابو هلق ىلا كم ردنب وس ی دواابخأو

 شتا هلن وخلا يلا كلل ذ کو هل اذا هتیختقو ءنطا تیخا لوقت كلذك هانعع ةيرلا
 كن ہلللم ءانو ی رسک ك ناخ لا تشفطا اذا لوالا بابلا نم اوبخ وبخت رانا تبخ لوقت كوس
 هل دلم نيسو اح سلحو یکن العا هلسلح ییجب هلرقف كن ەرخه ءاّنخالا ىسرزغصا هلبئوکس

 رولوا هرزوا زو لعوعفو سپ ةنینانعم نیلحراا لب هطةلوا نوزوا یرلقبا هکر دلجر لوش ی
 كا تعرس قا هلنوکس تل ادو یف كباخ ید ا ین ین ٴوم هرزوار ورم نزو ةاجو جلا
 كناخ وا وا ییعع هلک تدوخو تدخو لم تعرسا اذا ین بابلانم ی دوم هال تدخ لاقب

 ل والا بام اونخوذع "یشلا یذخ لاقب قلوا قلاص هنسنرب هلنوکس كند لاذو یف
 كملاو ینوکسكلاذو یف كناخ ءاودحسا هانعع اضبا عبازا ب ابلا نم یذخ لاپشو یخ سا ادا
 رار داوذخ ید هبکره یشیدو ید ةن تناکادا ءاو دخندا لاشقالوفنالوا .قلاص هلیدم

 نس هبارعارب هدنسلح دیر وا ورونلوا لامعتسا ید هلا زمه یرخا زولوا « .اکو كن ا عوضح

 یا رعاریلب ینا یرونلو ا لامعتسا هلا زمه هک نر یدید نسردیالامعتسا هیت سهل ت اسا

 یازو یش ت كناخ وزا ی دتیا داربا هلبا + هزمه یتعی یدید یزیستال بولا ریو اوج

 حب الا باسبلا نم ایزخ یز ی نخ لاقت قاوا لٹ وروخ ٹکر هنوکم .٢

 هک هلي كيد :ارات زا ربد هللاهازخاو ةیلب ف عفو یدنبا تیک ناهو لذ اذا |

 هست

 مح

 ند هبل اغم باب عب ہیزخا هتب رف نالق یناز اخ لوقت كمش رود هکیشدبا تناها بوتا عازب
 كياخ غبار ازا نسریدیس یز خا ناتهرکو نالف یازاخرولوا؛ اکو روشوالامعتسارزواهجووب
 كناخ ناب زن ا یکسا اذا عبارلا بابلانم ذب ارخ یزخم ازخ لوقت قوا هلیفیفح كازو یعف
 كياخ را ىج هبرصق تن هدنرخاو یف كاج ا اارطا هنسک یصتوا هلن وکس تلازویتغ
 کلا ءاززحلا اب نرم و ابارخ موقو نابرخ لجر لر قت یٹن هو همدم كفلاو نوکس كنا زو یف
 ردهلبا ہلمھم اح یا كنوب سوہاق بحاصهجرکا ردیعسا کنوارپ ندن ان ابن هلپ دم دم كم و یف
 اج وزواادرف یااکز وااسخ لاق هنساسهدرف ندددع ہلیرصف كقلاو یف كاخ اسلا ردشمد

 بوج یت لارا یشخ ل وع كنا فوخ هان وکسس كن هجم نیش و یف كناخب ةبش دا

 هاو هدراعشا ی ؛مکت هددنسا 6س تبشخ رولوا هاک و ئاب اداعب الا بالا + نم

 شفخالالاقارفک وان ان خط .امهمهربنا انہ اش :ذغ انلوقک ولکهددنس انتاروک 4 و زدن

 كنبشو یف كلاخ مابشخا هنسک ی دیا فرخ هلنوکس کنرشو یف ناخ ابا هرکی ادم
 ہددعا فوخ نبض كييم ةاشا ا هنس انعم تروع یجبدبا فوخ ین “وم هلیدم كفلاو ینوکس

 قفخروق ةیرلا نزو ىلع شهلا هرزوا یتیاور دیبعوبا ن ۔رید هلوبندهبلاغم با كلو اتا

 ہنسانعم تب ذ نر وف هلبعص لار جج لادهلاّوذول باب هلا وذ شخ لاقت هفوخ ادا هشت اشخلوقت
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 كم رک هجا و قم روق .هیخ هلیدم كفلاو یرسک ن هزمه ًابخسالا اد يا ,E سا

 لب اقلا نت اچ رغصر در دصم لينوكس كو تنانو یف كناخ ینا زرتروا ہنسہذراداوط هک اش || آ
 ہلیرصق كفا و یف راه و یش كاخ وسخ یناڑلا بابلا نماینخ ی یخ لوقت هتسامتعم ۱

 یم ا ینرنا هره هساسادااورخ هوز هارخ ل وقت قلق هبلغو ےکح هپ ہنسا کر هلن وکس كن .مچم

 ۱ هدف تاک اف یی هلرس کش هدنعراضم هیشخا هتبشخفنالف یناشاخ لوقت كيا عازن

 لتعف ہلیدیدشت كناب و ی رسک ك نبشو یش كناخ یا تخ روفهل عازود ید روه نعد

 ادخ

 از

 اشخ



fT 

 ست “ا اضبا لوفتو عم هنم ایعساو هایحهتسا لوقت یغوا ندهنسکر هل دم كفلاو یرسک
 الهی پون وا لالعایلوا ءابسپ یک ت یعتسا یدہا تییتسا صا كنس هلک تیا نعد؛دحا و
 | یدتا یزامو نیوبلیادع لقتل خلوا لحاددیا وزرلپدید تیعتسآ ےک رایدیدتیضصا بولبربو
 لوا یرتوا ندننک اس ءاقتلا رک | ردلکد یرتوا ندنینک ادا فرح كنهروزم فلا

 زا عام او یکی راک ید می ؛یدرولوا مرالكعدیبضسب بويل واز اج كعد یس هدنعر اضع

 ۱ | رفا لما ۱ 7 ردیتفا ع ہللاہدحا و اب یم یدتاشفخاو ردهنسانعم 5 بلط

 )ی زملوا رظن زازبا لالعا لعن | نع كن اهوا لتعم یلعفل مال كنا هک کل وشارزردو لصا
 فذح ءدراهل وقموپ سب راردبا لالعا هدنراهلکتعب و تلقو رزغا لالعا هدنراهلکتموحو تیرحا

 اتو هنفیدلوا ی امعتعا ترتکراریدرداال هدنسلکی ردا المیکت رد ءا ہلامعتسا ترک
 | هاناو ردەنسانعم اقتما دوخاب هنسانعم تایح ِبلطایخسا هدنلوق هاسننویضسب و كني

 ۱ دوبنیکمزالندنمالکرهاظ كتب رھوجوردەنسانعم قئسیال هدنل وو الم ۰ شضِینا یہ یکسال

 ۱ تو یخ کا جيلا یتخالام دیفو هلو ا نو وا لامعتسا ترک د رح قذح كباب ہدنلوق نو سے

 ہک اار د درک د ج نالف لو ان هوم ورک من ال لب د و ما

 ۱ ترا تار عاما ذيج یلعایج تیر ندب رعصعب هرب ورد ےک ؟ یساھ ة> اجدو هطب

 ۱ | كناح توی | هتبض نالوا بوسه هیح هل غيفخت لنیلواءابو ملت یو /هنس اعم یا عار 4
 هنکنالواییح ۔اصنااب عدمویرسک كواو یواحلا نالی نالوا ك کرا ہلدی دننویعض كامو یخ ۱

 | رصف تناو یخ نا ابا ابا یکرمانو ن نال هنسانغم اذکی در ولوا ہرزوا | یر مو

 ۱ ]سنی ضد یکیل یب هاتف ناسا آرد د فلو و هغل زج واو هنس انعم طه رومغل

 الوا یرید هنف نا ناوي ردهمزال رغ ټکر ح یتک رحاریز دونلوا راهظا اب فرح جت
 ح ]قیام قوج یا وک بن ار ا رد یب اقمكناتوم هک هنس

 ]| ردیعسا تاجررب ہلنوکس كتابو یك باح ءوبح جارسل یا ةیاور یلع اهانعع ها وكس كناحو

 1 جو یل ال قاذنشارد ع وضو مساواار ر یک ی بدل وا ماغداهبنیموهدنیه ید وا ماغدا ہدنوو
 كان ةعلا هتسانعم هحورو هل ر ص9 كغلاو ی دیدنت كناب و ی ص كيم ابا رد لع لاا

 ات ِنأءاهبواواہرزوا ق زو ةلعفنیبتلوا ماد هدیویو هنس انعم كل شا و یے حو

 درد یب اود ب ةع ویو هل تا یا هل تابعا مہل وق هنمو كکلمیا هل ل ابح لاقبءانب ہنغی۔اوامزالا

 1 ]| یدنواراہظااپ فرح تروع یبعلق كلام هل دب دشنو یربسکنلوا ءابو یم كيم ۳

 4 سید دیر كلوا ءابو ىم كم یعا رد همرال رع اهاریزا

 ]| یطعرونل وا فذحیرخ|هساکد هرزوا لە یسانبرکاهلوا مججاب چرا هدنا هک ساره ہنسانعم رآ
 ]| یرولوا تباتهسر ول وا هنرزوآلعفیسان رکاو هدنرمغصت كلا وحا یک یادو تام یک
 7 هدنرخاو هتسانعم لبفاو هر دندلاعفا ءاعما همسان .هرروا ځو ی دن دشت كنابو ید ِكاح

 : رت " دهد رد ل علو تیل میک یرتوا ندنخودلوا یک اسیدنکو ٭ نکا اس یل قام ٰی دنلق حوتغماب نالوا

 ار "هوا رکد هدنریسفن لله هدمال باب مک اید دب لا لع یس یس ەق اس برعو یدنلوا

 E 2 د هدیاکر خا مک تبحاح لو كا توعد یک لوکس كلاب و یضغ لاح ةاهلا

 دوخاب وص دما هک رک لبا یرمسک كابه الا( الا لصف )ىلاعت هللا ءاشنارونل وارکذ

 امندنابخ ارز ردهرمه یلصا كيوورونلوا عضو هند نالوا دبش اکآ
 ٢ قنردووخ

 دوخابو ندنکو ب هودایراردیا لامعتسا قا یوک هک یخ لوش ہلیدم كفلاو یرنک ت ناخ ءال ا

 || ندنوورولواهتیرزوا لربد جوادوخاب هرزوا كرد یکبالواو زالواندلبف روا وا ندنکوب ن نوي
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 یدوا ناو رکاار زردضخملوقوب هوو ووا وا ضیا یا ہا
 هرزوا فارصنایدیلن ما ید هدنرغتاو ردفخا نداوخامصا ارز یدیلوا فرصنم مقا

 ردقءهو فودح یا یاب یددیتا هدنرغصت روی العلا نور عو او یدیدزردفرصتال هک الاخ

 كعد یطع هدنربغصت كناطع یدیلوا باوصیندوب رکایدتبآهبویپسو رخ ی ۱
 یدتنا هیوبس هرزوا یل وا فرص ال یدب درد سا یربغضذ ںناوحا سنو ویدیدیدرو وا راج
 بولؤا عج اب چوآ ها هک مسا رهارز نشوبد یب هدنربفصتكنس داک یو زادوب باوا
 نس ردا تابا خد ینچوا ةےالوا رفصت ءان لوا رک او نسردیا فذح نر كا ٦ وأرق ای وا
 لمخت ہر ہبترمونو اب ترد نسرپد بیدااہدنربغضق ك واو نسرپددیحۂدنزفص كس هه بخت سو
 نانلوارکد همدم كلا ویر سک كواوو كنه رمه راووح الا یڑوا ندنفی دلوا هد طس وربه ضرار یدل

 یرسک كاواواو وی رسک نمه ءاووحالاءاو وح | یوو سر فلا یووحا لا قلوا هرزوا نوا
 یوحم یوح لو برملا ضەبوماوزوحا یوآ رحم وا حالا برملا ضعبذنأیعوهف هتدمو

pnهر و هاوح لوقت كعا عجب دی دشن كاتو یاب اش یا ی  

 ءاوتخاو نعم هاوتحاو ہاوخ ل اق كيتا من چ تکه اپ نک او لم کو تال ۳ هعچ اذا اح
 كنلا هلب رسک كن ہزسھ ءال او خال اذا یا ىلع یوتحا لاقب لاق رولک هدةنسا ملا
 لاش كلک هرب رت بولرشولد هل دب دشتو رض واود ہضم یر" زدن اتنعف ن سا هللدم

 ءاکم ہلہدع كفلاو یدیدشت كاووو ىع ك لاح ءاوذنا ءاوجللا بل توات لاقت رادتساو عتجتااقا و

 رد ما كسوفسنحر ءاکمو زد هب هش هننول تروق ینول هک ردیسا كلوا ساجرب ہرژوا وا نرو
 ا ةابلا ردٌساور یوما ولو هتسانعم یربكنوا ناناوا رک د: یدحاو ہرزؤا روزه نو ءا وا
 نالوایرب دهلی دب دشت كن بوی كناح یی ےن ردیاب اقت ٹ » كلوا ەك تل ريد د ہلیغیتل كن و عف تاح

 یوکس كناخو یتض کیم ايلا ايلا یل هلیقف عارف ءایخالا ر وک د هشام لب یو ہت کر
 2322 او یف كيم قاضا ین و یابخ لت هتسانعم هاح ردع ود هل رصق كنلاَو
 اڑا ماغ دالا و اضدا یوی ےک ہللا ايدا لاقت كملربد هلن رسک ہمت ایخحالاا یجب ہلیدعو

 02 اشو یقولا ینا لەر داق كا ذ سالا نلاغتەل ومن زالەک لا نکی ادام مزال هکر سا نال
 بوخ یل اخ كنراوط كموقاسحاو لاقنالا ة هرو تسقوأم ىلع نی ابیهنش نی ابو

 نسهلو تابخ یرافت یدنکر کا ومهشا وم لاخ تنسحآذاموق]ا یا لاغر :راربد یخ دەغلوا |
 تبحا لاش راربد ید هغل وا یخ اص تایح بوشاپ یدلو كنها اتا نشد وبح كشاند |

 یبحالاس ار دید هعلوا لح اد هر لء ص یو :!موق ا>اوتوع:اکنال وا دروجاذادفابتلا

 امتدح و یا اھتہحاف ضرالا تانا ل وقت و یس ام له تصل او ھو الا اونزاضاذا مزا
 نانلوارکد كلذکهرزوا رورمنزو ةا با هقان نانلوارکد من هر كنا ىم كيه "یه: ةبصخ
 قوا هل دم كفلاو تف ک اح ءابلا اهدلو تومبذاکال یا ةو یخ یھ ةقانلا تیحا لاقب هان 1

 ہدنعجن ليا لعفو تنیعتسا اذا عبارلا بالا ن٭ ٠ءابح نم تیب لوقت هززوا یاوز دیزوبا

 یرواندننکاس الا نداوبخ دوبی نسر او شخ اد عو كنس هلک شش مت نسر داویح
 یک ی ند دلوا موم كان كو رض یدلوا ہی یک رحابو ردهنکاس مچ واواریر یدلوا فدحان 1

 ندودنل وا فو ناک زالنانکا اس عاعحا هلغاعل وا فیش ن ۷ وععبد) وا لفت هنرز ءااب 7 و

 رت هرزوا ماغ دا یب هلکهلب دب دشت اب دیدا ويح راضعب و یدنلفموعضمواولا لالا نااق قاتە هرکض ۱

 ردطاع ر دش" و دهقان حر هنادبهاجرفهدیرهوج إ٢ خس د رر دید هتحرف ك هقان ابح و هلک هلکعا

 م ءاصسالا هز زوا ی ور ی صا ییچ ہل رسک ك لوا ہابو یقف كن ھه ةییحالا|

 ےہ سے مک سس

1 



 اس

 ۱ یر یس ET خد TTT یزکاكغال (تلخاط
 رس ره اوز کد یکانعا هلونع هنس انعم زانا ج هلی ې هزه خال

 عارف ےہ اوخو یفخ تان هنسکرب دوض 2+ ہلربطو افلخؤاماماو ال شو وانغ حاوی ا کكرطمانخا |

 | تنابو فا نا یار هنس انعم سوتیابهلردیدشت كنا و یف كياح هينخا ردیتعلواهروکو هفکش |
 || هلتق هک هدف كفلاو یدینشن كنونو یرمسک كناح مانا هنس اضهمراپاب یعج هلبدب دشت
 1 یر تب لوقن هرکس كنونویضف كناح ینا ردشفاوا یک نفد4 یه بای زد هتساذعم

RONكەر: حالا ههل ءانع هلبن وکس كونو كاج اوللبا  | 
 ولضلا نجا با هیدحا هرهظ ف ئازہنظلا خا لج لاقناهنہن نالوا ئ رکا 1
 ۳۹ زا اولا رم نا

pacan 

 3 ORES اوس ؤاخ لوقت ۹۷ ET نت

 ولو نمک! كنون دنا عملا تهتشا اذا ون زیارت دی سز
 اکر و اونحونحترھبلع تنح ِلاَعت هيغل جوزتمرکصندذن لباس واوا هلوغشم

 تنی لاقہ كا اط تاکراهلیدم کالا و یرسک كياخ هانطا:ن یقیھ دی تا کر مور ۱

 ۱ قوطی اس هددبشخو هرضو ءانح ام یناع نهق وت ةا | 7
 فر بدی دشت وا یوسکش زونو هلنضف ضلال د دندی ٹچ و
 لکه اهلي یسک كناخو كن و مج هانحمالا ناحتلثم فطخلاذا هيلع نما

 بتا یک كنهرد هلبدمو یرسک تنونویضفكو» نقاحا هست ادا 7
 نایت مما یز نلک كنهرد یدحاو هلبقیفخف كاتو یرببک اوتو عفا كوع عما |

 دیقا ۱۳ ی TEES دو فا | 2
 و دہ وا ینعمؤ ان اد وش ا 01 ارام یا دا 2

 نقش ہک یی تو اوور قام شمع اوس ویو وه GONE وہا

 ۱ دهد یک روس برسم ی a تب یرسک او[

 ۱ کا ءاز الکی تجمع E روش سو ۱
 یا ی اکو کوا: الوا مقج ہنر لم

 رمز كواوؤ يم ك احل ۃولسا هنس انعم لوا نانلوا نکن نج هلی كلامو || ٠|
E:ےس درج رس وچ ددنواتالوا  fert ytرسوب  

 7 | رر رک ۱
 ۴ اھ TIRES اوت حا 0

 اضافه ر افت



3 

 ین هک ۴27 الا یھ وجد فا کیم 0 7

 | ندنناجحوزرهصو زرد ناتحااکآ هلواندننناجتروع هک MS ا ۱
 ۱ :ندنولو پ کارا رو لکی اجا وچ ارز هل نفر دوج یلضا ۲۵۳ رب مجورونلواقالطا يخد هنالوا ۱ :ٴ

 ۱ دلو اضاالا رال وا د شومو دنداعسالوشوج هکر دل وا ۳ ہدنرسفت كتاف ۱

 ۱ دمو یرسکت يه الا هلتردنردنل وا غقاو ةفاضاالپ مهودرتم مه ہدزاعشا ین ۱

 || ماحالو تلیصو الو لامنقلوفهنمرلوا شما تیاجنیفمنال وف قوجا راب رات ذک دا هود لک لوش
 نکیاهنب هدنرف یترکشو هرغوط شیده بو غوطزکیا نراق یدیکز ريد نوي لو لبو و
 1 اکآهنلافآ یو وه دلو -یازداو تهود ناول تار دو هوا ین ی ربو تاکرا یربنکلهرغوط

 كم نت ابو ون عود نرخ وان اکا نصب دا تیج نما اح
 اس لوسا راس تله ةع ولاا ,؛یناج لوصو یناج عاصتافنرظ تابار

 زا یعض كنان ةاسطا هان لر نیک الاذو كبه وات لا اعلم تاج یار یجتللوا(خحالراح |
 ۱ قل ةیاخ یل عوف لا جانب کت بم ما بنام ایم یتا ا كو |
 ||تعاجرش ومه رغم نکل زانم ر دج نظفل ہبماح هدسوماقوهدح اه بم فرخ یا
 ایما یاس -یدیانک ید مس, هردشوپزا شا مة ىش وان امتیاز دات بنام |
 || كونا راتخلزنم هلیرصع كعلاویدیدشت كو یف كنا و یم كاحو یارک لوا

 | ,یررضویرهر كېرقغەلا يخ كجو یعض كناح برفسلا ةج هتک نبا تياج«نفارطا
 |امرکت ەش الا خفدید تک حا !ةجاماورد ضوء نداباه یدنا ینج دوخاب وجل یلئصا كوو

 : ۱ اثلنانو یخ تلجماو یخ لاح يلا ردلکد ند دق نددبف نګ اغ رد ندیم باب ل وآ ندهنسانع»

 ¦ ال قدخ كانيش اواو و یمن تام تان ی یتفیکل واک ر مخلب وصف كعلاو قدیدشنز
 ابن وکس تم و یرسک ك اح قوشلا وتاب نان نوک بو یریک نام تا 0
 1 هرز نغمات زاكات ناهز ءامجالا ةوچ و هیچ حامطلا "نضرلا تیج لوهناهاسع

 ردجارخا هنززوا لصا یم اک لوا هل هنلدب ءرمه ردشلوا عقاو یافحا ھی
 ۱ 3 سلا كراع ند ةت هددت كناب و فف کاست هما ( رد یخ ك رض لعن ور

 | تفتااذاعبا زا اب نم اذکمرع نيج لون اهانعع هلا قیفخت كن نزاع ویر ننک ناتو یف كلوا
 ایج: نالف ل ابال رصف كاملا هدنرخب او یف كر زمہ .یچنالا هلعفننآ ةفناو زاع ثالحادو نم
 ۱ مام کا ر دەب انعم ن اتل وار کا خد رامدوكماراع ند هنمنبنر نت فئاوازامذ خنماو افت ا ۱

 | لوقت انعم لبد كفلاو یرسکتناح ءاسخا قیفصن وف و هنس و ہللا یجح ثللوا جم ۱

 | نضال كف داض سورضوااھدلو نع یا سورتلا لاقباج و تاما هنع تبعا ۱
 ہلمہم اح لانج او 4!تلغتح ادا نی تیماحلوقت رد ین هیمقا نالوا خو ناوجناتالوا
 للماجنلاقن رواک دهتسانمادف,اجننورد ق راق نلاوحاك اونا تۆدا تیعجج ن و2ا تاما ہللافو هر |
 || چل وقت قلوا یسا زونت دوخاب نوکه لبن وکسم كيمو یخ كناح"یبمطا تلءادخ نع قا
 | ء نم هلنوکس نهم و یف كلمن ومحلا هرح دن اذا عمازلا بالا سا ایخروتتلا ئورا هللا |
 1 لوهترولک ید هنیفاضعم كامب غۇ رد باور قانکو ویو مربا نجس قتل |

 | لیمو یخ, كنان: یبا یدتبا لامجتسا هلا هزمه ینوب یوماو مارا بابل نم هیلعب
 | یف كناح ةونطا هوبنتجاو ءوقوت اشیا هاماصت لوفت قیا ضد ہیلو لنو ملاک ۱

 || یسهناخر کا هلبریک اچ ون ۔ندنمف ینا نابیرد تواول یار بوخرب هلینوکس كانو



 متین تا رفع سس ہى مہ

 اا ۳۳ تاج ی ارس اهیلحا هل تلخ لومت زر د ید هعا*تشز | : ان یو بیز سه اطا هلینوکتس كدالو یف كلام نا را اہل تلعج 5 |
 قوا او و یک ید لیا ید هثسانعمرلشز یفج لبد دشت كنا و یر کمال و یعض
 سس سن ِ دانه كن نالوا ۂدندعبام زارولبق روس کم باخ رول وا «اکو یدبآ هرزوا

 ۱ زلف لوک كئالو یرتنک ت اس ةيلطا یکتا و رضلابا دس ال نف
 ۱ ۱ و و سو و لا

 دا ہے شر كم الو یخ كا دیلتس زر د نیند هنتفص كن هشنکر
 1 و A ابو یر رک كالو یف ناخ + یلطا زا دقوساهلذل واتق و یالسرا

 نه هنلخخالا هن انس | نژی رد یوم از یاب مانتو تزو

 نزول دل اتععرتو نانل وا رک ذ تج هللا یخ نبوی رنک ک الو
 هکر هیلقو تخ تادا امتلعجادا ةي ةأ را تيل نوش ةا قا یلص تنز
 ےک زن ی و و و نل تفض و ادالح لا تلح ل رنو یتیم

 ۱ و دا هح اض عقل تبع لوقت دین هکک وا وک نیر
 E یز ودهم یراخز اربد ندا قب وسلا تلخ رولوا هاکو ازاحم دننخاذآ ماس)| تیلخ
 5 دا سنا عن ٹن هنسنر هل رس کس نانو كنه ءالکبسالا هلن رط
 كىز نر لید یژدک ك ئالو نت یلهل ادیبهدغادا هد اعضا لاقب اکاولخ
 ۳-۳ او یرصق کدو لؤککش كمال وف نا ءاولطا « نب نادا قلاب لعق لاش قو

 ان لتا كشات یوالح و رد تؤا ولكى دز ەلررصق كنلاو لاو یم كنا یوالب
 اب اج کا لشاب تلاذک دلفین كالو: ىه كلاس ةوالطا |: رربد خدا ةت هنرقا
 اذا ۱ لس اف ح وتشن ییا نا اهانه هلی فلاو یف كلا واک یم 7
 1 7 لس لی قلا ةرالح ىلع نالف عقو لوقت نسر نسردبارضق كبافموعضم ناو

 0 یناثلا بالا نهه باج هتیجلوقن کنج عہد لبا ی رنک نام Eu انملءاوالحتو ال [یوالح یلط

 5 تب تاک( کدال نالوا عون ہرا وا یزو لمف هل رض كل وایرسک تلاخ مفت هتع تعفداذا
 رسک كه ءاج الا هلوسراو هلال محال يدا قو سام یروق هیلوا تصخز ہغلوا
 1 i PPF هر یم ہمارا یروه یر هلتدم كنلاژ
 "و ویرسکت لاح تاوملا رومد شمزف هر صد كنلاویعض كلوا“ 3 ا وخ

 ۱۱ كلا یدتیا رود مو هر ز وا اور ی تکهنعانعم یروق یس ہللا کيا ۱
 1 كابو رنک كجم و یف فاس ودلایج یادبذ ردناوج نالوا ع وعسم نا کل اون اکی

 ٩ 4 لمف یضردیمسا نیر اصنالا تبا نب ضاق نده هلن وک كنابو یخ تلاد وید دشن

 یرآر ریز رد نوبت دلف اص ندزافک یرآ قا هدازغ یراکدبدر دلا یهروب زمو ردلوعفم

 كنج: كنز وعلا نینخت لیمو یضفكناح ۶ اه زدشعارورفهدار تاب کرد هنتعاچ

 الوا ہدرەلاب هاج واهنناوخا رب اتفالخ ردقوب تفل یرنغ ندخل نانلوا رک دهد ویو رد سلا

 وای ہدئغامض كنا یدتنا ییفعاوهتسانعم الا طع رر رد كا قلاب
 3 ورا

 ۱ 5 اتاوسلما :ندهرشطیزو ندو را یزروٹوکیرٹ ا دنئانمزکس ةا كنا کر دزلنا

 ۱ ہیرو رص كفلاو ىت كلا يملا هتساسدهرانناملوارکد دج

 بة رح ءاجالاا زرد ناق تر وانا نبات هب هک ۳ جوز جاویوز بالا
 5 e یرو یف لض ی ج یرردراوا ٹغل ترود هدنو و" هنساعم رات

۴ ۰ 
۲ 



 ره ناس تب نیک تو رم او زگڈیلیدیدڈت و دو نوا نخ
 .یعفداءزمه حالا دزد ال هو ياد دیو

 یک هراز وا یر و لمف اهلی ك فاق ردومحایلصاو نح اٹل لا نقی یلقمچهلیدمو
 هی رکی ہت كف ءانبهنخدداعل وب مسارولوا موم یل دام ب ولواواو جا«

 نینلناح نخ یدنلوالالشعا یک العا ناغو صا سپ یدناوا بلق هم ووپ
 0 ہنی ض قدا هر و وا.ق و و لاوعق یر و اھ یی چا و

 3 ماف هان نوا ماغدا یدل واقاوبونلوا بام هب ابد وے تودلوامغاو ہدف
 بیم کتان چکی نساعمرازا ددشهرا رد ید مر قلعت دازاوم خو نل

 ین توک ویسا بابل ہقیاتح مالک الکل دنع تیکح لون كمرب واریت خ بودی لن
 لوقت كغ کیهان هاب كم" S(T ر رد خد هک )یک ی شا نیک ی یتا |

 تہ یک زرد ید هک کی هنر و هلعف لش لهفاذادنک و يه تیلحر
 ةناو ھف 2 دخلا تکا وقت كف رپ یک هل« غلا یی تنم ,اکج ال نعمت هو

 اک ۳ رهبلب اییعف كجا: هکر واطول وکسنءالویمص ك اح وللا اتو اهتوقاذا ا فا ۱

amex |نڈیفنؤو هد اهر نکا مم دخت یا اطالع عل وتهتم ولک»  
 ول ال لاقب قل واولتطهنسن زر مایغیفخت كمال و ف كبار والا, رال هوا لایعتساهدرییریخ ||
 یلع قیمہ نالف یل > لاعب رارب دید هکر وک ریش یھ هک هنر توالجو ةوالج |

 )اخل ةي اضیا لوالا نالا نم و كب اادامبازا املا نم *د راج لی یم وی ردیضب و |

 لامعتسا هدر ےک کی زشهزوکن دم زیاب لحیدنبا ی٣ او ۃ والحال نع ف و یب نال | ا

 تز وعندعپ ار ټا ال تیلخحو یدید رؤنل وا لاجعتس اهن ریش ,نغاهداوآ لا یر یدلوا ||

 ۱ نالوایحاص تنی 10 کلن" و یخ نباج هيلحلا ها رولكەدەتساسنق:ىدلۇإ ىجا ىلج |[ ٠

 یجاص تنی زنای ده وع راک ك بالی ك ناحل لاول ااا اتمع لب سک مال میلا ات وع |

 كلوا مالو یر کک زا رن ءالللجالإا لاوج ءاسو دلاتا لقب کایئافازوھتالوا |

 لاعیمفاو ردشلگی خد یدعش هدر اوشا خب و هنساش نەم قل واذیناهنسنز تالاب موی رسک ||
 بن وصیقا از کا وادیمامندش ؛رفلا تبز او عا و :ادی ام ندبانلوازک درب ملکی دعتمهداب ||

 | اولح هتلمجا ذا یتسلاتیلجا ل وت مق ولتطی ہنسنوملی سک ممه, ءلالا نوک هایم
 مغل ون ولتط ہنہننو الح او هسلیوص ہنسنا ول نطو یبا ینعی ایش لق : اذا یخناامورم ااملاقب وا
 یو لحا ہتساطاذاهنیلاجل ون لب دیا هفیطل و مبنی لی نی لا الوذ یبا"

 هکر دیلب اضغنارمو ین "وم کل ال جا هنن نال واولت ذل ہلا ر صف كفلاو نت وک کمال یعض ك ناخب |

 ا واکا نس ولتب د لا نٹ ٹوپی این ؛ یرکادظعاو یواخاتخال اب تسانتم یاد د رام |
 تلمالویمف كنا یی اتا روشی چاه راما رجب هود بج و زار در ول

 ولا ابو ءوالنج ت یهطااذاق لا تلات لاب , تا اهطابجو نوالحهایتسو یر |
 هلوکس تمالو یمن ك ناخ نازل كهرب سبسے سہ بر"
 زغال لەي و لک لعاتتش ہل تهواذااناولحواول =هولح االام نک یلص الف تولح لوقت ام |

 ردنماوا یہنندلامر تر جا ینعی نھاکلاناولح نع یم اش ,دخا فوروی خد هنس انه ترج اوفر جالا
 :یببهفباط بزع هکر رد یخد خلل ان وهن ین نک نرپس كنب زو ہدنح وزن نین کرب ناولحو ا
 نا کد یمسا تو کلر پشر ناول وان انب نم باولخإ دخیل توا .تلاق ردموم ذم دق ا

 چاول بالن ۵ د و هخلق ت تیر هم کس رد ا : نارع نا ا

1 
1 
۱ 

7 ۱ 



 اه

OEE ةبظحلا هدنع ةلومورذفاذناکاذا 1
 

۰ 

 | و مالکلا قدنعزانو تراماذ لج را تفاعل وت هرزوا اور دیزوبا تعشکج نوش وب ۔اقح

 جی حا اد ضرفلا قنا لاقبی مخرشط یغابا كنا هلی وکس كناح ویرسک كنءزمه ءافعالا |

 اویا یعر وقت هنسانعمرا هتسک نالوب رده عجل نصف كفلا اویمفكناح ان انا ےلا هتسناک
 ف هدتمهنسهسبا زا ر ولیف ز وصف هدنامر اکسرکا ینعوتیل الف ةیظالا لئلایف ویاب اطظح
 ا راز وغ وش یلصا كل وب ونیس هل وا لصاوەکد وصقم ضمإہاببس تممنیکردلانحادلق

 pre ىظحلا علا یدزافیماوعد ابتعاو ردق بولق فلصت بتی وذ هکر ډل وا عقاو
 اک اذا رظد لب ر لاتقل وایحاص هل زنم و ردف هکر دلج رل وش هلبدبدشنوی مک ناظو
 | ومالادتعیلفحلاقب قل وہرابتع او ردق هب رسک كن ات كن هارمه یالفتجالا لنمو دوس اخ

 . ]| لیضفتهتر زوا كنهنسکر ب ییهنسک رب هدم كلاو ی رسک ك ن هزم ءاظحالا .ةوظحاذ زاضاذا
 1 ف وا كرر لینوکس النو یخ اح ذ ةوظحلا هیلعهتاضفاذآنالف ىلع هتبظحال وفن كيا
 . الو تلوازکذ لیدی دشن كلاب و یف كناطو یمض كناح دیظحا ردرادقنوشراز قوز وا ||
 rE ارعندنامغل و نامفا تاہظحٰیدحا ل لا یق وهسمل وا ینزع نج

 ب واوا ف و رهم لرش هکر ولوا برض هدنقح هنسک ل وش لموب وز دزاف وا غ ودنا كل ونا
 5 یرسک اس اظل هتسااثغم راک وا نانل وارک ذییمجهلنتهف تاول تاوظجلا هل وارد اض كل اندا

 NE Doggy یخ الم تارا تاظافن ییجكلذکه ی دم كنلاو

 هله عناد یرلکدید هب یظنع ردتفآ هب غن یدنار و نم هرز وا یک او رتیکسلانا

 aS هوا هنس انعم یدردتشدا هورکم مالک هلا هجم ءاظو
 كلك اهانهمب رك ئاخ ةبافحلا اهانععابنوکس کا ورک تانا كعرو
 | لاقب نمک نینر وب قاب دم وی رسک ناف قا كلذکادانعع هلدم كغلاو یب سک ك لاس
 | تدع رونلا نیلاب هلب رصف كالا و ی كناح املا لمئالوفخالب یشعادامب ارلاتانلا نی حس قحا

 ا ری ىح هرفاح واهمدقتفراذا اطبا عب ارابابلا نمی شملاةکن قحلاقب قضا قانا

 || ق٥ردنشا نیغایا كنهنسک زب هلب رک ك زمہ ا ہنلکن انشا ضباب اموی رشک اف کناف و
 ا ۳ و كا مارا بولیقهفا بم ہدبلطەلسن ربندەنسکرہلیغیفخت كنافو یك ناخ هواتفطا
 ۳ رفد وضقم زرد هنا هل عف د وخ اه كنار و یف كيم هب زم و ةوافحال ةب رام
 ا لدسوو ۶ رنک كن هلایتعف طلال رد خد ہمارکا ہلیا غلام ہوافحو زدلکد مارااردجابتخا
 7 او همارکایف تفلابآذاهب تیفصو م بارلا بالا نمهتیفحل ومنكبا ما رکاهبهغلاكلذک

 :ونانلوارک ذیراوط كن هتسکربافحاو راد قاب وصهلیجهرکصندهلممس اح جاننا و
 ۸ هلو تن صزانمو لزویشلپ وسافحاو هشادتیفح اذا لح را حا لاقن زد یدهعل وا

 !عطق رج وهنسانعم قاصلا قا زاو هزج ق زاو هذخا ی یصقتساادا هبراشنخ الاقى اربدیخد
 ۳۲ رب یس سہ یعنی لا قو بر اوشلا خار تا ویا

 E ا وذخا رزبد ید هنلوا هرزوا ماربا لیمو هتسرپ یو زا ام می

 1 و ود هوا یو غم تا توفحل وفت هر ژوا یاو زین ما كلغامنمہلِز وکسكناغ و
 و باش نافس ی هنسف رب ہلٍلؤکس كف و یتف ك لاح حل ا ربخ لک "مدت والابابلایم

 ۷ کر هلبعض کلیم ۳3۳ ددعا هاکحتغلاباذاذفیص و لاب بلا تیفح لون كما هغل امه دل زما

 || 3و فلل انبلالعلج لا حل وقت ر ولواضراغ هنراق هکر دمج ورب هاوکس تا وین كن

 صا
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 | لصق كناو یه كنا اب الا E TETER 7767 : نهی دون

 ۱ هکر د هنسن لوش هلیربصق كفلاو یرسک كم یشعا یشحا هنن اعم رلکشود نالوا رکد یچ

 كج٣ ین اعلا هلت یضر هنس انعم هم اظع نوج | كمروکولرغمارلخب هبدرا یا یس هغی اطاسن
 1 الو نرخ نا ید یاو ا نانلوا رکذ ییجج هلبدمو یرسک,كنیشو یف

 یھ اانانلوا کد یدحاو كننشاحم ہل وکس كاحو یرسک كم ءَ اید ہراسابل ْ
 ٠ مالا نم نش یش> لاصب قلا رب "رب یسغن بوبلوص ہل, سنصق كفلاو ضق كااج اتا

 زا هنشک نالوا ہرزوا تفص نا نلوارکد هلیدمو یرسکح كنبشو یف كناح یا عبازا

 قت كن او وكس كناحو یضف كم .ةيشصلا هانغع هلن وكس لتشو ضف لاح اب ےل ا
 ینصلوص هجن را هک د ناشوط كر لوش نمی ب )اکیا ةبشحت برا را لا اهنسک نیلوص
 سناپ هتسد نالوا یر وف هرزواق زو لیعف هل دن دشت كابو ابو یش كن اح یتا ردراو یرلبلکا

ESاو بم یو یب ا  FEN FOE 

 لرد خد ةباذاعو د درب ین كنکیا رب ااخاحو لای وداوا اتم کو

 هتي همسر نالوا هدع رک اک زر دشملوا أرف ید هلن شاح هد هع رک تباو هنسانعء هليا ذاعم ۱

 ودیزعلابمعتسا ارپ ر ردلکد یخ ندا رح یال ڪو كم هوجا رد یش اچ لیصا الاو

 وقف شه كعد یددنلوا ءأرق فلا الب لب هباک یوا زت اج ین ذجب كفلا ندنرخآ كناشاج
 ند هکر :یشاخیو لات هللا ایش ا ںولک بی یھ نع یسلوا تاج ی ذج كغلا هڪالاحرولوا ْ

 بوصنم ندعب ام هدنامز ینیدلوا لعف رولوا خد فرح رولوا 8( کو رونلوا اشسا هلکونا
 : نیم زولقرورج ندعبابم هډنامز یغودل وا فرحو نیر ربدایبز یشاسج مھترعض بوابق

 1 یہ هک ډاډ یدرواو واز اج یسلوا لصهبلوا لعفار رردلکد یریخر دف رج یشاج یدتیا هب وییس و

 کلوپ هک یوم اعم هسردلؤا عین ادب ز یشاحام موقلا ین ء اکو یک یہ ودلوا هلص
 ارولوال«فرولوا ٥ انا ودیا لالدتساهلن رللوف یرلکدید هجا نم یا و |

 | یدییوا لعفرکا بودی لالدتسا ید هژیرذکدی ددب زل یش اجو ربا تلاد هتیلع: قرضت رزیٹید

 قلات رد كنااجو ید دردلک دز اجقلمت هفرح كفرح رپ ز,یدیازانوازب اج قامت ہت فر حاکأ
 : ٠ || نصعنو یذح,ار رز یدزلوااز اچ ضقن هل ها ف رحرکا بوډا لالدتسا ید هی دلو ذج

 اصح اط نالوا هرج طيف كل داصو جد لا ا صبا یدہدزاوآ هدف زح زوارا هد اقا باما ۱

 یصجيهنمزکآ نم ملوق ہنمزرہد د هددع یصحو یچ لیرصق كنلاو مث كناح یطخا
 نالو در لوش,كنسلا ةا دص ویک ټ ار هللا رضب یمچ تا دکان تابصخإ اد پء یا
 .لفعود یا + ةا جوف الف لقب دین دق م ذا صحو روا ہادی شف هک دیس هرم

 ةاصحتضرا لاقرب نالوا قوچ یراتشاط هدرخ هبنوکس, كنا و یعف علوم بو یتف لوم تام بلو
 ه.ددعا دا یا تیصحا لا قعاض ق هنسلرب هل رشک كن هر ۵ ۵ هاتصحال: ٰیصخ تاڈ یا

 كاج ضیا هتم عج دیت وصح لوفترد هنسانجم علم ہن وکی ۂداصو یف اح فصخا
 !ءاضحنا لھترعمادارانلإ ترضخ لاقي قمردنلکلاب بب رایت هک هاو یخ ۱
 ۱ شن 1 دلکوتا هکر دج اما ل اوشو و هناټل كبروا شب هرزوا ینژواءهفم هل دم كفلاویرسک كم ۱

 هرز وای زر و لتمر رد ءاضح هیسلووالامعتس اهل :زمھ نا بو د نونا وادنشمز وئلواتب ر 2

 املا ءوضطا ردعمل وب رابتعاو ردیف هدنن ابكنهنسک رب هلو .نان هو ءاظو ىك كزاج ة طا |
 لقب اضیااهاتنوع هلن كناظوي رک ناجا ظا ماس هل کس ناشر یک
 رمالادنع نالف ٰیظخلاقب اا جام lo نوفلنح هظجو تر یتواوج اهج و زدنع# ناسور

 سمس

 تب یو سس

 سس



 انس

 نت

 ۱ || درو هز صخملا بازا رپ رپ TF ہنس اعم قمزدلاق یو و هیعامتردفادآ

 ٢ ؛ رلکب كنیزوپو هنس ابضعا كناسنا هکرد نس ی ہلدمو یر مک كنار یزاا هعفرادا

 |كفلا ینوکس ام كنازو یمض اج یو ےل ا ربا له اک هلو رو روش ندا اغ بوافر ظن

 أ ا یوازجا یا كنب رب موغ نالوا ہدعطوم مانانهد هدمیم دالب : هاب صف

 ۱ سو یه تاج رم تر وا موف ن ال وار کد هل دب دشت كناب و

 5 ]نوک تنسو ی كي اح رتطلاو ج داو یسح قن پوس وفن كما ابر وش لینوکس
 تام ویقارسف ا اسکن داد ابعنم| هنحا نم ریضق هکر ظفر
 ۱ | او یقف اح مایا ںولصا ہکردہاعط فور ہدزوا دوبل ومف هلبا یم بو یی
 ۹ ذوچ یسج جا یاب نانلو| رکذ ومیج وا وس>و ءانبح تب رش لوقت مانغ لم
 وسایل ضنا نا لا ناف قا لوف هخ وس اریک یاوسجلجر لارلرد ید
 یرلشد E RES اوا لوک هکر دلو نالوا ضو غم هډاب زیمر مالا لف الاو سا

 2 كنيسو خا اح 9ع 1 وا اج اص یلافضهلوا يراص
 1 3 اف ذ لاا روش TGS mE ط لا ISE | ةبجاو ةوسج توبح

 خفا ا وج ہاسحالا ا هر + یس ام رد يا ةوسح
 زد یدمغ رح و بوزاقیوف 2 تاب بڪ کتاب ته
 رج هاب روشن یت رمو نعم ہاسینحاو مایخ قرا هنيا لوم
 ی هاتیسحادا + هاست لاب كما جا هل دن هد دشنو یرسک

 ۱ د اک نوتلا رب كونا ارز رد يقل كاع دج یا ہلا يربک كنپسو یدمو

 فا کردو م لوش لوکس کنې ویر ڪڪ تااح یسج ا يدردب لکا ندا
 eS PTE لايپمآ نوص پولوا رب موف هک ناخ ردیا
 یک FANE هنس انعم راو نالوا مدرب یلم روی ج كيسچ + لب دم لكنلاو یف ك:زمہ

 میا ام فهم دیک یھب لاح تیسح لاش ر دیا عض ومر هلیدم كفلاو

 سو كن هزسه تیسحا ريحا تخ لا ہلکا بلف هاب ی نیس یک تسسح بنی انعم میل
 وس دم نیشو یخ تاح وا یہا دتسح الامر ا حا لاش واضع الا یعف
 یی اوشحاھربغو هداسولا توشچلاعب قمردلوط یب ہنس هیشاک او یو دصم

 ۳ يع م طو زب ەنچرف نوجا لع عن» ناق ضیح مدضیح تااح تر وع ہللا یرسک کا و

 هلخاد :یاضعا هک رل هنین نالوا مدعا لرلو کا هلریصف لفا او یخ كلاس , ین ا

 اح نطبلا ةوشج هثس انعمرزوضع نالوا .ذ نيج هلندم كغلاو یف كنءرمه و ءابحالا

 | كن اطر هل اح کو شحوردنغا سد یم اجو هنس انعم اممراقس رغب لن وکس لنشو یرسک
 ۱ و اک وو ڈی احخا مهآ !در نهیآ نژلف یب هو نم ن الف لاسرارید ید هثسا دا

 بم بولا بناوج ج هلبدم و یرسکح كنبسو یف كناچ یشارطبا ی اک لزب
 لی غف دغروادضر ناگ ادا لا قیقر نم لی ود نیہ نوا بوج یتاوخا قفرو
 سد نده الخو هوا مود لوی هدنرلجما هکر دز هود هدرخ لوش هبشامو تشدعءنالوا عشاو
 یاس نال نک كنبش ناش اے ا کوا تو نر هکر دز هننک الا هدر لوخ
 رنالفونب ,لسرا لاقب رد هود رش اب یکی نول ناو هود شاور ص اخ نا هکر دنوی نا
 ۱ هدیکهنیلطقالتواورلءا كم وقر ہلنبتامہم:لادو ارب دارو اه اتیشاج تعشدق ضر ایل یخ

 دن نهج هکر ا هل دېدشت اس کس خا رد یس

۳1 



1 ۷ 

 ۳ ي 2 واخ رش ءازختالآ ھا ةسو اهژاذخ عن كندا قو اط ك آو تن و ؛هلب دم كلا
 کمر وندن ام تهنخ کا والمن طع اذان ةا لوقت ت كو نلعن ةن ةتشكر هل ہار دم غلا
 یسق نال وا ندا زیبا ہل راو كفلاو لوکس كلاذو یتض تنا كام دلا را زرد ید
 قاذخاف هتن ذضسا ل وتا تلظ نیلقت "ندهشکردل سک ك ا روک ماذعحالا هتساتعم
 یف كان لا هام ایا ءاذاغلاقت قا والی ةلئاق تب ےنرزبطض كوع ذا ةاد اصلا
 یدتارورم مک اا تفصق نالوا ڻدتب غ لام :كلذک مشت كا ورک كلاذو

 | نن نام لا رول 3 ها قم ہو واهان نوک كلاذو یزسک ناح هوا
 ونک ہہدخآ زاد ةذحواراذ ةا لال ذر عنس ات باغ تا ذکهنوکنس لاذ
 الل وک كارو ق باح هورطآ هلو :شلسکهق بدازوآ هکر دیس هزات تا نوش لوک لاذ
 ۱ ةر ماعطل اذهلدج الل ادب رد هستم تا اکا کقف فلاح هوا ای کاتا ارخ

 ۱ صف لاح ا کلب کک نال وا ها هطتفارسو لک یش :ةفارح نم كل ةوارحتو | ۱

 ةا ال طو قا اخ رکنا زود هنا شاق ج تاجو یارطاواو هتسانعماضق |
 توا لاق وان وا برق یاانارح تلاوت ارض یا دن بهذآ لا |
 سش وی یخ دن اوا هنا اظوغ اره وژ رد هنکو وا نا لام نط یا وا اح ۱
 ١ لرد يذ هنا دص نالوا لصاخ ندزاتعقا ةر لاک ور ورد و دیو ۱

 هارد وتنال وا ینا اب وں یزوارم مالک نیطاعهتسکرب هدننخاصت ئان ییا دک نوک: انا

 | نك فلوامجو شو نس اشرت دخ و قیلخژ زبد ید كل ناشی نایرح وه ولوو
 | تو رخ شو ناب رغاتہ تا وی رک ۱

 77 روا قلو ا یج كنظفلرخ سرا اراعا کاو انارحو تانرح یهو ی برخ یهو ءار

 ةتمقم یا كا حر ئالا ات لاش زد ةسانعماتفام كاذکدلیوکم تااعو ی ها

 ۳ یئال برد بخت لعف لب زاص ڈنر خو قوکس كاتو فا لار ۰
 لو لا هراس كارو یوکتس كو یخ تك رثع ا

 | کندن بدی دشنریرک کز و ھجھفا یرتعا حا لب ناف ام نانا
 ۱ یکی یددلوا دوم ند نه قا نفرت ذو: ندرول ره یانعم هو

 | ؟لامعتسالان یرخاوهام تطادا ءایئالا 7 یراق ز ردکعبا بلط نفنال كنه هتسلرب یخد نیو ۱

 !دشراورح كف ل لاتا وس رد هكا ه دے وو دصف بسر یزغخو نطلا با

 ]ی اح یا لرد یتخد کا یکن نوازا هدرز یرگواودعو اوخوت یآ

 | گیگ یر نان رعنا ناو ےن را ةنینانعم ناتا تالتس فا رکن اور
 قبر افا املا هارحا لاقي هنشاتعم صقن لاس هلیذم كفلاو ی رسک کھ از الازمقلا |
 یخ هادابز كنعفا هک هوا شلسکا یم نادنفزذاش قوس هکر د یا لوش الل رنک كنار
 tei هدف شم کم لادم كفو یر نکن واک دن راح اب هللا امر توا

 یکن با هدلب:نال وا ںیہ قزم یرونم زواوا اکو درا یانوربکذپ
 نانلوآرکذهرکضندقدلواز اج ی باوا ٰیلع ار ورم لب رار یو رن انا
 یف کاخ ئر النت وردخاس وان تاتلؤا ۵ ید یزاوح نت هکر کما زاملوا جایحا لات

 4 | را لاقتوولک نو تست وب می ی تو تک << نان[

 در وکذدم ی انعم ور رم نرو ورا الا نور هل گن وکم ك2 یی ازو
 | لا تب رح لوقلو تضرعو ثردقاذا ہور او هرجا هنو رو شا تیزح وقتید وا |

 شش جہ
 ترس `

 ے

 'ہدمن



1 

 رض تاون ی ۳ رولوالصاح نیتنلقا رومغا هدنزوب وص هکر دراعج رل وش

 یخ كن همه ءاخخالا رولکیندهنسانعم ہیخاناختو هنس ان راقحربق ناشلوا تم
 اج لون هرزوا یناورارف زر :یخدهغلوا نصب رح ہی هنر یچتوا هنس انعم لدیحان یعجہلردم

 ۲ ۰ ر0 و حو كهزسه حالا نسپالوزسج- هتمزلو هب تعاواادا مارا تاشلا نم (ییشلاب

 1 ج یتف كا یباهآآ ةب بجا مپ لاغر دکل وس فو هب ہفیطلو هعالهل دی دشت كن ابو
 ۱ ۶ اد كوم تاجاح ا نوا ةا یمن لاعب لیثابوس هفیظاو عالهلبدهویرسک

 ۱ ۱ فهم خ لا هنیکر ناش نو نو هیچ نادعبلاغم باب سپك ثا دغیظلو
 || هدنسانعم ہفرظاوغال یکبار دعما هب دی دشت تا یخ کیو یمض لا السا ||

 || یدنبا دیبعولاو اب دیدردوب یلصا كن -طلافعو تبعل نالو اما و یک انک تاک ام ك انچ لقب
 تر هنسکن نا غالاعو ردیکیرارق یر اکدید اذکواذک تللو یرد فام جرخا علراب رغ ای

 نا فار یزسکتناح یت لا تيعخاح ؛ نم یا مالا نفی از انا لاعب لرد

 ۳ وهم قبل ہرزوا نو لمف هد دن دو یخ كلاس ن خا رذهنسانع»"لقفع

 اوا رک ہلیضف كی و نزاع یک ا دم اند قیلخ كلذ کل دمو ی رشا كبو تف ان
 ا ان و او نت POM Ea و كليب ىج وه ل اقب مام لع

 اعم قال !دلشوکتم كناحو یف كيم ء ۃایحا رددنسانعم قالیخد نفو نکن یف ہانلاک

 ۶ ais هزه هاهاام اصل پا نا ناو ةنمقم یااذکل تن اس نا لات
 بروید یف كنمه هب محا .هتسانعم یدلوا ال بع بت لو

 کت دکمر وس هلبا غن یهود هب وکس غكلادو ی كنا: وام هلسانهم یدلوا قمال بم
 دحواودحلبالاتودح لاق هانعع ہلیدم كلادوىى بع كلا ءادلنا زدنباع كس ملا اط رع

 داور نانلوارگذ « ٰثعابایکدلنرذ ءاودح هرو زمو یل لاش لدم كفلاو یضف كناخ هاودیلخآ
 ایر ت اد ید لا نماند یدحا نوب نوعا کد وزاد وہ ونک وا یو مانا هود

 لب دیدشتو ي ,سک كلا دو هتف یدصلا رزوسبوناق کوا یکر عیشو دهکر در اج لوشهلبدسو | 5
 ۱ هران و لعفت تراباذا ا الف تند لومت Rel هرزواتسلاغ بو دا كج لبا هک

 َ كعد م ابر وظ شاب هشاب هلکنس رد ظعلرپ ہلب دیدشق كناب و یخ كلادو نیم لار كاد لا

 نوا هلی دمو یرسکككلاد رشع یدالنا ك دحنو یزربا یا هلاندح انا لاق ںوتلوائ امت سا هد
 ۱ توت ارط بونلوا رمخ أن ردواو هک یلعفلاءاف سپ یدب !دحاوهدنلصا ی احن ان مینیرب
 || فااعنکیآ لعافنز و بونلوا !م دت ید عغلا نیعویدنلوا بلق هان وا یت, دلؤازو کم یلسام

 اود لعاب لعلا تو ذج لر ةت ق قرار ہلعنر یل نر هلئوکس کن هجم لا ذو یب كناح ودا 'یدنلوا
 قوا هلی دیدشت كلاذو ىم كفاق هذقو هما و ح لا اهتبح اص لغ هدحاو لک تر نفاذ

 تالا ن نموذحل وهنردقمروتوا هدنس هللا اعم كن هننکزپ ودح یدتبا ٹیکسلا ن ناورلرب ددنکلب

 | اخلاقن كم را یزغا ہک رس هلینوکس كلا و یرسکناح یا نان تدعقاتا لوالا
 i ناللائذح بارشن لاش وراربد هک دج صرفوهصرةاذا نا فات بلا نمای فخ هاذ هاف لا

 ہپاہتعطفاذ' لعنلا ةر دخلا تّذحو نیکسااب هدب تئدجح نامب ر واک هد هنس هنساسنغم كما ى ټنو

 ر ہراپ یتاتب نالعوا هدننراقكلراوط لب صف كل یف كناخ یا ننگ اتم قلع

 الا تروا یخد هنسانعم ہار اقماذحو نالت بدم کلا و یرسکڭ لاح ہاذه ءاذطإاا ردةللوا هش ننا

 | لع اذا ی ذتجا لاب کیک نیلعن ہل یسک لاو كنار مه, ہادتسالا هازاب يا ات اج
 یر کن لاح ءادلا ءادلا ہر یدتقا اذا هلان یذتحا لاقت رد یاد هغلوا نان دمت او اذتحاو

 سس جج ہْھجتسسہھجججس
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 ءایهسلا انل هجا یا لحلاانیھچا لقب زد یتاد هعلوا لخاد هغلقخاو مم دن منی

 ایج | كفلاو یسک كم مایا لوخسال نا نوةرو ربصال لؤال! ف فلالا نادا فلالا اإلا ||
 قیفخت كلان و یزسک ك بج. عطا زود ید هوا اجاکا هک ردفرظ قوا عضو کلمو هلی دم |

 كناپو ی کج یب ردلک ذز ومهماهدناص ویو زدشلوا عج هدو هکر دوض لوش لیدی دشتو |
 اح ]| هلن زسک كنانو کل مع ءاتحالا (هاسلع) لصف )زدم رعمر دعما تن هش ناه ضاق دب دشت |
 ةرہظمجاذال جزا یتا لوفت كا جب نیس ہقراو نراغاہلیدسلود نکررونوا بوکید نزیدهتسکرب |

 یی كناح ةوبطا ردہا ید ہللا ییاتحاوولواهاک هنر دنبل د ینا هبدیب یت دوو هتمامعب ءیقاسو
 || لافیاهانعع ةایتوک كابو یرسک كن وبا ندانعم نانلوارک درد هلینوکس تنبو

 | راقمروتوا هرزّوا هحو نا بلوارکد ییجتماب ضف كفلاو یرسکكن اج یا هنوبحو هنوبجلح ||

 ك کوب یراتابهلیدم و یرسکنبسو یخف ك نشت فیسارشلاییاح هر زوا باور بوته هنسانعم
 ناراد قند هنلوا بیارف ی اخو نیلا فرش» یا تیسارشلا یباط نا لاسقب یریغوراوط تالوا ||
 || یرفرا یک ع اط هکر دنولب لوش ہلیدی دشت تنبءدنرخنآویتفكناح یبا نوسلوا هسزولوا هبره ||
 || تاسلوا رکد ل ذك لب رصف كفلاو صف لناح الا لوا ندرهلق کوکب ولوا كينکویزولوا ||

 كرو ہرزوا یرتقرتواهدق دلشبهکج روپ الخوا هنوکس كابو یخ كناج وب لری هدولب |
 || دکع منم بو دا تب اج ی هتسارب وحو فحزاذا ل والا بابلا نماوبح ټا یلعیصل اح لاقت أ

 || كيا تیاج كلذكة ي زا نزو ىلع بلا هعنع ودبمحم یا هلوح او نالف لاشلریذ سذ ||
 ]| نسخ توبح لاقب بد هغلوا بی زق لب دی دشت كواوو هلن باتا بت لوح ام یخ لاق
 | بولریص هدنززواریادشا قواو فرشا اذا ل درا اح لاق ز زد ید هکملسکو  موقواهل تون دادا

 | فدهلا باصا ۶ ضرالا ىلع حج زاذا نسل اح لاقب رربد ید هغلوا لصاو ہرکصن انا لاش ||
 | هلب رنک كناخ ءابطا هاطعا یا ةوبخ هابح> لاق كمرب وهتسنرب الدو کل كنان و یف كنا هوبا |

 لا || یف كناح ین 2ااعبلا ىف هتیاح لاسفب قلقاطغ هل ضو وع ۃاب صا ند هتشاتماطع ||
 || فورم هلکعد ۍدنه یامرخ لئسعمو هنسانعم لقم قیوسهرزوا ینزو لبعف هل دی دقن كنابو |
 | تونح لوقت كم کوب نغ ان جم كلولک وک كتاوت یقف كناخ وتع( ردهویمالوا |
 اح ]| كناح ولا كس کور نکا قشلوا هلك ىا » نسب هرم تفك ا ذاا وج ءاتسکلآ نده |

 || هاصلا هانم هلن قکس نانو یف كناح تللذک یئلا قاط قار هلن وکس كز هلن هاو تیغ

 ]| اح ىح و ل والا ب الا ناو ولع بارلا هج و ناس لوقت انج ہلیدمن كفلاو یتف فلات
 || ا بش هلبطعا )طا هل تون لوقت لک د هنس انعم كمر و نل اوتو هانحقو قالا باسلام
 تنا5ا دا ما وح ضرا لاینقب رب قوخ یغاربط دیدم كفلاو نوک کالو یف كئاح مالا ارنڈ
 || هی رضدافرخو هنسانعم نبنلا ناقد یغافوا نامصلسصق ك فلا یف تا انکا بازار
 یاب تهااذا ناکلاب توخ لوقت كن تئاقا هک لب دذ دزو اووه تمم وو ار دید

 هب هنننرب یسک واضباهب تبع لوقت قلوا قم ہدماغمزل لاک هد دت ویز کن وج و لطف |
 | ب تیک لودتز رد یاد هوا صب زس حت و هندمعناذا یا تحت لوقتر بد ید کئ دم
 تكناح ا کلبفهتمو لاک یف ا ناکل ان تبع ل وتر رب دید هخ زاۋ مدقم ۶ 121 یخ و

 هاکو كليا لف نمد هب تننضا دا ؟یشلا توحلومت كجا لخت هنن نزا بن و کش لوح و یف |

 جزا تخ لاش رب ید هکمروسیسکلنوحو روناوا هیمص زج ید هجر تدینسوب رولوا |
 || هنسانفم قلقارج و نا یااربخ ہںوخحا قالا تىز ولك« د هنس انعغ كأ رظوحواهتفاساذآهشتاا
 | لفيف كيج و یضف كرا اطا للفك م منظوره ارح یااذکو فک مولا لج را اج لاق رو کیو ||

 دس

۱ 



 ده هک م رذیا نخ نب دبا یرهوجر داور دبغوباونوردراناق نزادیا مره یرادلاهنه ||
 و تابه وا RE فرو لاعفا لع اقارب ر هل وا امانات انج لا ||

 ةعمنچ .لاقترارید ید هغلوا قو یانابن لری انخیاو ہرھئالڑنااذارصخلا یا لام قوا ||

 هدنوسفت ۳۳۳ سوماق بحاص میکسر دعضو مرا هدرب ما اج لمزن اصور دیا

 6 نوا یو ررج ار دنفل ددر یراکدتیا عضو كام تاک دمكفلاو ؛ ی وزسک

TY 

 كا جو ضر کكبج با po 07 ہون نارش وید هزات دب دشن كابو |

 | ةن دنر ب ونلواازتفا هن ەنننکر لید ما رک نوو هلن تحفا نیلا ةیازج هلع ینج لاقن
 نیل او بلا قو هک تین دم او یخ کل مه ءانجالا قعلوا

 الامر هلوا نادر دون انبهلانجهکر کمر دلک د ی ككيح اضو ءلدهاشردیعج كفعو
 از رس ویشلی رکات كن هزه ءانجالا,نالوا یزاعت هدفبم مرتا هیت د نالوا

 رار < لوا طباخ هکر دیخدهرب هعطقر هوجو هع نرلکید ه هبارف هند چات کوا وو یعصكوج
 هب هرق هی ہلمہم ءاحهوخ ورولک هد هنس انعم هو هوجو هنسانعم ہرن رد سد هکلد:نالوا
 تیوح لوقت قمروا گنی نیلا نزو یلع فيلا لرد ہنوانالؤاء بام ی ما رومد بولوا
 موم مان ناغصاوجو ہد نالوا عساو ہلبدم كغلاو یب نیک لی اذا در آب وجت ۳ ۱

 ۴ هو هوا نوا قزو لاببج الکو تلادوضاو مکن اکل ھو ا اک اذا

 'ناوطنا آر دشلوا عفاو ها هدو دم فلا هنلدب نون ہدنیضعب كحاحص سن مچ کارد
 ۳ اس سم

 ۱ | نیج زا نیل نیو یک دخ دغ ىب دو تالءوچاوجوردقل وا هلبا نون

 7 ے رکا هنینانعم ضرالا و ات لان بام یس ەر وكه لزب ەل بد شنا وا ءو یف
 ناطیخر ۳ 7 | تم لوا هکر دنیا قند ار شرب وخنوزدنشلک هذ هنس انعم اوا یداو
 و FMEA ENE هل رصف كقلاو یخ ليجیرلبا
 رب ربه هندک و یوجو مئازا بابا نما یوجلوفتزولک هد فنسانعم كلکهدخنو
 3 ۳ i كنار روا ثلبلا كفحا یا مبادا یتتش ت تین هو لعل رید اد هکم لک فادوم
 شر رک دا دلبلا تیوتجا لرذت كرٰوک+ زک عی سافا مدیا نیکو قاوم یس وه لپ تالذک
 وها یوخلاقب ةتسک ناک هادو هلبدمو یاس واوو یف كې یو هبف ق تک اودیف ماقما
 یک نح لود یوج یتا ؛هوص زالوا هارد نولوارتخ-نادیسو و نحمل ار زا قیود لم ی وج
 مم جر کر دلا ذا هیج نل دب نچ هد هما ! ضمیورتنالواد هد ررشل ی وچ نکل
 مل و سام لعردلکدربتعم ها روغن هد هراز روا نلوارکذ كاوا
 رخاذا حبا لا بالا نم تیلایهجلوقت نلوا بنارخوا هلن:رص:كفلاو یرتیک" ۱
 و هلوش دیو یر کل ئاہوا یف كبح هجا وا نالوا بارخهلبددو یرشک اه
 اه رضق كفلاو یف كيج یہا زی هبلعنکد ٠ ماذاا دچزاخزانب يلوا سک دنر ذوا
 ۵ داراب عو دب رب قرتوا هلر رسک نة مه تاو ةفو کم یا ی رهجتسا لاقبهت سن نالوا
 ع درعا 2 زیعاب و دنا باطخ هل یک کو زدن دشن اکی راکدشا عضو ةر زوا ماهن

 كنارو ىم كى انرقوردنهازکذ هد وغلا تاک دعو با قو یوهج تساو یولا كند لنواب
 اهراس ټر دش ہزاےتلوا فو شکب یردو عوفرموزب وک عن ردهنس انس ق وفص هل داتا |
 ایم نا تن لاشوا نایلوا نفس هلب رفق لاو یف كن هزمه یھ الا ردش ردنعد تبضم یز
 ۱ ۳ اسلا انتقلوا قافچا کی زود كوکالب دخ كفلاو یف كب ءا صد نہ

 جا لا قاداق ترا ری رنک نشه های
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 رح هلاح و هیلح كرهجرت تحاص هک قنلوارمف ندر رفنوو ردهنساتعم لهنکنش ودقارا 3

 هدر عج ندنط وو قمعح ندنطوو ندرنهش هل ذم كفل او یش لوح ءالافبا ردوهس کدید قداس |"

 هنسانعمقلقرودو لمسود رودندنظو تالذکهلیدم بل اویرسک ك نەز ءالجالا زار د خدا ۱

 - ندنرزوا تان هنسن ری الجاو فلالاب امهالکانا یهتیاجاو دلبلا نعاولچا لوفت رولکیند

 یژوکالجو تفشکو ِتحضوا یا تولج لوقتقلق ہراکشآ یب هتسنرب ہل,دم كْنلاو یرسک كوج ||
 || یه تولج لوقن رازیدیخدهکم ردیکت واسو لا انیرص)تولحم لوقت رار دید دق شور

 ]| نکرولبفهولج هنلک الجو هنلفصاذا الج فیس تولج لوةتر رب دیخد ةغچچاملقوهتیهذآ یا نع
 ءال الال نا رظن هنلکن کر ولیفهولج كلاذکهنوکس كمال و یرسک كيج ةو بازی د یخو هک یار ظن ||

 | اهتیلتج اوةولج و ءال سورعلا تولج لو قاق ر ظن کر دیا هولج هناک كاذکه لپ رسک ناتو كن هز منه
 اهالج لاضرار دی خد هکر و ھنسنرا ہنلکں یجوز كنلک هدن)ح هولحالح و ہواحساہملاترظناذا
 ۱ شوارفلرکن وسلوالوقلرکز دهنس انعهمداخ با هلمهمداص فیصوو اھ اطء!یا اتیصواهح زر

 مظعن بجومالجواذکو ادکل اقبف اهن ول ام لاق زرد د هپ ەنسن نانلوااطعا لوا ولج و واوا
 هب مظعبف باقلالاوءاممالا نم بطاخ یش یاب یا نالفءالج ام لا رارپ دید املا و ہرا جا نالوا

 یس نع ةمامعلا تیلتحا لوقن راردیخذ هم ردلاف نیرزوا یل نکیآ واراض یدل و دالتحلاو

 كفلاو حف كى ءزمه یلجالا ر اکی ند ھتسانعممروس الجو كنيپج نغاهرط عماهتف اذا
 یا .ءالجا نیب ناکا ذا یل ا لج ر لاقن هیلوایرالق ہدنکوا تانشاب هک ردء:سک كلوش ہللا یضق

 سلامی داعم ردب رب نالوا خاص هکبغت لف هک ی رلکوا كشابهلب دمو یراک ك فالو یظخ نا
 ردندالج قاقتشا كنوو هرزوا یباورارفیدحاو هلبرصخكفلاو یرسک كو* یل ا هنیسانعم
 كلذكهليفيفخو ہلئبتضم هللا رب دهغمل و | یرالق كل دهنفصن كشاعلصو زا زبدهءلص ءادتبالچ و

 یز وب کوک هدم ِكلعلاو قوکسس كمالو یف كج ءاولملا ندم وا یزالق تتع دن كاب |
 یل ینعمو ازور دیک ا وهج ءاول ت سپ ةيفصم یا ءاولچ ءاعنل الات رارید ذعل,!قلفخا
 تالجررب هلب رصف كفلاو ىف كيج الج ندا. كتع اد ںی هل دید و یف كمالویمف كيج

 سس سس

 | الا امد لبتقلا نعاولج یی ریغال اوج فنا ادا لبتقلا نعاولجا لاب زا رپد ید هغاغاط

 هوا دیمن با ین برضو لق ن ای دخبار نا یسیعور دشفآ دیس نام لوف هکر نیس |
 یکی فیدقابهدیص نغوطقهاهلافد بور دن ارودیلن هب رنا نزو لع! ذیلصلا ولوا فزصت ال ||

 لر, د جد ہغاشہراکشا یب هنسنر هیلختو دیصلا نلارقصلارظنماک هب یر انا ةیل جت رصب ىلج لا
 هو نعربعب یا هسضفننف یلجت لاش ر ولکه د هنس ادنمریت هیلوفو هقشک ادا ۶ تلا ىلج لاق

 دهه یلصلا فشكتااذا مهلا هنع تا لاقي قلجهنسنربهبسکت يجو کنزرمھہ مالالا
 كی“ تالاسجلا فشک اذا'ینشلا یل نص لاقب قلوا فشکنم هندنربهلبدیدشتو یرسکتمالو
 هب هنرهاجاذا ہنلاجورالاب دنیلاج لوقتهر زوایباور یبعصاقملق هراکش آهي هنسکرب ی هتساو هلع

 فافخ هلب صف كفلاو یتوکس كمالو یف کی یولح هبحاصلانم دحاو لاح تغشکرآ یا
 ءاجلا یصخشك هسنر هل دم كفلاو یدیدیشن كيمو یف كيج ءا ردیعسا كننآ اب دن نب

 بابل نمابنج اهینجا ۃَرلا تینج لوقت كمرشويد هویم کل ذکەلب ربك نانو كى همه اجالا
 ۱ لب ىلا ینجئام لکل بي ةاناننالاقبهوبم نارشوبد هلیصف كج انجا اهتینچاو ین الا

 || هفملوا یرالقهدنکو اكشاب الجو یدحتالویدعش مهنولجویهناطوا ناول لوقت از |

 اج
 انج كمرشوبد هویم هل وکس كونو یف كيج یا یصخخش كن هنننرب كلذکەدزواروپزم نزو
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 بوس تاذکهلبدعو یرسک ك نارو یخ لان یر الآ ٹپ ہاراج لافومس |
 یخ ا و ae ناب و یرس كار و یت کی ج يرط دلا یف اورا
 هه های رجالا اھڑکو مع ب هیارطاو ةیارخ او ةيارطا نیب یرج لاقب لرپد یجدیهنسک نالوا ||

 نالوا هنس انعم رداهناماو هنا ىج هليدم كفلاو یر کک كنارويعف

 1 E ةیزلانزو لع ةي رجا ربپغارورم هد هزم باب اب ېړک دنیغلوا زومهم رومهم

 1 یارک اوا یر نه بل کو ا 0 كه زمه ENT | رعتسالا

 || نادری كبج كلارج ردو تيد داوا یراج تما جج یکم یراکدید یرج کو و ناطبشلا
 ۱ اد ده فلو بنک تزارویتف كيج مارچ ,ردنسابضعم تاج نم هلبعف ك ماکو یینضت
 ]ریخت جوار جن وذ اج ا نم یا اچ نمو رچ اد تلعف ملو نم
 1 تمدن ۱ تر دشت مت ایٹ او یک هی مچ ب ہو لا كارت لقنالو

 i بد دینا نارو یر كنارو ان ہزبمہ زمہ هاب رجالا عمو او دیک رهنما

 كی اب اها عم وکہ نرو یت لو یر رپ كا دانعم یآ ب وداع ورشهب هنر اچ
 1 ةازاا اپ ارج لو وا سو تن تسنربل دم كفلا ہرکص ند ء جم یارو یف ۱

 1 از اغ راز د د هت رج ھن مت راج :ندیلاغم بابو هازام هتزاح لوقن ہانعع هلع کوم

 ۱ 2 رد اتو نمو ینفیامالاذهنع یزج لاقىرواكى تېس اساس ویس اسد

 بریم وام یر مکرر جزا تقوا یت نع
 یاب تک قو یریک شه هارجالا .تفک یا ةاش كنج تزج لاق رولک
 یک کرو ی تن یراضا رم اءاشكنع تأرچا ل و هرزوا لوق قی ۳

 رو یمض كي, يزاجاا هتیضاقت ز اذابالف ىلع ید تبراخح لوقتكعت بلط

 0 ملام د i DARE ES یرابا ۳.۱ هنس انعم یضاقتم هتسک ندیا ید تلط

 1 4 و الو كنازو یرسک كج : هب 0۹ كبسح یا لجر نم تكيراجلجر

 ]| كملاویم ۶ كيج ءافطبا ده جے رصف كفلاو یرسکكمج یز یزےآ|| افج
 ۱ ۳ قرا كن اوہافجومافچہوغجا لج را ت وغج لومت ردیاب اقم تاب هکكج قازمار بدم

 ۱ اج لاپ كمردیک ندنسهفرا كا یرکا ہلبرسک كن ہمہ ا ءافجالا زردی خد هک
 ۱ لوا هوا هه افج اوافج هکر دوپ نانلوا پف ندبوماقو هتعفر اذا هح اء سرفلارهظنع
 ارو ا قلوا من ام هخلسوا توروس وس ندقلنوا یراوطافحاو ردیسانعم كمردیك بورداق

 [[تالواپ کد هرکس جو ی و کیم هالا کج زا وا ا ا ا تفجا لر فن

 | نان هلید دشن د اواوو یم كنافو یخ نم وندا ردوا وا عنم ند هوا هکزا وط

 ٠ فو خا دی کر ردؤ یهجو كني لو عفاو نی ہدراعشا ضبو تیفجلغاکو هنبک ٠
 هل وکم كن افو یرسک لمح ةومطا وما رد هرقب رط علف یس هرزوا یزررط لوجةم يان لو )وجم سا
 قادلآ .لغعادادلیض لب تبقا تا وا هاب رها يا ةوفلبارهاط نواف لاب ر هنس انعم اوج

 ارفلا نع هنج یناجلافیو ناف منع ءاهاجلاغب قلوا عاراهب دمویربک فو یف ان
 : انک لاپ كم راتعا فاو دبا دعما هنسنربهلب رسک كن انو كنه ءافیتسالا ایناذا

 ا ردیلن اعم لنیفخ ہک سن نالوا ہراکشا بدی دن كن یف کج ىلا ایفا اذا شارفل الج

 ۳ قلات تموم ردهفب ۳ اط لوش لب سک كمال زی رخ نالوا نم و ونهو با

 لع نالفلمعتسا لاقروناوالامعتسا دنمانعم تمذ لها * هب رج رولوا, ءک یااجواردرایثمشود
 ۱ ادای هنلاج کلا نزول ل هل یا لمان نج لم یا

 دین سش یاد سن
 ے8 ہسشٹس

 7 سس

 قارا
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 ۱ نارثوا توکیدنابفدق ی داخ یدشا نا مالؿاو یدیدردهنسنک نازوطهرزوا یوا كنق |[
 ۱ عالا صف زرد ید ہیەنسک نالوا هصق الوقف یداجورد :نازواهرزوا یززد قاجو ۱
 هدنرخاو ہلیدمو یعض كلاذو یمفكب» یذوزعلا یوم هل رسک لک لاذ يا قسائم ۱
 وزءاوباو و هبل وا نا ندنمزالم دلم و هلن تانک کن ددنسک لوش ید دشت تا 0

 كتهنسنروذحو قعروط تولوا تر ذر هئوکس فالادویمف كيج وذل ونطا زد یاور ۱

 هلا یرسک كن هرمهآ ۳۹ هلع تن اذا لع یجب لات رب غنوا بن وزوا
 لجاذاز فنا یواش رود ید لا هداز عای٭ هدنعک روا كنسیروان واب ہود اذا انانعم

 یس روا هود نالوا مت یک روا اد و یترسک تلاذو مق كيم ذا ارش لات ق

 ةررالا لثم تبدل اقوارد هنس ام تبا با یاوسک تلاذو دا وکش کینو ینا نب الا
 یف كا یدال رذجاغا سخرت هلن زکن تنهام :ارهزراو ذی ضزالا یل ةتَعلا

 ردقهروتوا بورڈ اجت شکر ملل نگر دلاف س اط ذننک یا هللا ی تک تالاذو

 انای رجوایرجءام ٰیرخ لاس هانعع تف ناز نار را شالا نوک كازو یف کب یر

 كيج ڈرا ادب رجا ل وقت نتا ید لاو یرسک كا همه AN قاتا با نم

 یی كنازو ىع كيم یز لا ات رشاشات فا سج ناز یدک"

 ید اسرم واھ ار مو اهب رج هللا مب یاعتلوقهنم هام ارچا و ردصم هلن رضق كفلاو

 ردردصمەنسانعمققا اب رصق تالذکت فلا یف كيم یا هنس انان عو نا یک زا دزد

 ترج ارز ہلیعف كرل ةردشمل وا ت اف ید اه اس مو اه اھ لا من هد درو تک
 ے4 كيج ورطا ها زی نالوا یزا هل لرسک كبح بار ا زود ةنیفسلا تشزوتنیفسلا

 ورا هانم هلت وكس کلا رو فض كيج ورطآ ی یسب روا كعاب فو كل لوک تار

 یجب ہلدمو یرسک كناروتیتف كرمه یرحالا كلذک« انش هلن وکش كنارو یرسک کج
 رونکم لفاع بول ؤا هدفرتطواو ی دیا و رج الا لصا وتو ہنسا تع یراب روان تلک
 یسهدرخ ای ایه زد یم ورح رود دهن راهدّرخ كن ایف یرجاو یدنود ۰ هب اب :ن وضغیداوا

 ناغوازبغزوبغر رجاب ملسو دیلع هللاا یا ینا كدا قو لت اہ لعدتس ا اتم
 یخ کن هرمه ب رال یل ذک هلند كفلا و یرسک خم ءارطا زد هنس انعم هدرخ لن مم

 هنس هذرخلرابخ فورعمیزاکنب دانقهورجوورج ورولوا عج عجب سب یجب تن یر نک كارو

 هددت هدر رانا نام ز اور ور رد هنسهدرخ كنکلکوددفرف ین كلظنح ورجورارید دا

 ماعطبلاو رخ ردیقنا كنعاججرب ندیرعهلنوکس كنا رو رسک كج هوزج یب اراد

 تم بس حس

 ے

 ةفرطاءاَملا ژدفانغ بعیمالعادج هکر دل كيا املادبع نخي هلیتوکس كنارو زاك بج
 رفالا مالا لعربص اذا ةتورخج نالفیلا لافیار داوا لاتممتشا ةه التخمر لب پر یک کی كاك
 یر" هنضن هبلع نطو یاهنورخ هیلع برص رل وق هنمی ات مار یسفن هبهنتسفون" ہوا ها زم رظا ترض

 ءاعِمَرزوارور٭ تزو نرم بلکدالوا یلبز واہ لب دمو یک کارو نوک نخ و نیم ۱

 نالواهدنشهفت اطاش هک كل هب راج هل كيج ۾ دنا خا اهوارخ اہفمناکاذا دیور هبلکلاق

 كلذ اهانعع لف كا مارا اهاتنفع هل دم كفلاز ؤ یرٹکك هج ارعا دهان كەز
 | ارحو اه اتص ئاپ ارح مابا یق كلذ ناک ملوقهنمو ءار حلاوءارطاوةا زا دن ةيزاجت لاسفب
 شد رزق هزات ہل رشک كنار ةیراحلا ناخن هلا اشنا ؛ عسام لع ر واک قد ان قوا تخ اضم

mesi ۹ةاراغا هنشانعء هنس رار د تد هب یکو هنسانعم عرب دید  

 7 یرجاذاهارجو ةاراحم هاراج لاقب هنسانقمتبحااصم کمی وتو تک ها هننکرب هل كف
 سس ۳

 ی 4و



 اتم

 ارح

03 

 | كپج ناو تل سه اعا با قرمام نلعب حاج با لو اقا لقب كس ؟نینیدا
 1 دد ا فوج اےج سنس كبف دسا نہ ندیمسا تالجررب لن نوک ست لاو ا ۲
 يلا ءال ةي ا رو یکرع دزو ارز زدفرصتال اج یدتا شما ردیعسا یار ر ۱
 سس. سک كلاڪ ةفینح لوف هنمو كا لب. هتل نو علعر ا

 دلا جا یدتب غاز اتدربننراق بوجان رالود می ی وخ یا هدو فای جاش نرم ۱
 انت دن كا بوردلوط نچبا هک رده یرلکدید م رکا هل نوک تلادو وت

 لا پت هروواروز«تزو نات و بخدا تالا ودو
 د او سرک ج هلب رصد كفلاو یش لوح ۱

 سم زبنک هلبصف كنهاسهم لادو عدم نیغ قو اهطیدحو | افرك انیعاصسا

 اد دنسانعم رهدلادم لر د ید نهد! یدج و ردهنس انعم ماع كلذ کج رازی
 ke لمف هل دن ابو یرسک لا دو مث تو £ ةیدطا دلا وج تلذکهلبتف, ا 1

 ۱ ۳ | یو صق ہدنرخا كادلاو یخ كيج اپا دفنا زد هنس اندم میزکا ؟۱ تالذک

 و یک لوپ بوق مرا » خد هلوپ نالوا ننلهدجو وقت ةماعلا و ةد دلا لقتالو هنسانعم

 وار رمو تن ناب ی یا ودولک چت واچ ور رب دیخدهناف

 تست بم وب ین لوکس كلا دو یف کوج یا زاد هلق نالوا
 دا تب اذا هتد ساو هت دج كوم ر اراب د کتا ۰ بلط حف یدحو

 ی ادا ناف مج ہلیدمو راک لا هو وکم یل و ضف

 ووٹیماد كج زر هدکو ک یدحو محل ا راكب یدطاالو ایان ےلا لقت الو
 ۲ :«نادواوو یت كيج ءاتدخا روناہڈاکونا بق کتا دكر دابو

 بت ما وک كل دو یف ك بجا قود ا ھما مد بطع نت ۱
 ایکس لیلق نالف اب من اعم عنق هلیدم كنلا و یف وج
 هو تالاد,و یف كيج یا لدەنع انا مت هايف کار هو نیغاغو

 2-20 ہادج یدتا ییفغاو اهانعع : هبرسک ك يج نا ےلا دنا. طا

 ۱ 7 خا لنا ہین لوک تلاد قحف كوج وند نیک یزاکدید هنسشید كنسژواب
 نا ہڈی وانال تودنج لوقت لخا ِبلط هد ایتالذکهلبایرمسکت نانو کن زض
 د قاتن فاع لب اط رفا ناک نباط ناتج دنوی رسک لاد: ی داچا
 ہذا هادا لوت مو ششخ ابد فلاو یرمک هزم ہادجالا لری دةنابح اتلاط
 ۱ ید یدچا نا لاس ر نرد ید دغلوا لضاو هششنح ادعا وی ئ8

 ۱ دیو كس لاذو یعف نوح هودخا ودجا تیام یا اذه كنف ینجسمام لاقت زولک هدهننسانعم
 ءِ: وکس لد ڪک كلاذو ىم كج ةوذخا دن انعم هرج رولوا «دشنآ هک نوک |
 کل رصف كا و یف كيح ی ىذا« اهامع هلن وک كلذک تلاذویرسکك جح ةوذطا ةونطا

 یز لاو یدکی ین فدا: یخ تاک لاصق نفلاو یف عه لوح دا شا ا

 ۱ ا سا نما یاد الا نل وترا نام یر یدشا داغ ج كانكا

 هد e مداح هل رینک ی كيج ةو ئ دتا هدنبعولاویدیدرد قی عا كيرع عجوو ا ۱
 سز  یرسک كلاذ یداسطا نتلوا نا وشل وا شنا هدنحوا لر ۳ لرز هندوا ۸

 * م قلا و یرتنک كج واز تانک نصب نوا یو بوکید نرزیدآنکر نگر وا
 :داجو ودر ةلانسواذخ یدشاو یه 7 را جا و دامان انکا

 لای ٦

' 

 ےہ نود تیرہ سم مس تا



 | ااعرخ كرکنوسلوا نبر د كر کز روق كلمو خەن زز وا هکر د هت لوش دّوخاب فرظ یزاکد 1
 «كفلاویرسکلبج ءا لا انعموانزو رولوا یک ہواعخوب سن وسلوادنریصح نال واندنغاربب ١
 با وجومللا ءایجیدتاورعوباو ر دبل وق نعم صا نانلوار کڈوہ یک ارج هلنحارح یی ہلیدع ||

 ورمعوباهدنبا وز درجا و یکی دلوادازم هلبا هوا اجر د دار ءفرظ نال وا عضو كلموج تالذک ١
 منع یلاسعت ہللا یر یلع ثیدحفو یسارف كلموچ ہلیدم كذلاو یرسک كيج ءاوطا ردیک ۱
 با هلیدب دشنو ی رسک.كناط مالطاو نا یفع زاب یلطا نم ی ا بح اردق هاو یلطا نال
 ءاکاژرردنا هخشآ ندٌسآیاسیکلع وح هلکناهک یس راب تب لوشاماو ردکز وسهنسنو ندلاهتفا ||

 نالوا هدنفارطا كنویق هلبرصق كفلاو هلنبتضف الا ہلا ہلمہم نبعو ىرسكك يج راربد لاج ||
 یجوهرزوا نزو یلعفەلیرصق كنلاوینوکسكنابویعف کى یارو روکندقاراهکق ا اربط |
 شا هلناهلممه ءاح یحوو زددوخ ام ندزوک ذم یانعم هلوا شمعلاق یه هکر دنر وع لوشیک |

 تا

 بافت

 یف كيج ىلا اضفبااہانعم لب مسکك يحللذک والا اهانعع هلیوکس كنابو یرسکيج ||
 تببج لوقنءانعم هلنوکس كناب و یش كلذکوج وبا كنا عنج قوص هدضوحهلبنوکس كتابو ||

 قاوط کن افج وی اعتہل وہ نو ییجملب دمویرسک ناب و یتغ كج یاولا رووا مج وص دنآ
 هباجو ردماتر و هشءمسرهدهقیرش فحاصم هجرکاردشلواعقاو هل اب یبا وطاک هدح اص حسن 1
 هلبرسکكيحتالذک والا :كعاعمججارخ هلبرسکكيج ةيابطا هدغيرش ماش رديمسا رمش ||
 نمهبالو هتعجاذا والا بالا نم ةوابج هوبجو یقالا بابلا نم ةيابج جاری تب لوقتاسهانمع |

 ثب دا فو كيا عب تدا وا رهاظ یحالص ییکا هلب زسکك هزمه ءابحالا نمهلا هلصاو
 دی لا نزو ىلع ةيبحهلا ردقلوا بکن همارحو هبابرابراو ملا هاو یب را دقف یحانم
 ةمايقلا ر كضذ ىف دوعشم نا ثیادح فو كنا مابق یکی ابف كن هتسکن دبا ع وکر نانا
 هج یدتبا دبعوباو نیل اعلا برامایةدحاو لجر ةع نوبهف نوم وق بف اقر وصلا ینزحفنی نوح |
 ندنوب هک ه يليا عضو هنب روا یرازید نرللا بودیامابق هنسکرب هکر دلوا یر ر ولوا هلعرط کیا |
 ندنوبکهبوق هر نزوپ ټوکو جم رز وا یزازبد هتسکرب هکر دلوا جد یز رولوا مه وکر ||

 افطصا كا رابنخا بوس ییهسارب هلب رسک كنانو كن هرمه ءاشجالاوئلوا عن هبا دوج |
 نون هنسانعمهعومح هراج رد راشاط نانلوا عجهلبنوکسكناتو یف كيج هوا ہنسا نعم[
 م لا نج تالذک اهانعم هلنوکس كنانو ی رک کیچ هوا اهانت وکس تو یعضكبج |
 ولا رلشاطنالوا عجہدەبعکم رخ لغامتا هرجردنفل دهل رسک ك بجو ملا یف ك نانو یعض کج ۱

 لدب دشن كناب ویرسکك نانو یم كيج ینا قمرتوا بوک هوا دب دشت هلواوو هم |
 لوعف ىلع ایجواولج يناثلا بابلانم یتجثو لوالا بابلا مون ہبتیکر ىلع قج لافي هاشم ||
 اسولمج!نملج لثم یئج موق لاقب هنسانعم جر وادنیرزوازبدرولک دی |لنرئاج چو امھبف ||

 ةۃمدَقِلا قر مالردصو صحم هناکهززوا قز و لوعف هکر دا تراش ا اک[ هلیمالکوب ىر هوجوسواجموفو | ۱
 رسکل|نهاهدعب الاهرسکب شجو میل مضبابتجاميفنيملاظلا رذنواعتهوقهنمو باتکاازدص ی
 با یم كی تاناعلا هرغهانجا لاس قحتدونواہنبرزوا یزد یب هنسکر لب رسک كنم ماتم |

 أ

 ]| هکر دضوح لوش هلبرسک كن هبا رد ہرزوا ین اوز اکو یو هتعج اذا هلوبجو ضوط این انا

— 

 ےک

 كناب و یرسکك ا هناا ةر وس ,بکڑلا ىلع اوناجت لاق قمر نوا هنیرزوا یزید هنسک هنر |
 م ذب

 سس

 : || ییدنسنو هبا یرسک نو كنءسه هاعتجالا ند ہروس ناک دفع كناخد هروس ہللا نشت |[
1 

 اح



۰ 
 ی اوت

 فود درک او جن ترش خرد هل رط تف اضا نمیده وپ لاحیخدهد هلل تلا ور ددنسانعم

 | ىا ده عم سرو اف نونم كىنرايد نسر نلف فاضم لنسرلید نسرولوا ریخت هساوا فل اینا
 ٠ ال 2 دهد نیا او نونا تلاوردهنسانعمادحاو یناذهننرید ادحاوناناذهو رتحااو ۽

 ۳ ہوش عتخ ان درٹعدحاود یم هرز: اخد دغور دشقبار وزمه دان با ےکترد هنساتعم تلا یی | ۱

 ۱ ترععهس رزواف درج یکی: روم ەک رشعیتاالاەد رح ات :احو دہن تلاحو ہدف رتااحدحزا و

 1 نشریه یوه دتناف هان دیتا مع یا دوخاب هسناواهیعسآدنسنکر هبا نینئارکاو نمنرولق
 | هک هرززوا نلوق كنا ذنسکل وش نسرید یتا بد یونب هد کا که رزوا یلوف کاهنسکلوش
 7 یارو مس ۰ رب نیس ذلک ن اتن هک ہدزاعش ا ضب و رید خا هدنتسسف كنبآ
 1 رد:ابثنا سابق هحر ڪڪا رد هغد لطنحب نس ناتن دون رداهزشتدا دعا ام

 اپ شا نامهردنکلیک یراک دیدرهارد ةعب ةعبزاو مها رد" ةلئیدا كدة ةو 1

 ابا لاقت نس اتم لف لکا هلنرسک ك ناو كنه غه ءانش الا لب دنا دارا نطق: ناننا: بدلا
 وعفا نازو یلع یوتنا لاقب ۰۱ هعهلید ا۷ ئل ک نون رک هزننه : اال فنا
 وا انا و اريج هيلع ینا لاقی كا امد تبودبا جد ا یهو هام كل یسک همه هتل ہءاتالا

 دنا كاج ۔نمر دعا ہلودع كفلاویعق کا ءادنا هنشانعه هين ى الا رر د ید هنفقارب يتشلد

 دن 5 و ےن انکا نیو دبناج لوا نکرروب هلب دب دنتو یرس لک لو نو ہل تقخ ا

 | با هان راد دوا فا ناعازویکیآ نادين ارق هل دمو یز سک کي و یخ کپ الا
 وب رها موج اؤر وپ یرهوخ ترابع نوعخیدلوارزکم هدنمکر ره ذ امید :

 1 تنا تح تبار رب اش یخ هنسهچچ لطف ہا دبا لص عفش دا ره عادت

 در ناکام وت لا او مقتدر هلی هلبدمكفلادنرخآوو یضف کانن ءاونلا نوصغیدلوا | اون
 ا نی وکو یمض كنا یوثلا ءاضم یضع طم لث ماقااذا قالا۔ تا

 ال N ا زاب توانم توت لاس و ایضع یضع یضطخ لاتشعا و ئوق یو لاق ا 1

 ۱ : ۴ ایا هت و ةغِلںاکملاءت تب والفتن وا قم هدررب له دنت كلا و یٹرٹنک نهم

 EE رخ كانکه تل نزون ىلع هن والا یدعتالو یدفتب یر تیز لوقت را دید مغملق قم
 ۲ نالو نان هند دشتثابو یدک لواووینف كن یوا ةبوتتیرخ تب وت لوقت قلف قم
 ]| یو مآ لجو تالوایبعاصلزمدلبرضقلدلاو عف كی“ ئول اوا هنس اعم قبض هک
 1 ناب هیذیدشت کلام و یخ نان ذی ی ول یتشهعوز اندا ٢ظط ازم تلخ .ةرزوا زوم« نژو
 7 | دژ وارتعنخیا ان تانک نمهالپ هل لا نژو یلع بالا هتسانعمملا قوت تالوا یکم

 3 ناوساوب نازه هدک نود ورک نام خیا کوزہ یخ دەزاشاط لا هنانیدتنا دیز ولو هززوای اور
 | اها وانا "بال طاها هان هدش ال افت زرد قسد ہل اکم ہود هان یدشیا ٹیکسلا ناو ورکید ؤد ||

 ۱ ایا دم دوو نوسلواغ اراک ونیفنلرکییهب تولا لوح اها ۰ انا و ۳
 رخ نر یأحو ہنمانعم ضعیم رضا لینوکس تاهمنهو یش كج یاس (ملالصف | ٩

 ام نض + هلص ءار ع رمو هباخآ ا دا هغ رم یاب ہال ولا لاسق زرد یف کا سبح
 7 3 2 ۃوٴ ولا ولا ہک مالی ا اش یال ءان لاتش زز دید هفماع ءطوص ہر فو رد ترابا

 1 3 هی ای لا ردت زا رد نالوا ئانە ايش لاك ردن ول نشجر هلتدمو ی
 و کس تا:زسهو یقف كبح :او ایا تن نالوا هلو نانلوارکد هلن صف كنلاو ینوکس كيو ین
 ]نآسنلوارکد اغوا قەغ هر ولو ظہر وعد هکر ذرکسخ لوشو یوم ہلیدع ك ةلأوئ
 a دف كفلا و ی ی ا اأ هاو اخ ڈک افت ردا واج نوهشدژوا

 ۳ یا

0 

 ےس ےس پا

 ۔ gga دم عت...



Dh 

 ىف ہا ,ه ره ةقان تدل واذ |هدنسومافارب زر دقلطم ر رنو قالا هاندا ولرو 7 ۱ . 1

 ا فاد یکیا هکر دهتسف ل وش هل صفا تل و شکن یا ردشیداہبُئ كلدا به تلاوت اإ
 | دن دم دام كنس ول یا كم وقرب ىن و نيترهةنسلا ف ذخ بال یا ةفدصلاف ینا ۶ الت دا قرودنلف 1

 ||یوتئا وتلا ندانتساردغماملپ رصف كفلاو ق وكس كن ون و یمض کانال ہنضانعم نا لری دین
 ذل رلي یم شما اضبا هنممسا اهانه لا رمق كلذك كفل وكس کی ونو ف كنا
 نینبانینبا یا ینہ نما واج لاسقب رددنسامتمرشہکبا رٹبکی اہلی طق كوافلا:وؾوکیب لاو

 تات مک ردرافزصتال ین هلک ءان هلی مو و د هنس اتم رشیک( كلذكهلبذم كقلاو ئم کا ءان 7

 هلرصف تانهنمهو كنون و دل: وکس نانو یف لو ی دانالا نم ی دانبالا نم ندشعلوا نک فهدنسغتتالتهدات 1

 ہدکدلکەلضف ند ہود نانلوا ع ذ نوعا ی وہ قاراه هکر در هصحل دوشهلدهوی سکلاد و ۱

 هوخی داب الا ینمەیدتبا وئعولاو ردا اظعا لی اسن ولان روتاض ینا هنمک نال ال وا یس ر ولوا٭اک

 زا ربدیبل و" اا هد ناف نسل هک درعش ل قشر وکس اف كم: ماننا: ۔ںدقملا رکن | ۱ ۱

 سو ور ىلع سا ءارقت ناو زارشالا عف و راخالا عضوت نا ةغاثلا طارشإ نمشي دلا فاو ||
 دبعوباور دراشع د ر در عش ی ساک دیدیبب ود دارم هليا: اشم هدب نشتیدح وا کرت الف ساب ||
 كا لا دک رک وا نای نعم یربغ نون ورک هدلب وا كفي سش شیخ وب ینا |

 :منمیت وهتفطعاذا ان ییشلا تيب ل وقت هنسانعم فطع ككا ىب ةنسر هلت وكس كن وذ و یتیغ ||

 یی نکی و یدلک كر کج نتابوا کنت عينات نما اا لاقت نو هفک | «اتلاقن رولکءدهنس اتم
 یصکیآ ۳ وهتچامنءهتفرصاذا تین ورا ید یخ دھکا یلب وهل نران دنتجاط ||

 ل وقف کیا هنر دينرلا تر و یلعةیثتلا ان هلت رصاذ تین ل وقتا ریدخد خلوا ر

 || نالوایسولوا :لموفرب کود هتک ل وس :هین وکش نون و رض كلا تالا نئاڈکلاڈاڈیٹ ٰ

 ۱ | زا دوکان یز ست كن ور لوا ید چ انا نانو هل وا فدا یس شرم ره نده 5

 1:نالفلاقب دید هدچا باك موق رب دبند ویچ هلل وكس كنون ون ویرسک كنا ةا کا امان

 كم وقرب تانک لب رفق كفلاو ىع كنا نشا هاذا ناک اذا ہت لها ةي |

 كوایکیا هلی ديد بشی تاب وی ام بلا هيلا ہنسا منا ھنیک ن الوا ین وادام ناس ول وا

 | كوي یریسفت كنسوررید ید هش وم كنيت ینو ندوراقو هلرکن كرک نونسلوا ندەغشا رکی شد
 هدو هنسانعم یراشبد كواییجج هلن رصف كفلاو ىف كتاب ابتلا یلاعت هللا ءاش نار و لک: دفع ا

 ہن لەورذ لروما انا ع الطو هنس اثعم دبقع قبر طز ۇ چى هلوت نالوا هدشفوب ۱
 ۲ :نالوالصاو

 نانوایی دی دشت کاب ویعف كنان تابنثلا یکیزاکدید دا عالط رازہد ید هب ہک |

 ۱ .هدقدلوا دارم ثوم غمج رولک ید هنسانعم زراوط قلو ار ۶2 ہدابقع تیوب و ہنس ابنع» لو ۱

 نوت هلباولقنرط لاسنح وب هکهخ ار نی رب دلو هکر دوم :لوش هیدن دن تنا یف كنا ینشا

 .كناو نیر بم ک كن هزمه ناتالا ژولوا هدان : یعتلاهدهودو ر هل وا 0

 يرنک كنا نا یومهلنوکسم کا و یرسک كلذکَت همه . ناتننالا_ددع یا هلن وکس

 ردشلک يرتو ان دننوکس كا فلا هلیط اقسا كل ارد هد اتنیا ی هوم تک هلینوکم تن وو

 نوبل وارارکت عون هدنمالک یرهوج هدهاقم وو :یدلوا طتواس فلا نیدنلق آره انک اتو

 فلانا كناتناو دنبا با یایدروند ناو نئایدیلوا اج نک ید رفم كو رکا یدناوا یط

 نو نی الا PEN عف اؤہدراعشا ضہ؛ مک ربا عطق هدنرو ارطرولراءاکویرلصو

 یدنکە دنناذ دحاریز زالو عج و هینننووینوکه بش ود اد کنونو وکی تنانءیرسکاذک
 . نینالا دحا يراك دید نينا مان کرلبر جو نسربد نبا اكاد كا عج رد کساو رد یم ۱

 = - هه هست 7

۰ ۳ 
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 ا

 ہے ودنا تافغ ن دانعم وب و هج رب دقن ىع و دنل وا ضرف امنا ادیب هل نابتعا ||

 7 لاتحا قل وا داری ما: ء ہی مجوط یبا هدنزفرب نکریدننطب یره وجارب ز و طاغ هدلحت

 لس زهر

 مر و وا قاو خیا را رار وهلاوماثزک 1 دو PETE وا
 آی اذارطلایرالاق زرد یخددکعا لانبغیغارطازناواهار کا د| نضر الاترا
 ہو درود والی وی رجا وین

 یار یم كن وام

> 

 ۱ بوت افت مولا تب لال وقتا هلن ھ8 هو ہیرا رول ذ عت عر ڈلا

 دیتینک كل هنسک وب 5 هش هلن وک انار ویڈ كلا ناووتیب هنالباذآ اض! قد ولا
 ۳ یزاوآكن الوا یش ہراناو یک و وب لبدم كف هر نو جن« نیغو ی تن. ياقا |

 د 2.0 ةبغار الودیغا لام لادقب قب ويقلب رك لی یخ الا تخاضضاذا اغوا:
 ہزمغ 7 ةف الا ہنسانعفدحا رادلا ًاعراربذ غار الو , عانرادلااغر ولوا هاکو زدازآو یہود

 زو ہی ہول عض وگالم وچهنب ر زا وا هک یا خاس هلند دش ق ك باث هاب و یعض كن اوو
 ف 0 هل دنرکاو يجهل دبد شن ک ئاپ فی رسک مافو یخ كهز مه قا لا ۱ زیفزروا

 > یی نیش بر هی و تعاججذ دعر واوآ اکے اوز دانا

 هال .رکبغنالوا ق وج الس ہل جم نشان ءاشخورشکد ددعزف قر یاءانشخ
 > تالدوح هل واید ید زع یبا یربغ ند و نک نج ورک درو ل ۇش تب هعانافو
 8 NTE هللا ردهدنلکشق ابا اسهکر دغا دلو ش كاذک هاو ر واوا اهیقنز
 ]أهلتدشنو رنسک كن فویمض کیم یا لا هلوا شعر تافویرا جزا کا هکر دن راه وش هد دیشو

 ا رز وا ید خاسیکلموچ هيب زلا لا نرو یلعا لا را ندا ثاف ا ویر وع خوا

 1 الف هک ردم ال وش هلی فیفح زی ید ون دون وی رک ید ۳ هیانسلا» قا الا ای ڑمابتض اذا ةف ; زدقلا تبا

 دا هود ردنډدخاو كب اش هلندم كالو ی رتتنک كا ءاننلا دل وا شكون نکی ا دزوخناب

 ۹ | درقم E اقره هک هلوا ندسباتاقیکب هک نش طو نس نالوا ھی اکا یبا اب

 یا
i, e 

 نو

 - مرسی با ولوامبات اک ار اتش ذچج رت نج امو ردنتعدرتشا لاک لا انب عارفصا
 ۱ ا + ادق او يلامعتسااد ضم كاتس ہد علا لد هک اج افلظم رشد تبا یعصلغب هو دما
 رد, تلقعا ذا ناب انب رنغلا ناقص لوت یه: دل کوا نام یه تابوت و یز انک ا
 وا لامعتسا ی دزنا هکر دظفار یی از رار ذل هزه نآوا ءا بك او باو ل بخ ا طبقا

 ۱ € ۰ لواابقباہدن ہو رذم یم دنل وا ایفا هراز وا یلصا یاب سج همتی غابزید نهان

 دباب ہفشا لک وسل وا دن اب و راقاوم هلارکر ارب دا زن یغلادار 91 كيا ن وزانہعوا
 اکرم رتک هر مفهوم هلو ولو لام ما یف خود
 || لا یرتوا ن.دننفپ -) وا دوخأم ند تین لدن ارد ابا لا وب و نیکی زلکدید غ ادروا
 هد كف یف كن هزه لان لا سس للاخ اک رسو هلن کس و نک خان
 | هل همبملاذ ؤهلہاخ داها وا هبط ف یا ییاکیناذکت افغنا وقت دفعاضتل٭ ین انا لا یو
 3 ئ د وەنسانعمیدا ولا فطعنم یر ناک اكخاط و كنه زردی ورد کیا لامان درا

 هد دف انلاین و هل وا نشم رغوط ن راق یا کرد ید هی هفان ل رش ین و رربد ین

 كل لا فالو ردهلب وب لاس یخ ہدت رنوغوروا:وا دارمدا و یغ ودرغوط هدن رف یھکیا کند

 دک اهدلاوا مشو نانا تعضو, یا ونلا نم ینللا كند رہ وج خارئصتحاصوكاذقوف الو

 ۱ یکو دبد دازرمھ و دزایکی ودبا و د رګ كېي هک زومقان ی بویت اےھڈن مالکی کیدید ةأر ۱

 ےس سو سس
 ےس سس

 : رک



 ہےدس تست ےس o بو

| 
 | ەنيمزرەقروبغب مپ يراد فار طنالو الانف ل زو مغید وص قمل ابرو نا ینا لاقبارالیع تیس ۱

۱ 

 هنر هنتوا كض وح تلل ذك دبنو یھ كل ذه دیدن: كناب هدیزخنآو ی کن همه یناثالا'

 یکی كانو یخ ہنزہ ید الا رونلوا قالطاہلس هعواو ہنس ہم تر وورد اج نو ۱
 كناب و :یرسکح كلادو ی كن" یدنلا دنس اتع را ہم یی ج كبي هلی دمو یک تللادو |

1:8 
 ےس
۳ 

 اند ەل طسو نالوا فذجو ردنوعندوآواسهنالواهدیوا سپ رولوا عجوص هدنا هک کز رد

 ۱ هکی ذشلر و ضوع ندرف و دشواواهیدنااماوقا یلصاهدفماقا ما ماقا مم یدبا بوپ یلصااربز

 | یرک دنبال ناس »هم نوک كا ادم كنان :یدنا نرد یلعفلا نیع كن هلکلوا |

 یا كنان ىج كل ذک هلن رسکلادو كنا ینا هرزوا نزول سن

 تروم نالوا كو یس هم هلب دم كفلا و یوکس كلادو یف كن ہابدشلا . اف بان هندعب اه
 هرروا فزوماکمادیدشت تلادو یب كن كتاب ابا (یدنا لجر لافیالو هنس انعم نیيدشاةيظع

 هلندیدشن كابو یف تالادو یعص 209 داو ودیا كشوف جر ید کپ راشو ساخر

 !یلوجد كن اه ہدف تان رشد دزکذ م ید هکه سبک وش ردهم یا" هک داق کافتھكر

 هیانعم وور دشغد هیدنلاود بونلوا و هنش هەم نسل واتة را یار والرز و د باا

 ن زوكسي كنونو ي كنا ةو دلا هلیناتحت ةانشم ماد یرکدید جد داود هزاوترمر یا ق لال د

 كسلف مومضم ن اناما ردرب کو ادن هم هرزوا قن زو ةوقرعو ةوقر همه الب هلی تالادو
 ۱ یدردنا لامعتسا ها همه یائسو ی هود "هور هدنعواو نسرر وتی هرمه هنلدب واو

 ۱ از ازہد هنغالوف واہ سرا لاو هليا هزه نر ندرا روب زم یمەفہئاط برع ۃک الاح

 : هدنرغا غرق هوقزعو زادکلک نالوا ہدنسارا سکحوک هلی نو ہوا هوقرتو هنسانعم ناک وک

 هلتسیتصف ناب لا قازبظ,ن الوا كان هیرصق كفلاو یف كنا ىلا ردخاغا نروط,یرفرا

 || یرت رھشو یز رھش ینا نت د الط ترطو ی دشرا ه غارت فط  نالوا اسم ولار

 ر رد خد عمل وار وږ نمی زو ر ول وا اص ههل وای غر بون هز وا تاتابن ید هدباز و دولومفاو

 || قلواق وچی رو ردپناو, ر یم او باور بس و جزفاذا عب ارا بالا نم هن ی راب تاب یز لینڈ
 || قلو ادای زلامو اوغواوژٹک اذار وک ملا بالا نهن ورب موی رتلفیروکیهنماتشم

 || ہدذزوا اور و وار ولکيخد هنس نهم کیرتو راک( داورغبلالای تلاش ر واک دا نام

 ۱ نمک اک یا م موقل نور لاغير ربدیخدوکیلک دامن ز هن ن زواموقوریهزنک یا مولا ىر لاقب

 | هلیدم كملاو عف كنا مارفلا هوا كلان هکر دربل وشهلیدم كفلاو قو کس كنار و تل کنن الا

 ۱ بد دیش تل و نیک نرو یف نا یا لام ةزکوددعودث یار لا نت تززک

 ةأزنوناورٴلجر لاش هنسانععت ر وع نال وال ةر شک یوم صف كنلاویتوکساكنار و

 ۱ ملکمد نکلوابزو یریغصت هلن رصف كفلاو یدیدشت كلاب و یف كنار او ین عام اب رائی ورن

 هِماردیسا تر وعر هرز وا روپ زف ن ز ااا ورپ رل ریدیخد هزدلب نالوا ف و رعم

 . || كنارویعف كان ورا یدشعارک ذ مدن ر اعشا صعب بودبا قلعت هعین لا ناراکآهکندارنص

 هلبنوکسكنار و یش کرام هو لا هنسانعم ددع ت رثکی مل وا ق اوج (یبمیاص كنه لوکس

۱ 

 رينج ەلوا قوجامهبنوکس كنانو یف کیم :ةرلا لام کو ددع وذیافورثونلا تالاق هان ا
 تیر ِلایش هننک نال واغلب دم ویرمنکت نارویعغ كنا یارا ةزاکعئا لا لا زمذهلاتیا

 ١ ق وج یامكنەنمک ر همك لاو یارک نرم دارن 7 هب ازل نع نخی بر اناننالغ | ا
 ی بسم یوم

 هد یاسر سس
 سس هم

 ام هان
 د

 : | مص:تیور اکا بودیاروپظ تاتاہنیاز و و ولو لاغر برذب رونفب ئاو یب اربدیزهرهشو

£ 

نک نوک كنار و یف كنا نا ولا هسا خدر تکل ام
 || فكنا ی ورملا هن دك نال والامل ر
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 هلب وکس كفافو یف کنانا قنلا. حلا ضعب یناذک اهل اف اہک ترس ادا اپ ات هی انا تفت
 | ضعب یناذکواول | نم ةسلادم ءاتلاو هفاخ ادا هللا یفت ل وفن كنا فوخ ند ةنیذر

 داو لوشت كن هقان هه الا ولنو *یشن الوا:عب ان هی دنسنرب هلن اکسس كمال یرایک توت ان اضبا

 1 و ده فص کر ردنویفلوش هلن وکس كمالو ی شات ةولتلا نر وبه درا هکر ابد
 ]اد n تم هلیدم تغلاو یف كلاب ءالتلا ارد ها اپن نآب ہدنلوا کنم پا نوک هببرفصو صو

 ]| تپل تل اق ۱ اهانعع هلی کات ةوالتلا ہنس ن الف قاب نبرد ا تا ی هلا

 || ىسك ةواللا رد هرزوا یتیاور تیکسلا نیا ويو هنم تبقب ةيقب یا .هوالنو ةيلد نح نم
 لجرا تولتلوقت قاوا عب ات دن :وکمثمالو یت كلاب واتلآ ةوالت نا ارقلا توات لوفتقموقوا
 ان لوهرارا د ید ےک دن اکا ید كرت ارت یا وبه هتک ب و هیت اذااولت هزانا

 تلر ام لو قلق مان نانا ار هتک عز نہ .هالتالا ردینیاور دنتعوباویو هنکرتوا هنا ذخ اذا

 ہی هس : الو مایع ل ونا نکیا عباناک ا! ینعبا :نلخرآ بصومتم دنیا هلن تحت هولا |
 1 رال مھلر ة ہنفو اھدلو ا اھڑ2اذا هفاسا ت تابا لاعب رارید یخ هةل وا عبات یدلو

 وو هسانعم نود و عیاندلو هکق ازار تل ال ینس هغ اط برع ہدنلحم امو دب

 هت هاو الو ؾنص تندقان رولوا ییفص كني اص هقان هجریدقتوب الا نکا ردینیاور

 ۱ AER داتاوردشقار ورم تاک عبهدنربسغت ولا هد ءز هلص
 et یس هغووبلا قح ژادقم الت و ادالوا ہعببآ قا ال اطا هللا هالثا ||

 و هت ا تلا لوفن رولک ید ہنسا تفسسافلطم الناو ةبق می تیهااذا

 ۲ 2پ دبا دع دتسېن ضمن ہر ہنی کرب الناو هتل اینا لر ره رول کخ هدهنسانعم ق داف

 نو ییا مالو یمضكيم یا اها هثیطعا یآ هم هتبلنا لون زرد یخد هکمریو
 2 ا ام شفا د كمع بول توص عفردلوا عیات ههدن زاس کرد ةنسک

 رارحا | دیدن لچرآ ت لقب قلق قمررخآو حور بشی نرهنک فیت نزو اص
 د كمي ضف بو دیا عبو بلط قح هنینکرب لیدی دشاو ی رنک كم الو هنبتعف .یتنلآ
 ۳ وا هدر | یر یر دمو یرسک ك مالو یف ان لری هتیفوتسا تج هتعبت ادا قح تبلت

 هنا نوم درف كى هلیدب دشن كوواو يعف كات قلا ةعبانتم یا ایل اش لیا تءاجز لاب هذ

 نالف هجو ل اقہو زرد مکا اهتساول اط رامتس اووت رایت الاو وت فا وظلا ثب دلا فو ۱
 | يوتلا «دجو ءاج اذآ اوت لجرلاءاج لاقبو دج او فلاب يا لجر فلاب یب ین فلا یخ نما
 ءاومالا عیار + بالا نیو یوت وت لا یوت لايف قلوا اله لام هلبر وف كنلاو یخ كنا

 یرس ڪڪ هلواوو یف کلات یوتلا هر هاوتا لوف بی الهیلادلر دم كفل او یر نک ك ن هرم

 | کب شو یخ كا یا( نصف )تلاه یاوت لام اذه لا ل آم نالوا اله ةلیدمو
PRءاخزرخورهناادابل ا بالا نمی ان زر خا ی ان اب تلکس یز زید الم كن هبر#  |[ 

 ۴ ۔ كا یرپک كءزبه ا نر کی تون ار سو

 ۱1 لا تب انآ لیس لر د قد هل هرب ی هنسکرم ا :اورلرپد هککوسنشکد ك كنف هلیدم كفلاو
 با تامرم كکوس هلیرتصخ كالا و ی دب دشن ك هرمهو یف کا ياا الا یف تر جافا
 7 هرروا اور یبا قلوا ماد هتیرروا كن هنیکرب ذیل نرو ىلع هبمتلا نارید اد هتک

 داق نت نکیا ہدنئابح لاح دنگ هیبنیدتنا ور عولودیلعتمدادا هیت : شل لع تب
 ال ها یج تالا ددی یلصا كنوپو رد هنبانعم تعاجج هفت یت ناتو ین كافيا
 ها تا ay یج یا تعا اردو ادا

 هی ہہ ھم

El س 

 ا ظخس

"<< 



 وک دواوویمفكناب اب اولا هدننر زین اوج ولو او آی 0:
 یدیا هو وب یلبصا كنوپیدتا جارسلانیایعموانزو لدیک ءاموم هتساتعمهزاغم ردا كنار ۱ 1

 دةس انعم نسخ هلن كفلاو یه تن ءاهنلا زدیعما یخد كنیعم مضوم ریو وهرزوا نزوة لل ەق ۱3
 زاد حل زد من اب و یخ ناب یه سماطابابلا نم ہہو مارا تابلا نم لب لا یو لو[
 تنلاویرسک كن مه ءاہہالا هسانعم یدلوالطهو بارخوازربد ید تالا یب ةنسفانالوا |

 ءانلاتیچما لوقت ارد حد هما اشوب نیک اهباو ہریغ هاپا لا قلع بارخو یخ ی بدم 7 ۱

 اکردوب یهجو کنی رلاوق یزاکدہد یت الو یهتتیدرلا كزاب رعوردیناوردیعوآ ولو

 هدف / رشتیدحو زولواندش و ةودو ندنکوب نوف یز كبر ءارز رالوامبخ ندنلف نیک ٦

 ا یس هدنکی دشا ےتف ق قەف درم هک لسو هیلع هللا صخرکا اونرکر دشنوادراو ٍ

 کر خآل بیر افلا ملغ نون اعتنولازتالهدکد تبع سا نکی دید اهرازوا برطاتعضودتف ||

 ا / ِ

e E O £ od شی 

 هلواهدنس و رانا رانی لوا مدقم نورو راسا هکر ذواڵوش دوك تناهویتف كنان ولا | ۱

 زد تس ان زخات ردم و یر دک كاش یخ کا یهابتآ زود انعق ت زخافس هی نم تا |

 هوم یلدفردندهژاج فورخز ونکمءانو رد ن داع ق ورح ءابلا" ءابلا !ورخ افت اوهابتلب 4

 یخ ددث ازرولوا اکو لعل ا تبنک لوقتژواو این 2نو اتناعتساودز نر رغ لوقت دنا لاصما ||
 زوک ید نو فرا ونیز سبوس اوت ادب ش اکی اھل وفکر

 دفل هللا لوقتر واوا لا دفرصمو رھظعم هکرذون لیلا هب هنیغف دوا ا

 كلام ر دبضام لعف ندلعفت باب هلي دد شت كنان یف كا ایب_نلعفالهب رعضلا ئ لوقتواذک ناک ۱
 ی اعْت یا یزد ةنظانم هلا هر قعا ہد ك او ها كات زا رعشت هتس اعم یدلاق | ۱

 ك ءاح لات : ییارغالا نا رد هام كکلن د كابخو نونساق دقعمو دوم لبا ئالم نش | ۱

 ینغانعم كنظقل كاب یدشا رخا فاخو نوفسلف لخاد دین سالم ی یس یھب ی دید رد هنس انش ا

 رک دهیم هک اک تارا قو هل اتق نونلق لر هب رش لزنعر سز ۆك دالشم او
 یلوف كنِلخ یدننامصاع ن ەلى دیدی كنلوا تلق هلأب قواو بونلوا لر یس همه هسهدنلوا ۱

 مالسلا هیلع مدآ نا تند طاق و یذید لاقامسحا بو یا ات سا هد دتا تر اکحا هبارق ۱

 ا کانت کاباتو لاف كابو ها كابح هل لبق من کل صفا اش ٹکا هبا لا | ُ
 ز دف وارک داغ ابنا ةنسهلک كابح دۇب مان لقتسم كنظنل لب . سان ض1 یدت هدیع ولو |
 زداززوآ تفت ناو عفاو ةدفیرش تیدح نناوا رکذ یهانفم لظفل ا فو ٰکلئذدا
 یف دز لادن انع ى دتا ةد غوا تالاذکو ین دزدشلکلواو وب و رک هلاةفطاعوا وعابناارب زیڈلکعابا

 امت ردلکدع ابنا ته ب ہذنکیڈیدلَیلَخ تراش یهو لنشءاہلع اال ینا ہدنقخغ مزق نشر هنعهل
 لواردفتسک هکر دظفاز هد دش كابو هدیانوهدنلوآ طفل كلابو كا نی زد ہلم ام ۱
 قلاب زنه اهن اه وه انا ایا وھی یه یا ی داانا ۳ دوا لامس دنلحم كم د

 تلوا فور یا کو ود لاو هکر دظفاڑ ذا لب دیدشت تالنک بو یک كباب قد هد: داش
 كنا  ینتا (ءاتلا لف ) اونا الووه ف رەت اذا ناب ننابغوهلاقنروتلوا لامعتسا ها ا
 "لقب قوا لباقهنس بوبي كا عن لوڪ نما كلا هرکس ند اتا ا

 و

1 

 کا ا e ے۔ے۔۔۔ےہچہيسوےسسسم

 ے9

 || الا راپیرنآ بوم رزواز یک یر دهم یک ہلی ضق كفلاو یربنک كف یز سس

 | ئرسکگ كناه هالا زولوا كعد يٍ لٰظعم'نداز زن یرامآ للا | واو ید لابی دلآ ۱
 || دوش د ڪک یی ات لوش اماوهیف ی هال لاخ یا هان تن لاش هنساتنعم لاش دمو |
 || دند همه تان : رذلکد ن 5ةف ناف ل 2 ہونا سا تان نالوا سوت ام کی اص | |

٦ 
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 ¢ وا کرانا سا نادزراوا نال وا نالوا ن دک اخو نادنبشم فارطو رد هبتخاو فاز

 || رای دیدن اوا نسب رولوا ثعاب ہنہارخ هاتتباک ال هراب بوفجتهثب رزوا كراوا نانلوارکد کو
 د با مکتراذواو نالوا لث از نو رادونب یبصا لغو هوس بو یرسک تهیه نالآ نالا
 ۱ اواو نال وا لئاز ند خاوآ

 يرکذم كناالارالو) لبخ اد هثنژومرات هلو موب از یکی کو دلک نخ اك خار دیسلک
 عو زود اواظن رند ادر یت واورد دیا تاالر تاونهو ت و تا وخا هب انعمولاور ولوا وا اولا

 اگر هر زوا یو لەقو لس ژو لو و یک ل اجب با لجز واکس یمجنوارز هلت
 هوا ین زو ل دفا چ ید رپ واک د هزه کل فق هلعزج ارمضو یئ رسک ك ناف
 يجد هر رز وا رو لسعف یضا كنباو ہللا نرد نونبهدنعچ هلون هلؤاو کناراز 0

 ر ولف هلسلف وعفدوخاب یک لا ہلباکزولک عفت كنا از هلنیع نوکسو اف غف

 : انس هلبپق باکدوصقم هک ردشاق تیاور بعشلا تاوانبانم اده ند نع ضعبار فو

 الوافوذحت خد یراک دید ةوننلا نیب نبااذهورسلیلد ہنغیدلواواولا فوذح دو یا
 ا ياردم رشا لیدی دشن كناب و یف كنونو نص كلاب بلا رولزآلیلد هنس لوا
 ابو یش ابو یو ترمه هانی یک تاب و تار دراتخل هلی و ٰیرسکكل هددشم یا
 كوب ۳ رام هتطفل كنیربکم نو دید نوتبنسزلدرکا اور دیروتفصت انا هلی وکس

 و راشد نوذیا بولوا خج ٠ هرکص ندق دنلواریغصت وید نوبهلعظق فلارد نیایدحاو

 و اک :هزهر رن د یالاراضغبو نال وآ بوسه هاب ذب دشن كن وهل رتخف

 ۱ سس نج ہدکرم مسا عید دنربتصن كسراف انب اراراد يونپ كن نکو هدنتزن كنب

 ۱ سپردن هو ن واو لصو فلا ار زرد یولہ كلذکه سلوا ٹین هقنرط ثابو ہہ ناو

 1 7 2 نارد «دنربختسن ك نهرو زه ننفوب نکاز ولو مزال یلدا ۲ «دربیکیدلکف لا ۱
 ۱ رب ورد کا ارج اهنسا جج ات نالوا ند لک زس نیسان کنانب ةلبات خت یر اک دید كن انب
 الا ر رد تاھڑ هرلناوز قلوا تبع نامظع| قد درط نال وا4 دامك رد رللوبهد رخ لو

 کد ذ هدسراف هانباریدمدیّونهدنتسن ك قو ەنى نالوا پباوسنمهكعسءانبا ليف شل یه
 007 کتز نیس كر دوخاب كته جی دعاس ءان ارز ر

 1 طا انس قوا تفکیک نوش ابقش ناب اننا ۱
 تک سو >ر هب هبور ارد ید هرلش اط هدر تاشو تانا ئراونطاعم لا ٹنک ۱

 اظ نالوا /مفاوۂدفنرش رش تہ نو ما اہ وگةللادچناسم تان یدحا ناک دام وا
 م و زولک ید یج : لب ثانوا ندنتهغ یرازفو قوم هدف ی رش دن ی دید زدن
 ؟ كن همه ةنالا ا اس نشد فر رکا نو یرک كاب ثنا فنبلا نکی ٹچ هلق زط
 تن تنبا لن : الو لضولاو فق ولاق باما :نالف ت تین نالفقناهزه لیفت اهاندع هلن نوک لا |

 نوک وک كلامو یوسف كي نیہا الا تقی تطقنماکرخ الف ءابلا نوک تبلتجاام یفلالانال
 ۱ ع ی اشوک ناک کیا هلکوب و دال ازمانالوا هدنیرخ آه اسم نالوا ۱

 1 نالوا هدنلوااما هلببصن كودو كيوناغاتبآ و ہلیرج كچ و تو ما : تززنو سفر كيمو
 1 ۱ 2 نین لوقت كندا لغوا هنس ر لب نشو ىزا ك وت وقوف یتا ۲ لاج لک نخ زہ کھ
 دکان یضا کن دیسیرد یار لوش هدیه كواوو یخ نا قبلا ابا هند دال

 کن اف ین كن همه قانال دف! تاتو قبلو نار مازاکآ نیم ا ولید
 ی ا وکر دهنسانعفرافادا جا یفاثاو انی اتم سک اخ لو

 یف 2



 كنس هلحار نالؤا هنر وا یرف کیم هکر را هتک تاک ل وخ ندنسهقن اطا ین هل دیا داشت و یزس

 لو یمربقیهنرب اب كم تالاللا تالال هنسانمنزاتخا قمانص كانک دنمویرننک ك الو :

 ةیفاع هافاع یدنا لا هدئلصا هکر ار د جد لا هیلاب ام بودا خد هدنردصم یف ذحوو هدو و

 ترعوژ دهسانعمآ تا وج هلپج اجو یک باہ وذ اطودعاطر داد ندنلبق ف وجا لاب هلک سو ۳۹
 طبلعز رقت فرصت :یربع نادقإا فذحفلا نويد با هلن رسک كمال هتسک ضعب دنس هفت اط |

 هل رضفكفلاو یرسک كناب لیلا ودهس اتع هدومرف ذ طلعو یکی غودنلوا رخ افلا ہدنس ا
 | نسرولق هدودم لا كسر ولف توتفم لب قامرکاو عازل بابل نع یل بر ار

 تلز لقب نس ان  تنحوالبہرزوا قز ماطق هابسنب«زواربنک كنه رہو یف هاب برف 3 |
 قلاکس زد a EE وه و اب لی دنوایاورت دیر ع ضرر لع وا ۰

 اپ ا ردند نیما ماو ىب سل نوا خنصت ا تا ار تارفواآ ۱

 اق الا بان لا ن فدا زاها لغان لوقت ل زرد خنده غاز | لخ اد هنیرز وا تانک اغ وات تالفات 1

 ہک نالوا لتا َةئلعامکں ذوب یا كو و ءاظخوه و ہلہاب نب لوقتذعاعلاو اهعفراذا اذا
 نارد ین هبهتسک نالوا لخا د هنله ره ءاتناک |الثم یک کل نیز دب دا برض هبقرةدنس هک ل وخد ||

 لب رنک ك انو تام رسهدانبالا رنک ددش ار وصق الد ین لوت قاغان تاک لا نو ىلع ة ثقا ۱

 هنس انعم طئاحراود لینوکس كو نبض كناب نابتبلا نعم ین واراد یبا وقتی اب كانك ||
 اب تقصل ئااهرتو لع تببا ان سوق لا هوا سارق ہی ودنکی شرک کرا ید هایلوش هاب دال ۱
 ةنلوا ثعا هنشلوا تب زد هبانیونازوا كثرکندنغبداوا بلاغ هشرک ئاب اذ عطقترداکب نج ||
 اہڑزوا یزوتلعف هل دمدشت كنابو یرسکتونو یخ كناب بلا لوا دنس هر ار هک هی ۳

 هلیرمصف لفلاو يغض كناب یتبلا قبلا انکو ایک ناکام دینی هذلهب :بروال لقب ردنیعمآ كانهفرشم :

 ]هردو قرو لئعف هل ذی دشت زانو شتاب لب لب ؛رروافیرازو هجوت وت بو دیاهطاحا نفارطا ۱
 | نالوا ت وشن ہی الف نانلوارکذ هلی هشت كو هلنبتجف ی یوللا ردیعما ك هلیفر ند ند هعاضق 3
 تب رجاذااقلب هن هلب لوقت هنسانعم هب رخ ۍفاص ی هنسارب هلوکس كمالو یخ كنار ول هنسنک 1

 | یخ كات ابتلا هزبتخا اذا النا لاسفب یهانض تالذکه ای رسک ناتو کند مه هالتالا ةربتخاو |

 | فذح فلان رخ ابامتسا تزکر ولا کرد هلال نکس لا روناوا ففحاپشمایسن || | فا ندنرخآ هبنوکس كمالو یقف کلابو ین كهزده رادود لزا نخ هل تا ایا ||

 أ لاقب قمار فال نهلیادم ناو یرھگ ا ءاہلا دنسانعم قعاب وسردن دناینب هلښنوکس كلونو 1

 و سج

 الو روم تابلشا دوایلشا دهن ام تدیطادا تیغ االف تلال وقت رود یددفلق

 همر

 ا ہوس

 كن یه لا همان تجرخ یی دزد که ورد دم نالوا ناس لا ۱

 1 نونو ضا ةبنلا اهانعغهب صف ثنا یز سک نا لا افخر سف شان یچ | 1
 ۱ تان رسک ی داخو ك زاخو کسا ان و یزتسک ناب" هينا هل اب مط یذیحاو یلناتهلزتوکس ||
 ۱ هدمتموب و فنسانعم جارخ هل رکب>ر ولوا ېک ی زج هلا هزج للا بن نالؤافاب نک |

 || ینبدلوا وهس مکتر د وسر د شع ارت شغب ذآ سکلاورتضلاب ی دیو یوا عار تخ اض |
 ۱ نرو نوک هرکه تو ہن نوت هام و خناوم كا

 | هک عطف هلن وک اگناب یزنسک كم هان ةرظل "یادی جک نالف لای ر واک ید هنس انعم | ۱

 ۱ ین كنس ها بازتاب ورا تیلور وا نکن نبات



 ڈا

 _ل

 باما ش ب شا نب لافت :قلوا دن یر تو ناز امتیاز نب تلفات كا ۳۳۹

 وبلا :هدماللالنعم نالوا ندا ویو هدنلحتیتبو قو دتشوافب سہل شی طو ۱
 ]اب ة هیفابا س شاعاذاالیوطانامز لجرلا نب لاقب زار د ید هغ وا رمعم لب هدندم تادمو
 7 رک زم ادا ءاقب یا یاب نم مهلار لهو یلاعت لالا هنش انعم ادب ردەدر :دصم لم

 و تجرمو لیماکا ىب هنجرو « ةیلعتیعر ادا نالف ىلع تبقبا ل وفن كل تج سم هیهنسکرپ

 ر ملکنموب الاغ رد هرزوا هجوو ترا بع هدیرهوج حس لع ٹیقبا نا كیلع هللا قيال ل ابو
 E E ہدلحت غو دنلوآ تصعن بولوا عنف ند هن ببن یضودلوا صیرخ
 كاقو یف كلاب یوقبلا هنسانعم تقغش و )تجرم ردیاب رصق كفلاو ہل:وکس كفافو یمن |[
 ۱ دن قوا ر ت ہننر هلن وکم كفاقو یت كن بلآ . اهانعع لب صف تفلاو هلی وک

 ٤ ی 0 رب فی نزول: دیماه رظتا یا یا هلا لوسرانیقب ید یفوهتفرتو ہر طن اذآدتهب 1

 و یردک كماقو ملت قلا ءانعف لب سک كز زمه ءاقالا قلق یاب
 ب ر كناب وی رسک ك نانو ك مہ ءاغبتس ءافیتسالا ور وار ےیل رش نکا

 ۱ ۱ :ندهنسنرباقتساو هضهب تکرتاذ؟یشلا نم .تیفبتسا لوم قموقیلا نوا دا

 ا یس لخلاو یفصكناب 7 هاها داء انسا لاس زر یا ۱ کپ

 ود یئابزوک سابا رص نا ورولوامفو ہداکب اح ر ولوا دارم توص لز 7

 رم ا نرو ی ةِكََتلا ینعمب هبلع تیکبو لجرزا تیکپ لوق
 مقتدر نان كا خد دیزوباو رد اور ییمعاوب ہیلع تیکبااذا کیو

 الا هیکام ہہ ثعنصاذا هنیکبآ لوقت ققلعا ةنيکر هدم كفلاويرسک
 یه ؛ دو مدلکبلاناکهداکب یو هند یبا تنکی ا هتبکبف میکاپ لوفت لا هثح ام

 مگر وس و یابتلا عم هنیکبآو ہنیکبسا لوقت هنس انعم اکیا یَا كادک ەل رسک ||
 > یسهملعاهلب دیدشت نام ینا ییا اکیلا فلک یا لا قمع هجوم ۱

 Fees كنیک اهلی دی دن كنابو هلم, یبا :ردوا يرو لییفهنسک نالوا

 کاب ولبلا ردشٌمل وا ماعدا بونلوا پلف هبانواودوفرو دارو سولحو سلاج لم |
 فان لقب ءانعم لوکس ك مالو یرسیکگ اب لب را وط نالوا فیض هدرة هلن وکس كمالو ۱ لپ .

 ] یاب تانک مولا ىج ہلدم تفلاویخف كن هزمه ءالبإلا غسل هاب دق یر ذس لب ورفس یل
 گول اهانعع هلی ا كمالو یرسکلذکك ناپ ةيلبلا رتٗمشمو تدشۃاٍتوکس كمالو یرسک ||
 | || كادكایعاعم هلیدم فلا وی كنا ماللا اضنا اهانعغ هلپ رصف كف نوکس كمالو «یعف كاب |
 | رد ریدیندهکمک از لب وانسح ءالب هلل هالب لاس#هدرش درک دربخ ارکیده بناب

 1 وا لاا باب ی اتوار اور تایم تنا املا امیل ا

 لمالو یخ كلاب :هیلبلا ردشم وا رک دەدب اراهلکی وادا لی ۰ وادآ مکت دلتا هننزو لاتی دبا

 اد جو نم بوی هدئنا ر یر لانبحاص هدنیله ده نامریک دهقان لوش مد دش کا وی رسک

 ۱ تمايفهک ی دزاردبا عر وشو هو یدزروف نا لا بوزافروفجردوخ ابو هلو اتیدرریرو
 مل ۱ گزار رک د هلب رس ڪڪ عل هزسه ءالبالا_هلکهدای ہرشح هنسک نیلوايسهیلب وک
 هحولا ىلع اہتلعجاذا اهیلبو ففانلا یلبا لوقت 4 هی لا نر ىلع ةیلسلا یل

 دەك 2 | یزبالباواسح ءالتاةللاہالبا لا هدرش کرک رخ ار ید ہی هب شم  الباو

 1 وس OA دیملل لامبو بومنا تبابا لاقت رر د
 ده یاو نورم ہنیلبا لون دی خد کا ناسحا االباو رد 270308

 س ج چ ج جل جج ھچک



 ھ۹ ۱ ۱ اا تی 9 2
 ےن ےس جسم تم وس سج رج تو جسم

 كان ۳1 لا رڈیسا ثلجرز رکن 7 کا هاو هس انقم ةو قمر طض سچ
 یزالا كرِکوزحا یتهفرا توقخ هر و تنگ یو هردم كفلاو دابذبتنت كنازو یخ 5

 ن ؟وکسكناز زو یف كناب ءاوئرلا هتك نال وا هززوا تفص نانلوارک دلی ض9 لْلا و یو كه فش
 لننمه ءازالا هنسانعم ثزوع نالوا ةززوا تفض نانلوار ڪک دی دوم هلیدم كفلا و

 اذاءازبایربب لحرا یزنا لا یهردلاقوراقول نسب رخص هکر هلید كنلاوّوکش كناو رسک ||
 یش كج یرشا هر هق و هلغاذا نالقب الف ی یز "لاق رازبد ید کما خور هما او رک عف راا

 30ت یزابتلا ىر یار شا ذ ید رمز دن و باتو

 لناط ةطالا لحراا یزاب لقب قمردل اف وزاقول نسب مص كل ذکدلردمو یرسک كنازو یف ۱
 كباب وظلا هنسانعم ةناک لو یرافدوف بارشراربدیخد دوج انا هکر ددساک نجر برکا ۱

 ل والا بالانم وطب ده ظب لا لوا منو قص ینا هدسدب كهننک رب هلیئوکد كناظو ۱
 : . | ل عقلا طب اطخ هج لاقت تا نالوا ا ر راو كقلاو لف كناب الا تا اذا |
 اغب اعب || لوكس شم نیغو یف كلاب یا هنسانعم تب انجو مرج ہل وس کنیغو یخ تاب وع ۳
 ینب و لاطتسا اذا لحنرا یل ل چرا ین ان : زبد داك !تذکرس ینبوهسا عمید علو ما

 هراب ییبورد یناور دیبعو اوہ واهرطمدنشا اڈاءاعسلا تعا لاقت رارپ د یر ا وس 0
 هللس هرد یتب و داسف ىلا یارو مروادا حر دلتا ین لارا زب د ید و بوذا |
 طارفا ب ت ڪنا روا نددح هددنس زهو ی یڈاولا ی داس ور ےس هتل وطا ۱ ۱

 یز لاس زازہذ ید کوا ندهمقخ ماس 3 : کرخ هزاب ید وررد یب هل وا هرزوا

 هداسف ليف كن دم نیغو لو لغو لغت نم تو ویب ناوهو ین لعهحرج

 هتراطش كا یفلواهرطم ظعم یافلخ ءاعسا یتبانفد لوقت زار دید روم یفبو زرد

 لوقرر رد مو و و یک و لی یاوز یلعغان نسرف لاقنالو رب ذ ید هن رورسو

 شل دویترسک ناب" هيلا لا لاط تل یە ی شلاكتيغباضوا لو و تا هبلط یی شلاتنیشب | ۱
 کود | بلط یک سا هب دد ساب دلها لوكس لنغ و یم علا ةبفبلا تحلاخ لوك ۱

 راذکعابلط تلاحع و ر هللان ر ےک فک يعن ەرزوا !یباور ینعصا زد شب اخ نقتل مطهبغاو | ردتلاحا 1

 اب ءاخلا رددغلوا رده نالوا تولطلما من ابو کس ین یلاح قلو ا كلام ھدرعالثم
 لک تل ےک و هنلاض یش لاشه انع هلی تالدک ناب افرا كا تلط لب دم كفلاو من |

 كقنا «یرسک اب ءاعب یک ین دلوآهساشه وڈ او تسکر دفن بّواطم ةامالر نک كظو ا
 لا تروع نا از ہلدی كام وی لا یعلا تنزاذا ءاهبقآ لا تب لات صا

 یبف اب اش كما تاک ابو ی است هل اف ین ضف هاو رک ا ا ااا ق ج

 راز شات وری د نیفلوا لود نهج لبعف نم شفخا اور یلع دی دخ 4 کم
E Clنالقادوصقم مم * رانا ہلظفلوو زولك انب ی ځد كناو ید یت ید  

 ااو اتاغلا مهسو ور يلع تاق لاقت دهسا ءاثب ءان رر وخ ٰیزلطل وا یس لکن نا تینا ةر کا

 ل غزل کاج هدا بلط هان وکس كابو ی کیم هاعیلا ةاغلا ردنکل وا تدر کد عهکر رب دید هک ول لوش

 كنانو كنهرممن هاغبالا یغیلاو ى ألا دوصعلاو هلان أم نفرمالا تدا وفاه هاب علا تپ اتش ||
 هاو 27 ین لاف رد دتعواطم لادا هانت ی اواب قلم ا کا ۳
 لنڈ یا كنا باطهنسار هل رسک ناتو کد اھ ءاغتالا اذک لعفت ناكل یتش مو و
 اخ هلب دمو یرسک نیو عقل ای الا هنا لوف ا ہال دشنو یر تو

 مبل ضعب ىلع منا یقباذاا وغابت لاش كم بلط تل دار ەر روا یربیر نود تان
 ہسح

E £ 



 | دوخ اه ندانسمنانلوازک ذوب سہاور ہور: هل هارب لوعت هنسانع» قلخا قئتاز فلکس س كارو ی

نویلشا یک کودلشا كن هنسگربلیبط كړم هارابلا رولوا |[
 ۱ 0 زاب نال لاقب كا ہضراع:ہلکوا 

هدصوصخز ہلہاد:کرب یرابلا نوخعغیدر دغاب روعغٍرولوا تفصنلبافهسراکروزوماننس زا |
 | 4 

 4: ما ربنا لوقت ضارع ندای ه ذو كنز دارا و ۱

 ۳ یازده ورولکود نکرب وب جافا هک هقنوپ ہللا نفت نازو یل ناب بارلا نا

SPITE ۱9 همت او نوک نرو یخ ا  

o۸ 

 شف EE انا" هسانقم a ندعبا راز راش دنزا ایحله ۳ 2 0
 5 اذا مولا یلعتداو مولا ىلع تب ل وقت هانعع هر راک كن همه ءاذیالا كی والت ۱

 ۱ ۳ نالغلاقب هک نیو تابش هل دب دشن اب یف تل یبا داب هبلع
 شن 7 او یف ادا تپ وع ہلاکت شا هندن

 ]بز اف سر طه بخت ۷ یماقا ماوس :E نالداهتا ا

 يا ا یربلا و واس هاش یا کرد سا تو نوک تا و اف ناروا
 || صا كو نام ناخ ردت كتابو یقف كاب در ملا هنس انعم ارت قارطالیرضق"
 ۱ للذک ہل دن كنابو یخ كتاب تالا نج هلیر صق كعلا ہدنرخاو یضف كناب بالا رد: رمش

 ك کلا نولوازو به رم سا ہن اخنفم ٰثبازآ كف ند یرب یں هب رکا ینا ارفو یجج

عن هیدن اب دمشنویرسک تاارونلنتعق یر یر
 7 شا ةورمل تیر لوقت غا ضر

 هاو RR شپ ةشا اقا وار بواواتوخ قابو

 تیهدا رانج دارم تیر رفت بدی مد علما بودی توبز راوی ؤابز علا ۱
 ۳ ات

 ۳ دكر د هقلح رس نوش هل رغم كنازو ىع كناب ةربلا قله جاع هلن تلتهم نیسواح رسحو ||

 — س

 رو تو لئثروب هکر دهفلح ل یش ٰیدنا یععصاو و زتط هش ةتروا ناروا |
 ۳ خاک هک هلکمر وک لن اهن روب كنهود بوک یلبقزرادا ید ناف نر رواوا هک[ ۱

 وی ۳ 8 زولك: یرتنا ئچ ارز راد هورب صا كنهزب ٰیدتبا یلع وباو لنت یازواخ

 وا هود یکی زعور علت نکلر درج نالؤا عاو هدیرهوج حسن یکی زفالبا هه لیرصق |
 ]| وک رکی س هقلخ هل لب كرکز زبد هرب ہہقلحرہو اب ددنیلق كن هنس هورعو ۍدر واوا بشناو
 | كفلاو قوکس كابو ىر كط كن ءزمه ءاربلا نوساؤا یس هقلح لاغلخ “رک خس هّقلح
 ۱ «زواوتمرخواهترعوفقانلا تششخ لوفت كمروهک یب هقلح نانلوارکذ هننر و فود هردم

 یازمزو قسهدار کد هلا ۰ زمه نوش هلکت ذرا نیمه هدنجما تنهلجو امتراو اهم طخ و
لوب كال ذک ها هلم چن ءاطودجم هاخ مطخو ردقمر وا رالو ةیمود

 روب هود یس ادعاموردةمر وار ا

 ا دو ادعا تولد اهتمطخو اهن هنهاعموب نشہ کم روک هتسنرا

 < هقلخ نانلوا رکذ هننروب هکر دهقان لوش هلبن وکس اس كئابو یعط كم الا یدزولوا

 ویو دا كامل نم قلق لواطث هیهنسکرب ہل وکس كندمجخ یازوم یعف لنا وبلا
 | دمو یرک ك ناز یزالا هوخنو هلدعیا اذکوزب ہن تذخا لاقن راد هنربارب كشر وزو

۱ 9000 a تو وسوسه 

 و تک

 سام ناو یه ن كن الا دون و هنگ نغوظ | ِ
 ایہ تیس

 ها



 "۹۷ وک

 :فاک فرج ےرزوا اسکی از اوا SE 7۳3 ۃیاکح ناخن زغ ضر وچ و

 ۳ سس مبا نون ی اه در ورخ SS وتو ا

 ےگ ر توم ۳ ,EE (adî ید اکا | ۱

 لومتر وتل وا ادن دیعبو وا روگ فرح ہل نصف کلا یی كن هزم ایا: هنس اتغش ||

 زونلوآ اذن برق هلکنآ هکر دف رح ہر ر وا قروکهلبنوکس كناب ویتخ کرم یا لقآد زابا |

 ینعاذکیا لوقتزونلوارک د مدغم ندرپسفت هکر دفرحر تالذک ی اؤ لبقادیز یا ل متال وادیم# || ۱
 HEN لب رونلوا رکد مدق» ندسبسق کرد هلکر هلیدمو هلب رک كنءنمه یا یا مک اذکدیف |
 ہّسانعمر کیٹ ولوا هلن وکس كنهریهو نقل كنا وبا (ءابل لصف) هللاو یاو رویا لوقت ||
 هنس انخم ہلھس ضرار زود هلی دم كفل او یف کلا ہلا او موقعیت |

 ر دیعسا كن هلببکر هل كم ِلْغلاو یتخ كناب هاش یدبد تددہالو لس نیا ندیم ا کرب نیم رن صفا

 ا لوقا نالوا بوسنم هبهلبقنانآ وا د ہلبدب د تن كناب « و ی ریل کوا وو یف كتاب :تابواعلاإ

 روی ۰ نزو ۃوعلا ہلمانعمیدر بطر ہلواز هکر دام رج هزات لو لن وکم تنها و یخ كا
 قلوارهاظهنسنرب هب دد شن :لواوو ہن ض ودیا هنسانعم یر كام ر نالوارکد یدجاو هرذوا |

 دم كغلاوىرىك لب ءرمه مادبالا ره يا ذااد وعو دحق لن لوالا ن الاما دن و دین رهالا اذه وت
 ارت دید کی لطب پوبلبوسزوا هک *نددحیزوس دیو هترهظ) اداهتیدبالومتندهتشاتفمرامظا

 . ظبودا رواج نرم دمالکلزتقف تِودبلا تبدعا لم ترج یا فط یف تشال وقت 1

 : هلب دمو یرسک ت لاد یدابلا یدابلا ناود ودو نا اورعوذ ناطلتیلالاع ردذوخ امندزویاتسكعا

 هلآ:ن مہ ینو هک هن ل وش ویزا ره اظ یا یأرا یدابانلذارا یاعلوق *یرٹواڈڈیانیمرہاظ
 هلن !نوکس كلاد و ید ك ناپ ودبلا یدلق هنسانعع یار لوا نب دا قتشم ندتأدب یدنب

 نابود یب ہبارخعودبور هتيدان للاوجرخاذاالتف قلم موقلااد لوقت قم تزارحص موق ۱

1 

۱ 
۱ 
1 

3 

 مج بیس ےس

7 

 کس اھ ا ہہ دس ںیم یوو وج

 بار الا ءافح هجا نہاد ادب تیغ فر بل تساوی بو او |

 ادا [ءادیرمال ایفای لاقب یلواادّیا یر ہدصوصخو هوانسکر هلبد:تفلاو یت کیا ءادبلا
 كند ۃوادلا تاودودوه لوقت هنس انعم هم ئارا نج متع تاودبلا یاودف لان ||

 نانلوا رکج د هے كناب یوادبا ېا عامضما ندمتکیرغ ندبه خف ناودپ

 لون كغار اهظا توا دع هنیرب یرب ےب چاق هلیدمو ىر شکیلا داو یخ كات یدابتلآ اه:زهاج
 اذا لچز ا یدایت لاقی رد یخدقولوا هاشم ہیەیداب , لها قد ابو ااو نهاخاذات ةوادعلاب اودا

 یدبت لانش : كا تماقا هدارعم دی دننو یا تله لنصف یدیتنآ یذبتلا هیداءا لابا بنا ۱
 بیدا ہنسانعمیداو مان ديما كت هدرت هللدب دشت كاب رو یخ كلاب یدّیلا ةیدابلاب ماقآادالح لا ۱

 یدب یداب ر ولو وا لامعتسا هدینحیشابتبا كنهتسفو نی وتو ی :ریکەدیاثؤ یز کک دلوا كلاد ||
 یس)دتبا كولد درا یالذک هلی وتو یدیدشنو یرسکهدرخا تننویرسکه دلو كد كلذ

 ةبسلا و هد> اه ےک ہزیماّقم وود نالواب وسنمەیاز ضعف یودسنا هتساتعمهبداب |[

 1 یدنہا باث او هان عم تاقا «درضح ردیاب اة« كرن ضي هک قبا و و |

 : جو ردلناجد توجهی رص هل و ینوکس كنابو جت كو٣ ءادبملا هتسن نالوا بيشو هتل
 اذا ةوادعلاب نالفیداب لاقي مق هزاکشآ یەنسنزب هلبا یمن كم هاذابلا دلو برق |

 ۱ ۳ همه هبا لامعتسا | ترکی دبا هزمهیصا كنوب والوا یا نیدپبیداباو دن یداب:كلذ لعف لو و

۲ 

۳ 

 اب



۹ 
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 سس - ےس دمہ ل ج ج حس ےک سام

 هلش فرد ةب وا یلصا كن ولو تم الع ليفي ختو ىف كتاب ویدمو یخ كنءرمه بالا یک الجرو | 1. 7
 زا تالوااب واب ییدقلا مال ٍبواوا واو ىلعفلا نبع ایز ردواو لعفلا نیع نالوا قدح نادتا یدتیا هیوییس

 ۳ ووا 19و ا تل هکر ور دژنک ان د والذم ثببجو الم تب وش امر رنک (ندنالو اب الو تیغ
 رک اوردنماوا فذح یینغلا مالرد هرزوانزو ةلحامند ا:لعف ویدنب|ارفو یدید نسرید
 الف اشتر الع یجب هلن دم كن همه ئالا ORE ی یا هلاک
 اوو ین هلیدم كن هزه تالذکتابالآ ی تالذک ابا دود فن هدنرخا و یدمو یف كنهرمه

 را اس اجهناوهص د *یاالحرفیا :۲تسار لاو هاو دید هند ك ےک

 رز تی اج نالوا ند هللا ب اکیا مهمارواوعدن ما معاج یا چت اب موقلاجرخ
 001 هنشکر هرزوا نرو لج افت هدم كنه: رمهو ىح كنا ندا ۱ روئلوا قالطا

 و ارس دختر یربنک كل وایایوهلنرنفف ییتاردذوح ا ندروک ذمیاذعم
 ناو ام اهم کو آ کر دردسر دیدن كارو صف ثلهزمهیاهتدسعنو ها تدصقا دهن ۱
 وخ اوشا ال هر ول وا ق الظا یخ د هن واو هنلوا لقع یذرونلوا لامعتسا خد ا .

 هم ن وئاوا كرت اطل تفاضا رول وا ءاکویرتواندتف اضا رولو افر دم ووهم رک اینم کیر

 وخاز ادارات زولو" حاتح هب هلض فولوا هنساضعم یدلایازولوا اک زول ںی
 آرمان وءأز ما ہا أماب و لج اعا اول خدا لجو تررملوتئرولر عقاو یخ تخت یارولوا هک و 1

 زا فٴرَعمور دهد ازامه درلن هو بنار اجا ناتار هام رسا نمو نوا ازار |

 اردا یاد نن رب دهی راج هلا لبه و و رولا وچ امج ن وا نیلا اس کاب اسوہ دلجر»
 ۲ تب ان 5 ۳1 هدنتح یو دلکنهدنس اک یا ین هل کدنو یٹ ا: كل ذ نس رر دماج ارا یاو و

 ۱ لات یوم تر زور دل دز اج یرک دن كل هف ةرقدلوا هلی نیس کیا یعل .نسربد اسد رما" ۱

 72 ژدنامو لات ها لاق زدزئاج یس ەلج كلن وہ و نسرب دلم ةیاو مالم یا ةءالع ك تنجو ||
 مور ونلوا تا هبا یا هلک رولواهاکو هنسابنعم بشراچ زرد هم "الموت عصرا اب ۳

 جرم دی تل هکر بن هنوز اتعا مر هادی انجاب توش مر واک تى انعم هدشیللا
 ]بیا یافت ونک رافزا ییفامرولوا لماع یدعبام هنن هلکیا یا قلت اب
 3 2 یب هةول با یا ون ننلارا مس لانه لاتو یفف اب یمحا ا

 ہللا مه ف قاسک نب رابلکدزُ اج زادلا یف )پا تب زض وز دز اجوا لائق هجا نالی دنیا

 | فرح هلکونآ كي سلف لخادادن فرح باک نالوا الاب فرعنا رد قرف یرظتم لم |
 ہلزدهفر عم د ارفق چب میا یاس و رل ااھتبااب و لجزا ابا ا لز ت یساولق لج اد نظفل اا ہنر ادب
 دع ووز ملح زل اور دضوع ندعسا نر دلوا فاضم یا هلک کرد هن یز! اهورب تیم هو زوا ماس ۱
 لناع ربغ كارکن وللا له اع لرکرونلوا تباکحزل هرکن الا یار هاکوزدتفص ثد ملکی ا ارز ا
 ۱ قارعا ترک نانلوارک دینآ هلو | ماهفتسا ندهرکن هدفدنلوا عاهفتسادلبا یس هلک یاو نو را |
 || ولفبرعم هدلضو تلاح بود ایک اک اساس ندا رس ی

 نرفم هدلصو تلاح بواد یتفایابآ ید دل رتب ًاررکاو نس رولا تراشا هنبار ماهدنفاوتااح

 7 «یاردییدلجر تررمناش 3و زم رد ففو هرز وا فلاهدنفو تلاحو نشر ویلفانر مو

 منا رن و ہالک ك طاخ هدرجو بانو عفر ہل انو نسزید ۱

 لسد لار هاچ نا الم نسرافیکنانلوا رک ذ هدنمهلکهدمجبو هد هنو هدفقو تااح
 ]| كیوپ(لصو رکود "وم نسرٍِد 116و ماوهدطن یادو اوك كو شر دوی

 ]| شهلا هسرواوامقاوهرکص ندهفرع ماتم یک ك نوب رکا و نس زلة نونه بوبد ثانآ و یفایهنآ ۱

 ۱ ےھچ ج ےس

 عوفرم

1 
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 محو اہم
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 ار
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 و. ۱ ا ا ۲

 .كنەزمه ءاوالا ہنسانعمكَءِا عوج ر تلزم :هنسکر ندردنصم ہرروا ی زولوعهب دب دشت كنار و 7
۱33 

0 
 ہنی والوفتقهردنوقهکل شنکر هدم كەل اوى دمو یر سک كنهزمه ءاویالا الا نو صعب ||
 ہلیدمو یر سک لوو وغ كہ“ یوم ا ین ټل عفا وتلعف هرفف كب هنلزتادااضلا ٹی واو ءاوباانا |

 "هکر دشقبا ر و رم ہدنربنضت نیما قام هدفاف تاب مکتردداثوب و هصاخ رب بدلوا نکا هود

 توا لاغ,قلوا عجب هرب رب هیدیدشت و یرشکهلواو و هلنبتعف وألا ردشع درد بالا یوم
 اراشوفنال وا مج ہلدیدشن كناب وی رسک لواو ویضكنءزمه یو الا تعمجاذااب ؤناتربطلا

 یتفالن همه یو الا :هنسانمرانوف نالوا ماگ رد عج تاذکهبدیدشت ویر سکت واو و ||
 اهانععهلبدبدشت كناپ ویرسک كن هزه ةبالا كغا تقر بوجلبوس هر ەنەنىيكر نوکسكواوو ||
 هلو اوو یف لیم بولا یرتوا ندنفیدلوار و کم لیف ام ردشخاوا ماغدا بول وا تلف هاب واو |

 تب وال وقتاضبا اه اتع ہل و کس كن نمهو یتفپم او انا تلذکاهانجمهبفیفخت ك ابو یرک
 هکرادر ناجی راکدید لاقچ یوا نا ق راو لیٹ زایاهاوًاموقب و مو ڈیاوڈنیوا ىو! ناق نلف ||
 قدولعفا هر زوا قلوا فرصننالیواو ییجج هلع ك ناب ی واتانم زار دل افش ءدیسر اف ناش 1

 هک ردفرحرب هلنوکس ہل واو و یھ٭ كنءهرمه وا یروا ندنغإدلوا هغر م تولوا ززا وا |

 تجاباور بت هسل وا لخاد هیهنو هرماو ردہا ہدافا ماب او کلش ةد سل وال خا هرس
 ۳ مانهناو رد یک كل وقف كيديدایعوا ادب ز تبار یمغا هدافا كشاما رابا هدافآ

 | ری یخ ور دب کی وق دید نیم ل الض یوا ی ده یلعا اب اولاناو كنيلاعآی تراب یتسقر
 | سلا تجاباو هنسا_نعع لب عج ی رات وپ هدنکا ردسکتال ود كدب د نالا ب رشا وا ا|كع سا لک
 | بوتبوا دنب ر ضال رولوا هنس اسنعم یلوا رولوا هاکو ردبک كلوق تاکدپدا نرس اوا نستا

 كنیلاعتیراب کت ہدفدلوامسوتوزاجم دمال کز واواەنِہ ام لب دولوا «اک ویکتلوف كکدید ||
 دنعفاا ةیاملا یسانغم تنور اضبو هنسانهنودنز لبیک وة نو دبر وا نايا لا اسر ||
 لضەب قو یدید نوه دلاوا زم ندععا كش بلانت یرا ردکعد لمانلادع نودیزپ واشانلاأ

 رولواید هنسا بنعم واوو یک ادیزوا ار الا تاک ام واک نوعا خون نییترولوا ءاکزحسا |
 مه عطقالو یلعتهلوقکرولوا ید هنسانعمالو یک انا تویی وا رک ون, فاول نا یاعت هلوتکم ||
 | هد هنسانعم ضیعبتو یک توا تشع كل نضال رولو ید هنساتنعم هبا وج ناو ادوفکوا اغا ||

 یراصتلا ضعب و دوہیلا صعب لاق نعم ارز یراصنوا !دوهاونوک اولاق و لات ہلوذک روزا |

 لک رولزا ہدەنسانع+یحو ردلکد یس هلج ندیاریبخت هر نوا ٹینا هن وات یف زرد هم دت

 ۔ےنےجمش

 سو رسمی ردلکد نخ بدلوا مالک ل جی نمە كنت اعم ن اتوا رک ذ وہا[
 ر دهل وپ لاح خدم دنسټقاب كنه فورح و نسر ولف نونم كسنا دم ناقسر دز اج ٰیتغاوا سصقو
 هبا هر وص ةه لا نسر د لبقادیزاالثم زالوا هد عب زونلوا ادن هپ رقبا فلاورادزئاج مص ق ودم نو
 هزمه هدقدلوا لرو زرد فلاهدقدلوآ نیل فرح س ردندنیل فورحو تدةم نور > فلاو |

 نادر رولوا بنس تمالع هیامماو یکناللفیو العف نولوا نی ربعض ہدنلاعفا تغلا رولؤاءاکو ا

 أ لیلی واسلاعت ا وق هنمو ءاواواپ وائ و لا نالفی والاف اہ دم کخلاو یز سک ||

 . || یو ونیملا قأمیربزدشلک لکی کیا نیمه هلنیعربنکه رز را یز ولعفم هدمالل |لتععهذپ مالک

رزوا هجووپهففس ملک مماقم واتر دہرزوا كعد مشت یحیضماربز یکم شنوا
 || نکآر دشلواعفاوه

 رند ہدایز فوزح یخد یسیکآا كران ویو ازاج رونلوا قالغ! فلایخد هب همه رولوا اکو زد



ê 

EIهویررسک ك هزینه اما اهن نانا. اذا تعا تال غل  

 ما ی دت هاما ولاوا ص راعهدعب اک | تاشو رونق دا هایش هنتر ةدوا کک اد ۱

 د ۳ ما كف ندشد ETE یم ةبمالا

 اکو نا واب ونمت هلپىق ناتن ؤا رک دملندیدشن كياپ كباب وی كم و یم کن هه ئ "یومال

 اوا هک لندن ك راب و یف لیمو یم تنهزمه یمالا ررواند خوثنم نی هره رولوا
 3 نسخ عجنیبكنا تار ودر ونلواقالطا لە: نالوا ت وشم هب هلق نان وا ار کد

 3 رب ورک. ایپ ( اد د یکیاهبماو ردیساب كنه ن اما و ازک کو ودم ما| كلج روه هدئلطایءاو

 ۱ ATO هو ےک ءایسالا ردي رال خوا كقانمدنبع نب مثلا دیرات وب ر درفصا
 ١ 7 کكيعو هلیتضف یانلا اھریغ ةن یا ةزنهلا نیکسنب كتما ریسخ ةما ماتا لاقن كم

 1ظ ۹ و اک دن مکے الا هدماکح امیج ردهدنن هی سوار دفطع ف رحلت زف كفلا و یدندشنو

 اثر ول وا م نال یسلکررکم كناما كلاد یلعءاثن رونل وا“ ع ورشا كق مالک

 وا مرد و ولوا بکر من دا« از ءامهلطرم ف رجنامار لوا اکو واما
 || كا لین لوهویمفكتةزمه اما ادحارقسلا نمی رتاهاف امن هل لاتتمرکا ین و

 امور دل هدناوحكن و و ردنعوضومنو امال اتتفا هکر دهلکر تل 1

 بس وا زج لبو أت هدنموهفم كوب کر وب یهجوكنغودلواج رز WETE و

ی رارح تندر و ءانآنب ظان رغ یل اھت لا لاق لرد ادای یا ینالوعتراریدیتدمکیشرا |
 اک

 3 مو ول ا روپ میت ےس وا

 | بولوا هد واتم ال موقف رهدمنسن رب هلدیدشت وی رسک ك نون وهل ون و هلښښڪف ین اتلا نهم

 UY نح كتن ًلوقتر دهم اتعمز ۱ رهاک تانقونددنس انعم راطتناردعسا هرز وا قژ وة اق هل ها

 جر

 ۔ہحصل

 ۱ کس ناب و یف تهزم ابا نسر ول وا شعد مناخ هللادنعف هوش ج
 |2 برق کیس خر یون ما یوم
 | نا وا قی یا لک نالکه دیدخبام هکر د هلکر هلیفیفط یو مو حف كهز منه امآ
 ادب زب رضدق هللاواما ل وقتو ز اجلا یلعالفیقحلا ىلع لفاغ ها عن یلسفاعادب زن ااما
 ۱ فر وام اونو هلب رصخ كل او نفخ كو ویرسکكزَمه ||

 1 E ا همه ء الا آج نم یاسعت هل وف هنم هرحبیهشا اذا ما یا لاسفب زرد یخدهدخآ وا |

 ۳ رنو ان ونو یف ك هرچه هانلآ اربد هکمر دنلک | بودبارخ انو دج ی هنر هلدم وی رسک ||
 1 ۱ ا ارادی رم فی وا لا ءان الا نده ان سرما

 اونو لا نم هن DRIES وا و EER و مو یدتبار ر و و

 ۱ ٭ ین انسا لوقت قل ر وارظننم ههنسنر هل وسک نان ولت همه انس الا قلوارظنش ہنلو ظذ

 لنوو یش کن زمہ هانالا یدلکسراظتنااک لو خب الوحب بین تما لاش و4سظتنااذا

 هه و ایوروتف ف نکردیامایق هرزوا غانا هکر ارد نده هنیلک لاوشندنتسهضم اطاسد هاناو

 را: ذ وغم ناد ی وردییکد دحو هلادحایدنا هانویصا كا یدنبا 4 در

 و هنسک نالوایحاص اخ لاد مو ی رسک كن ونو یدمدیضف کن زمہ الآ
 ۷ ڈو کار هنسنن هنسنالواهیشاک اوهساک هل دم لفلاوی رسک گک زمہ ان الا نالا احلاو ةانالارثک

 ۔ || كواو 1 لزمه ناوالادنسانعملدساکی چال سک نون ویدهكاءزمه ال ۃينالاَدو ثا اش ها

 1 كنا اف لو اوو كچ یوألا یک اساو هبقش هلن افس جان بات و یر نو یف

 جس
 7 زی مم _



۹۹۲ 

 لغِارپصَقت ةي را نزولع بالا یکی قیدلؤا فذحاإہدنس هملکر داال ۸-01
WT.1 لیا رداق هير كك نانو كنه هالتالا ءاطباو تما ذرات ےک  

 تو تبلت الو تبرداالوا مب و عسل صعب قاذک لقب رطح ابنا نیا یخ ا

 ردلکد نخ کد نج کت رولوامزال قفل وا لج انعم یربغ بولواندشارق تنر زد لح دقو اخد
 تعا الا رولوا كم د همر وکری نیکیشاومو ندکعرازم دز ولوا هلبدجلاذ ٹر رکا :

 رولوا اکو هی انهم تمجید ام رزم وكلا و یک :je منه الال اتمع لرد هدنرخاوهدنلو وا |

 ات الا مانع لب ی اش ؟و یرسک تامالو ہللا لا كلا دام كف هدن رخ وهیذمو ۱
 هریصقت الت او هم نت او و فلخ اذاالن ی از یا لان كا 3 09
 كنا رو یرسکخ كنالو یف كنهزرامه تالا الا یصقادا نمالااذه لا لاش ری د

 1 واور دک ډول ابالدوصتم یدتا واق تباوز مالک بالا ۵ز ر رضا لیفان دب نع ضعب 2

 ۱ لامقا ال ار دیوار دا هک دوخ هنو دنا مف هن عب تیلالو تیر ذال هلو

 ۱ لمالکرارید ید تیلالو تبر دال ریو ادن انعم تعلطتس اک نسدلوق تولز

 ۱ هنسانعم تیت ردت ند ولن التا هدنآ نکل اعنا هللاءاشنارولک ههنربسفت ان هدا لصف کر

 || یسک نرم ءالیالا هنسانعهراقسرغب یکم هبا ج روزا هاب ب وناظر و گن همه |

 || مج ہلیزصف ك لا ہدلزخآو یعف تنه اب الالا اساس نبق ہزذوا عقب ی دب دشت وا
 ا[ كمالور یک كەر 2 ولا هنسنانعم نام تانک وکس كمال الو یف كەز ولالا نار :

 أتامالوعف كنزا ةولالا كلذک اهانلع هل وکس كمال ئ نک تنه هلال هضم لوکس ||

 ی2
 : عب دلا بوغاص یاش هیت نزواتیفیآ یه نا نا هاو ها همك ل وشهلیوکس

 نال وار کت وجل رنک مال ویدمو یف كن هرمه و ءى قاتل ا زوتوطهدق و 8

 هوا ب وخ ئ شر وک هکر دج اغا ل وش هل دم اف هدنزخ او ییفف عرب هرم" الا اسیر 1 ۱

 زدهدند د كغمر اب هکر رد ىج د هنا لو شةو ںیم رس یاهو ۱ ۰

 :كنهرمه نابلالا زاد ہلنس لاھ »كنان نل و مرک د ها د عام نل داراب دهن ل وش ةر کا آ
 یف کلمہ مالال ءالالا زا اض سان الح عهد وا وک گو

 یت وکس كيالو یقف ہنزہ ءاالا غایلالا نوق نالوا هلو یغورب وق هرزوا یز لدفا هر دف کقلا ||

 هلن وکس كمال و یخ كن هزمه الا هلوقب هضاب و ءابلا لقتال وار امال وق نشرد 1
 تاناښلالا :نابلا شیک لاسقب نویف ك وہ یغورب ر ود كلذك ي يعف كتالوك رمه نایالا عج
 ءامالا رشت ار ارطنتصف ذمالا تان الا شکلی لاقت وج هلنتعف تالذک ا

 قمرغاحیسپ ز ولک ځد نطماماو نر آر قیج بدل رے اؿ رشک كنهرته|ا
 كمع و یرسک نە: زمه ناومالا ج كلذک دم لہ مع مال :ہاماو مان نکا تما لاق لم انکم 1

 ییج كل هماار زر دوما یلصا كنس هلک هم او یکی کید لک ناو ځایی ج خا یی كا ذکهییوکساا
 قر ولعفاہلنیعن وكس واف خف هدف هدنهچ تان هانی کی نا رد هژز وان زول عفا ماو ردشلکما |[

 نص ةول الا زا ردنارموص اک ماکو آهک واااو اک دئ ا دخل دشت واوویض ح
 ك نهو سکه ای 0+ :ر رەھ یدزافوب دتا ىع اوا ف ةغلاھاخ زدت: واوو

 : اة هل انسکی هلا لقت ال وںٹوزب وف نوش ہل وکس کمال و ب7 ردن ا طو |

 || هدنرحاویده تفت زمہ لالا لی الارض قو ود دا گی قم لاو م7 ۱

 E ٴوحودیلالاملظغ ىا ىلا لجر لاقب ريد لجو ك وب ىنا رو ى ۇئ لعل الاوا 1

 | ةوبات تن و هما تنکامل اون قم اوا هبراجهلدیدشن ل داود و ةومالا ةو مالا املا عجززو
 سو ست سس سس تست ا ہچ

 انا



 ۰. اشا

 اسا

 اضفا

0 

 اک 273 كئبسو رک ارش ةوسالآ زدیم تغل لامعتسا ہوا 0

 وو ودیا ساز هوسا نالو لاش راد ید هب هتسک | ۱
 ۱ ردن کنالوااوشلت اں

 ۱ او ەلواب 2 رت یمرسه كا هکر دی تاالدوبو یریپضم لاش یی دش
 وقت یو هبا هزه ېد راړد شاهرخ بلوا :

 ا 19۹ ا ا

 لا یاد ینا نا واک هد کلام دبعسوا ردایرهوچ 7 ناک لسک نه 1

 er اطخ, ب هلو رھن ا هسرونلوا صق ||

of 
 ےس بش سس سن

 ۱ نالوآ نم ةوساو اہ ةن هاشم خوک کم ا هوا والا داواراسکمغو ییفر |

 | هدّنش مایا هدعب هنسانعم رار انکم غ یی کنهوساو كنوس هلررصق كفلاو یف ک ہمہ یسالا

و : ہلبیصم یلعیمالوفتر رد یتد دغ لوا نور هن رب یساوراہدبد یا یکجا رض
 1 ۳# ر

 مرد هنسنر اساو هل ٹنزحاذا نالمل تسا لاشو هنر ادا اا بابلا نم .

 | ءاسالا زرد هنسودنکصرم بدو فلا یف كلمه ءاسالا بد ید هر یماوراربد ید

عر هنس اعف ران زدیعج تنیس لر دم كل وي رمس کل + مه
 1 7 یکی قبدلوا یت ج كنيغار ا

HON ایه هابداکنا هکر داود لوش هلبدب دشت *اواوو یت كنبسو یف كه مه وسال
 

کس كنئس ویعف كن هرزمه وسالا ردءرزوآیزو
 ۱ ۱ شارا ۵ 8 E اوشاو كا راج هرات هلی بو

ن واداذآ اوسا هوساحرطا توسالوق رار د ید کیا حالصا
 ید ھا اذان توا لو لوقتو د

زا هلبدب دشت لواوو یم كنس و یف کوم وسابلا
 كس یہ کور مغ یسالا ہرار'ناملوا 

 | تحارج لف کا اکو دلی سوالرما اذهلاش و لوعفلا نعم لبعف مانع ہال ددشپ كن اب اویرسک

 مو ید هد همه هبسالا ردهنس اعم
 هه القا روع نوا یتا

7 1 

 ین ۹ مچ یار ا بدی )هردو راو هب هر اب باک ابد

 ۱ 2 5 هنسا همر د ط وج كنسا هلبعیفخت كنبسو یعض كن نہ ءاسال یجب هلب رک ك نیسو

 ا لا قلا نقره کر دو یر اح اسال یک امر

 0 آوا اکسنک ههتسک لوڈ هلق ادا یب ءوساب کل سوا نع < سن بل يافو هبامتقااذآ

لارم هالبنالواعقاو هیبس هنسکر بدید شتویرسک+ كنس وما نہتف ||
 اج سابق كل

 ٣ زنش یه انا ءاشالا رازی دخدهغل وا راسکیغهنیو a سو

 2۹ ات و ہوا الا هنسانعم لار افصیرلع امرخ نالواەد رخ هلن دم كل

 تب ی كرس یش الا هنس انعمیم نادر تامرخ بالو! رک د یدجحاو هادم
 1 ك یخ
e ۳1 8  

7 

 9 س 0-8.4 اب یک وا رکن دو کت تو زم اش الا ودزاو

 ید كرم دیصالا هلن یبلق تو شن فو درعواو رقیب

 ۰ ی  ءاصالا ددسک ماعط ف فورعم نا ا اجرا ردیاب هکر دما 07 ۱

 ر ماضالا ممانعت دک دام هل نصف كل هرکصن ددجچم داضو ا

 م لاو یز كنه ءاضالا همسر راک ب ںیہ شش ےک
 وک الو یخ ده ولالا اب هستم دلو هدرخ :یکماک مکا لبا دک خلل

 2 د ناص یر زداصصت ولأ اال نالف لاقبیتیفاا ول الا لوقت كا نریلصفت هد ولضجتزپ

 نک كمالو ی دمو یک ك٥ زم لالا هعاطتسا اولا ول ال لا رد ینردنلوا رافولاو

 ر مال او یف تنءرمه یلاوالا یو وم هلبفبف ا ویدم كنور مها الا هندنک ھار اص شت

رو تضر ل ونسرکآ یا ةیلاالق ةیطخالا لا فو هنسنعم را دبا ربضقت یت لپ دنو
 



 تا

 | رمه ڈالا هنسانعم 5 یی ۳5 ٹا Pp ت یداواا 7 وم نالو ۱
 : هبلواعج ول بولوا قلخ یسامروطهدرز و هیمر وط ةدر زب هکر د هود ل وشل دم و یر تک كلاذف |

 8 دعا ةباور لع ةَاخ نکلو محورعنف ناکه قرذال ناکاذادبذا ةقانو لەۋ یلعیذارغب لاقب 8

 ایا ۱ هلابیر او هنس عمر طم بابضئا یسکوذ اروم: ندنوابەلس ےک نس عبا رو یف كنءزمه یرالا یرالا ||
 | اتو یزاو لشلا تلمعاد ابرار هل اتر لاقب راوبد هدهنتسک اب یاب كنیرآورویدیخد 1

 | تعلا هنر یر راوط یراو هنسابنع» طوش رارد جد هنسعسلاب فا یبد كماعط غ نالواەدنحیا

 تعضنآ ادادبا دلا لا یرات ةنادلالومت زا رد ید هاو | منم هر بو: فلعندروخآرپ بویلغب ||
 لوقت قاق ےضنم ہری یراوط هلئدمو یرسکك به زمه ءارٴالا ادحاو افلعماهعم تفلاوامملا ||

 ءاروه چ نیع رعوورغواداهر دضیرالاس قم ء وط نیک ه بس هلی كنار وكل # هزسه یرالا انااهترا | ۱

 تیر لوقت كيتا تماقا هدناکمرب هد دشنو یرسک کارو هلزتقف یراتلا یراتلا ردم ءوط نکلا مهم | ۱

 یدو یف كرمه یراالا رول کک ہنسا ضم یر یر یدتبادب زوآوە تقلا اذا ناکملاب |
 یکیدتا عضو ہئعضومریغ كماوعو یدتیا دیزونازب قحاب وڈ نفع كنا ہل شق للدرخآو |

 هنأ یزاهدلغب راوط هدروخارولوا ها5 ور هاک ور دیعسا كإح نالوا باود سش یرآ ارد ردندردلک ۱

 تو یرسک لناروهلنتخف یراوالا رد٭رزوا یزو لوعاف ٤ هدنلصا یزاو رد یرایخد

 كتا مسافر یرب یرا زط هم لا نزو يلع ةیراتا رد اج خد یخ كابو ج ہلدی دن |

 لاقنوا کد یاد ترانلاتبرالوقت ارد یمددغ مرد ااعلاب ین بر اتو نج ةبادلل ترا لون

 دبا زا اتم اتا ناف وک یر شنآ هيفي كرو یر عا نم الا ةرالا كرارا أ

 یی كازو یرنگ کن هرمه نورالا ردنُملغ ضوع ندایاه هلن وکس كنار یسک كل هزمه

 ۱ لات راغب ویا وی نی نوع ور د یک نوزع هنس اتم اتش اوم وجلیدو

 ازا | كر ءازالا سان ضوصخم هاچ ردیما تنور لنوکس كارو یف کرم ناورا ید ||
 هکر دایق لوشءازا یذثیادیز ویا و هتساتعم ماما بصمرپ ناکودوصهدضوح هر دم كف یر ہک ||

 ك٘وَمازاَو یر توا نش اتص یر ناکودوص رو هند كضوح هدوذلش ون وص كط وح

 ردااتط ایم لو لود اتو مقر ار مودی مگ وا  هدنرزوآ

 كم هازاولا هادصیا هنازان وق لان رولکیتد هتسانعف لب قم ءارا و هیلع مقیا لام ءاراوآ

 دن راولقت الو ذاعاذ نا لا نسوز دیک ام سو زمه وی

 هانم غرکتآا نزولعا یزوتا ہی ےک ا نانوار کد صو ةيَرلا انزویلع يا
 ہلیقنا ہلبقنارطلافن ندیضر میش ہدئربسف اگ دوام اثیروتو یزوتودیزآ صولا ن ت با لا ۱

 ءازبالا دلت یلدا ی لم ہن 3 ات ول ب ت رول وارا رؤمہم ۰. :هدنلصا اٹ رونو ردشقار ا

 | هل تلمجاذا ازآ دتنزالوفت كا عضو یشاط ناشوارکد هضوحت تاک دمو ی و يرسکكز

 ندضؤخ ءازاەك ر دهقان لوشن بنتو یف تو قیر تاازو یف نه
 | یدال هجا ندرر یری ندتش غشا كسوح کز زد فن لوش رفع مک بم نرخ
 لا جک كنازو فله ئزالا یر تاطح ست نشر و اوت هزمه

 كلشي: زبارب نشا کن ةنسکر ہلددحو رسک منا ءازالا ردیناور طا وو هان دید

 هنرزوا یا كنآییعع هلق تففضااذآ انا تالتف غيط لاتزال وقتا هرروا یاور "دزول

 ہنہسا لوقت كغیا داشرا؛ ویش ن شکر لا نرو یل هیات هدیزیتو ردقلوار |
 زراو کو دکب وندیا شاذلوپ هدض واخر ین هننکر البف كړ اول ی مته 2 ا

 هنلدهزمهییعف هیف دفع خام غل طبس اوو م وشاهتنباداةاس وم لام هتبم لا ی ۳

 اسا



 اذا

 ۳ 1 111 ا رخال یداول زد غار را ہد وا هرمهمص هبهاو هتبها یاهیدا تكلدک ۱
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 3 هنن ATF و ا د ل یو نر او نایاب هاو یا

 ۲ ہرفس:ادہاو هززوا قلوا ذوا نو هادایعد هادالانم یوقاذالسح رلایدا نان زواک قد

 | یدولا بوقع) ةیاور ىلع هلان تنک ادا هلد وه اناف رطتشلا تادالوقت زار دید هعلوا ضاه

 | هک دوماماو هنسک نالوا حالسرب بواوایوف ہلیدمو یرسکالادو ین وکس کن همه و یم كم
 ته بورد مات تنم لوا وا یر ا Kat كب

 ۱ ۳4 ہرزوا فاز الها كا اقرا كلذکهلبدمو یز کای رنک

 || لام هاب رط هرذاص نەن ر ءادساورارد هکشابلط مدرب ادعتس و هلع ینادعاف هتب دفتسا

 1 قنوت -یداثلا لالا هذه جرختساو ه نداص ازاال ام هاد تا لایق راز د ید هقم رفخ
 ازاد ارزو هام نعت هناذا رھدلا ذخا اذا یٹدات لاقب كمندیا غارب هایده شنو یرشنک
 ۲ یتا یا دار علا یدأت لاحق ر زد د هفلو تاچت توشربا ہنسنا دو ها
 ا تذخا لوف تابساو تل آنالوا مرال هن هنسار های دیدن كناب و ی ردنک ك لا دو نتف كہ:رشغ

 71 ی ور ور تا ہری
 دال هنس اعف عساو كاذگهلدب دشت لندن او یف ٹلوا اب یدیلا اهشاوناک اذا ی دا

 ۱ 7 نوا اؤر یبا هنس انهملیلفزا هلی دی دشت كناب و یر ۶ رنک كئادو یخ ||
 ۱ ؛ هر ر وا رولزها نزو یدالا یدالا قمدلا ہلللوکتس كلادو یف كه ودالا ودالا هزیلفیا |[

 نارا یفوف توس یداورارند هذ دلا هلت انکم مانو هبه ءاخ لتلخو هناتخاذآ هل تنداو هلثودا ||

 ۱ 2 نج ہا رس لوت ید بو ریل خدای ید بنا قدا لاق زرد یف

 ندب هلبوک ساب هلتیتصف نادالا زەر توا یار ااو هی همه نم ہد دعا
 || قل را بڑا نرو یلع داتا هبلن نعمت هی دا هللا هللا خط لاقت هر ز وا یباور ینایظرادەناتتقتع
 ۳ هسته ارد بدم ملا و یف هرحه هادالا هاضقاذا ةيد انهند یدآ لا كم دو
 "۷ ال دا لاق ہن عقد هدایز هژن مضف كنلآهدنرخآو قدمو یف كز هره یت یدآالا ۱

 ۱  توذی فن رضتهماع کف زظ یجبایوفوصنرلکنیدهزهط» هه یاس کن كل همه همه هوا :وادالا كف

 ۱ | تانلوارکذ یمج 3 جت هژزوآ قزواہاطم ہلیرضف كلا هدنرخآو صف كہ زم یوادالا زاید ہرطم ||
 1 ا بابا فو یکی :تریر رات شمار امر برس یہ

 ههوا و ,ایدلف یاعف یی اعف نمف راتنا زاتتخا نلالعانالوا هداناطتخ و ةدانا طف ود ا

 | تدمير فلا نالوا هدوادا واو نالواعفاو 7 وادا شب نوا راغشانفی دلژاواوهدنلصا

 ۱ ASAE ور ولا
 دن ور ہ هدناظفل یوادا هکر دوب نالواریهاظ ندنرب رفت وب كتب زه وخ ی :؟ ىزا داق

 ۲ ردقل وأ ناکم بلق ناق ندنار دابت ثدنک دندازشلوا اف لبئاغف هم الکلو نکلا وا

 ۳ الا ذو رف عزم ۳1 كنا لاتا سب و هو نکم ہی هتسکرب هلل رنو ۶ كلامة كب هه

 1 ہار الز هانعم ل دشت کارو رنک لا ذوق کنه دید ةبذالا هاتفع هلی

 ٢ اوال دلا ها تان ىف كندا کا نالوارفاظ ندن ابتو كنم ره وو ةا و و ۃاذاویڈا

 رد ۶ نئ زردشت ا لقنالو« داس مافی هلو هدنب یلسوا یژردضنقالتیرذأضم

 یوم کل 0 تف دالا ۱"ردشع دا ر یکن ندرزا ءا الات ودنا تالفغ ندان 1

 هوارزد لات اب وی رک لا ذو دامو یف كزءرمه یدالا هاش قلزاالنتساذا
 ہہ فا

 نالوا
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 | هلوب نالوار ومعم ءاتپمو دنس انعم ءاذیمرب :قبالو تا 2. رانا هدخشراب ۳۳7

 ۱ ۱ راربد ید هتعسو هن ول سوا تیموری د ءادیمو اتم یخدورب یتیدلوا من رو هنر و نارد یس ||
 هد هنساتعم ہللاقد ءاترمو دحاو تو ت ولسا یادحاوءادنمو دجاوء ات یم یلص یمن دوس مما ینب لا

 با هاب وه رسک كب هزم هرمه دوا هوا الا ال هب راح هراد ءال, یا نالفراد یر اپ رولک

 ۱ كو مف " كن هزرمه جالا ذراشو یا ةباباو هوانا یاب وو أب ہیانا لبه انوع دنایالا كعاقازاع ۱

 |یند+دنرخآ و یدم کن همه دنلوارد ءاخالا چاپ ر هلنتفر دووخا یلضا شادنرف هلیفیفخت ۱
 :ارب زردواو نانلوایذج ندنوبو یک باهم فلا

 ۱ ۱ ضعب و هلنیتصف نسب د ناوخالا هدنس هشت

 | كناخو یرسهک كنهرجه ناوخالا هرزوا صقتهدنس هن هلبضف كەز مهر اربد ید ناخالا برع ١
 | هلکید یوطالباہامہمارودجم ءاخ برخو یکن اب رخ برخ هنسانعم راشادنرق دی كاذک لینوکس :

 سایه راش ادر ق ج لذ توک بانو یک میم ةوجالا ردنشوف فورعم فورم[
 یبا بونلوا عامبتا هدنو رولوا٭ هکوا رفلا هباور ین اهانصع هلینوکس كاخو ییض کي همه ةوخالا

 رددارم دحناو قؤفام هد هع رک ت اوټ هک هوخ اهل ناک ناو یلاعت هلوقکرونا وانا یک

 ازاکا و هدلاحیرلق داواهنسک یبا ندبا ملکی ال کویر ولوا یکی راکدیدانغنص نفوانلعفاناوبو

 مج یخد هلونو هلواو خا رواوا هاکورونلوا لامعتسا هدندالو ةوخ او ہداقہدیصا  تاوخا هکر دوب
 اده ل وقت هلتفاضا الا ر نم دوباو وخاو هلب دم وی قع کلاخو صف عن ہزمعزرد نوخالا دوخالا بونلوا

 ن لاموذولوفو ونهو رج كلذكو ابا و كاخا تیأرو كيباو كيخ اب تررفوكوباو لوح ۱ ||

 :هدرلن رپ رولوا هلفلاو هاو هواوی ارعا هدقدنلوا لامعتسا فاضمو درفم زا
 بصن و رچ یخدهدنلاوهداب وردراوتاال د هنرزوا عفز«دواو ہدەسإا ند هلک سفن واکد هنره
 یتف كواو وان ةٰوخالا خاب كه سل یا نالفب تالاخ الل وقنور دراوتاالد وہ

 ةوخاؤخ انت وخادقلواخا ت کام لاقي رولکءدهنساننعم «قلش ادنرقو قلوا شا دن رقه دی دشنو

 تەز نالوا ہدنلوا یت* ماوس كاناخو یعس کن هریه تخالا ةوخالا ةنیب تخا هذهو ۱

 یدنلوا رابتعا هدتخاصوصخویورود تولوا لیلد هنغیدلواواو نالوا لی از رلیدلق موعصم 1

 || هدا مساو و یداوا یک یالتمسا نیغلوا:تباث هدلص و هوو هدنفواننالواهدّتخا اریزیدلواهدخا ||

 | نالوا بوسنم هخا هتد دش كباب هدنرخآو هلت یوتخالا ہلیجض كنافر د عیاشینزولءفدوخ

 || سوو رونلوا عج هرز وا یز تاوخا تخاازہز ولید یوخایجد«دنلوا بوسزمهتخاوهتسک ||
 الا یارو هلي كم ای و ردلکد شابقوب نکیل یدیاریدیخا هدقدل وا تست هتخا

 هاجاو هباع و ءاناو ۳ یه هاخا لاب یعشاشا درة لزک لپ دم كفلا هدنرخآو یرسک كن هرمه

 قلوا شادنرق هلبرپ یرب هنسک یکیا ہل دبنمو یارک كا و یدم كفلاو یضف لان یا ارد
 اضباترخا ایا بخ ات ل وقت كارت فون هب ت دشنو یز ٹک تناخو نتف اتا
 يديویمف كل زمہ ةبخإلا: ہت رصتاذا ینلا تخا  لوقنزؤ و دید هک ا یرعتو بلط ی اتو
 | یم ہرا لاطدوخب یضران ج اخ ای هنچوا یکیا هکر دیبا لوش ید دشت تناو يسکناخو

 ۱ | ددیاور تیک ایر هیلغب زاوطاکرا بواو یک قل یزب نااق ٭ ربط هک تک :هرب بویلخب
 | هیخاو هنیاینجمرابنا نانو رکذ ےن یی دیدید لابی نیک او یش كنم یچاوالا
 ا كو یف كنان میخ دانا یر .تاساو خاوا ناللما لاقب رر ولک ځد هنس انه تمذو تمرح

 ۱ یک كنه هادالا ادالا یخ هرجا لا قلب نا نانلوا نکرد یراوطهایفبتخت كابو یرسک |

 : عادي الا هنساد م راتنآ یخ تج :تاوبال Af نانلوا لامعتسا هدهنسنرب هلیقیفخحت كلا

 7 ءادیاهد انکی یعمادآ !لاقب قلقی وه بولق تواعم ہیک تب یرس کک لر

 خا

 ادا
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 ب عن ہو یف كم تایل ننرٹلوابلغنم ابو هک شذا نر كنلبتاملواو 1

 ر هلتدیادشتو یرسک ناو له ی 3ا دن زا بنع ند همن رو هلتغرس ا ۱

 ۔_ک وں ِ ےے ےک

 بدی دش د هدنرخآ كابو ندا ك ءنمه قال ال ءاهواد یز یہذ هلوف قاکدیدشلا ءاحدقفاا

 34 ی یر یا توزاق هنسک رب هکر دفرخ لوش ||
 زکه ذی دشت كنا وئ رک وا وو یتش ترمه یوانالا عترت سس

 اد

 جس

 TIFT هان یک FEET یردک كر تار
 قوکع ائن هز مهو یعفكم آلا هلواور د تغلى دوا واپناو ناب هن لوه انجم

 جال نیا اپ أم ایچ و ناکام لا لاف هنس اھ لغاز د لاوعفف نی هدب دشت كتاب |
 ۳ : کس تب نیلا : قح هک اب ورد نوا هلام یساوا هرز وا لوعذم ةغیصوازت اسیا از

 ون نزیک كلها لوعفمواو یدلوا ددشم یتأمو نسر واوا شا لابقتما نیم هما
 و رو رو و یو ن نردنعد دناوا ماغدا تولوا بلقنم ۱

 | تیمش دمی ا: نما بتا لوھ نی ات تافل هلندمو یخ
 ۱ ك كانو نوکس كن i DAN ان نخ الو
 ول |هاکو ل رزان ھه دل یر داالاوااق اتا مب نلاسعت هلوف ه یرفوزدشُما وا فذحااب ندنزخآ

 ےن ںی مک ك اشآ نزافو نعءابالاو كيلا یعاشلا لافاکروتلوا تان اابهدنزج ثلاح

 ٠ یی ویب وتن ك اب ناولوازلاج كعدیضاقو هلبعفرلواوو كناہرولوازٴاج كعد كوزغبو
 وب 1 ی لی قاناوما ءاس هنشددلوا لصا هدلاعفاو هدایسا هلغ ال یراج هنس ارح جک

 تناول وقي ةماعلا اور او ۃفاواذاذا او مز الا لع هتینا لوت تعوانطمو تقفاومهلب دمو

 اتہاو هتیطعا ادا ءاتب تی ال وقت هنس انعءاطعا كمرپ و ها دمو یز نگ ءزمهءات الا واولاب

 ہیک زمہ ةواتالا هاتن ا یاانءادغانتآ لاعت هلوف هنمو زولک ید هنیمانعم

 ضا 7 هذدو یزکللواوو یف كنهزمه قوانالا ںؤاک هدقتسانعم تعریف جارج
 ۱ او اردن نود حارخ تک رک تلخ و یش ترم ون[ ۱

 هو مان لاش زآربد ید فان ناکه دک د لک غا ژوپ بولت دوس نالوا |
 ال ری ی تم لا هدنلاحربش كن هقانوتاو هتسانعماطعرازپ ان ید ہشام

 ۲رروپهقاننتدب خجزوریسل ایام دب عجریا ایا ةهاشلاهده یقاو ةقاشلا هنهیدب ||

 ۳ رازبد ید دواک ےن اترا :اذا؟نتلاەلیق ئ۵ ؛ قلوا رصاح
 هارد ید ہک کن ول دنا دما احا كن مسکو یت او چو نمهتاو ۱

 کس كه ہہ هدنیامو ی کنن نو ین قالوا ئاب هب داتا: :كفوَرعل ضم یا
 || کل ذک هلی 0 اه نرخ اف یوکس كن هنرمه و یقف كات 9 قیاقناسآ بو دا خالصا
 ۱ | اشتر ده تاپساذاان او نان لوفت کا خالصا ییهتسشرب
 دص رزوا قرولیعفت كصقا نل تا نکلو ندوبأل وامفآ اوہدس تن

 هملطل | مال گام یی قر د ما شا يرانا نا وارد هنشدلوآر دان اس

 ادیشلا ایل لاقتتسالاهتمهاهلا لادباو والا الا فذخم کالو ربغال عفت ىلع هان فرح

 ام للبارخ عج هلی, دنن كل فک كن ویرسک ك واو یتف زمره تاب ات ال ردهنساتعت |
 2 لَا بلط ٹکرا ها لب دو یزسک نو یرسک ن همه ءانتینسالا تاب واتا وس لاقت |

 زا بانک هلر رک گل ا ها لال اتتدار او تمض ادآ ایسا دفانلا تفأتسا ۱

 7 او یدمو یک ا ایل انا ةا تنآ لوقت ین اضو شم جت ا

Tw 
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 | لوپ تالوارومجم ءانمو هتسانعم هاير EY 9.27 ك ات هدر 2 دعا
 ا ارد اخد هتم” و .4 یلسوا تیمور وبد ءادیموءاتیم دەر یتیدلوا عجرللول ہنر و اربد یندا 2

 هد هنساعم ہللاقد ءاترمو دحاو تو ت ولضا یادحاوءادنمو دحاو ءاتیم یلع متو موَملا ینب نلاقي

 لا همان وب رسک كب ہم هرمه ۃوا TE ا م هب راح هراد ءاعلت یا نالفراد ءایعیرادناغپ رولک

 | اخو یف تن همه خالا هیاشو یا دیو واى وو ایه لافبءانعم .دیانالا كا قازاغا |
 !یچددنرجاو یدم كن همه دنل وارد ءاخالا یچار ر و ہرنہھٹردوخا یلضا شادنرف هلقیفخت

 ۱ | ضمب و هلنیتف نسب د .ناوخالا ہدنس هنثن ارب زردواو :نانلوایدح ندنوبویک اهلی دم كغلا ۱

 اخر یریسکكهزجه ناوخالا هرزوا صقنهدنس هبنش هلرصف كەز مهر اربد ید ناخالابرع ۱
 | هلکید یوط لب هلمممارودیجم>اخ برخو یک ناب نخ برخ هنسانعم راشادنرو اش ادنرفییج تاک هلنوکس
 | شادن یب یل دک لوکس كن او ی رسک لابهزمه هوخالا د وف فوم

 'یبا بودلواع ابن هدنوپرولوا اکو ار ذلا دیاور ین اهانمم هلییوکس كناخو ی كب همه ةوجالا
 رددارم دحاو قؤقفام هدهع رکتنناوت هک هوخاهلناک ناو, یلاعت هلوتکر نوا قالطا ید ههنسک ۱

 نکا هدلاحیرلف دل وا ٹک یکیاندیا ملکت مالک وبر ولوا یکی راکدہدانغنص نحفوانلمفاناوبو
 | عجب ید هلوتو هلواو خا رولوا هاکو رونلوا لامعتسا هدندالو ءوخاو هداق دا !تاوخا هکد دوب ۱

 :ادهل وقنهلتفاضا الا را نع دولاو وخاو هل دم وین کئاخو یخ كن «رمهررید نوخالا نوخالا بونلوا
 :نفلامو دو لوفو ونهو دلوج تالدکو كاباو كاخا تأرو كياو كيخ اب تررمولوباو لوخا

 | هدرلن وار ز رولوا هلفلاو هاو ہلواو یبارعا هدقدنلوا لامعتسا فاضمو درفم را
 بصهورچ یتدهدفلاوهداب ور وردراوتاال د هنرززوا عفزەدواو هددسناند هلک سن واکد هنره

oFیف كواوو هلن ةوخالا جاب فلله سل یا نالفب كلاخا وب  

 نخ توش ادقل واخا تنک ام لاقی زولکهدهنسا-نعییلشادنرقو قلوا شا دن رقالی دیدشنو
 نمره نالوا هدنلوا ین وم کا بن وک كا و یم کن هزمه تخالا ۃوخالا ةن تخا هذهو ||
 یدنلوا رابتعا هدنخا! ص وضخ ویو ود نویلوا لیلد هنغبلواواو نالوا لب ازرلیدلق موعضم ||

 هدقالتمساو یداوا یکی الثمسا نیغ وا: تبا هدلص و و هوو هدنقواتنالواهدّخنا ارریدلواهدخا

 نالوا بوسبم هخا هل دیدش كاب هدنرخآو هلنتصف یوتخالا لب كنافرد میش یزو لہفدوخ

EN ۱یوو رونلوا عج دو وا یز تاوخل تخا از واربد یاب اف  | 
 ال ا مفاد رو هل کلم ایا وا ردلکد شابفوب نکیل ی یدباربد یخاهدفدل واتس هتخا

 هاجاو دمو او خوب هاخا لاقي ینعشلشا در ةتالذک هم كف هدنرخآو یسک ب ہزمه

 یل وا شادنرف هلبرپ یر هنسک یکنا ہل دينمو یسک كناخ و ید كغلاو یف تل انا. ےن
 اات زا یااجا |تبخ الو خ اب لوقت دی ادب ق یهنسکر لب تد شنو یرربنک او هلنیتفف ی

 يديویتف كن ہن مہ ةبخإلا: ہتیزحتاذا یللاتبخأن لوقتز ری دید کیا جنس و
 ۰۰ ۰ || مهراب شاظدوخاب یسراپ جاغااب منجوا کیا هکر دیبا لو لیدر دشت ناو يک ناخو
 1 رد یاد تکی ایر هیلغب زاوطاکرا بواو ایکو شاح یزب نال هربت هک انڑرموکەزیبویلخب
 | هیخاو هنيا ينعم راببا نانلوا رک ن یخ اس نتا اب وی نک نانو یخ ك نەرم یخاوالا
 ]| كاحو یف نزن میخ یخ بلا یزن تاساو یعاوا نالما لاقب' ر ر واکیخد هنسابسنعم تعذو تمرح

 ۱ یک كنه هادالا ایالا ذی اجا لان ناخب هنا نانلوا ند ئراوط هلیفبنضتكنایو يرمبک

 ادب الا هسا راتنآ یل تاو الا تلآ نانلوا لامعتسا مدهنسفرب هلیفیفخت كلادو
 ءادیاهد وبا ذی لعهادآلاقب قاف یورو تن واممهیهتنکرب هلدمو ی رن ڪڪ لب ۳

 ا

۳ 

 خا

 ادا

۳1 



i 

 ٤ہ نیو یف ك٣ تاجل ا ارنڈ وا بلقنمهیابواو ہلکا قا نر كنلاملوا وا

 ق ری یا عزوز یب کن نوه ےنویانرا :اذا بلال اف قلوارلطاح ۱

 نکل دن دشت كلاب و یرسک لواوو یقف كام یوانال یوانالا رنو جد 7 ۱

 ۱ 2 بلط ٹکرا هق دو یک تو یز سک همه ا ءاتیسالا تا وانا هوس لا ۱

 هیت ءان: ناو هلضعلاتنا لوقت یس لغو شه تدخأن امرخ ۱
 ےس

۸۷۸ 

 هلن وک FETE هنر گلک لوکی كلانو PTET ناہتالا
 هدنرخ او یوکس لنءزسهو یتفتیع یتا لا هلواور د تغلیخدهنونا وای او نان تینا لوفت هاتم
 ابا لاقاکانایا تم ايو اک نا لامن ها لاق هنس نعم لغاز د لوعفم نیل دشن كناب|
 نیک بر + : قح هک اب وکرد نوا لایه یسلوا هرز وا لوعم * هغ صوار اس ئا اوت
 واټ دنرسنک ثكنِلِفام لوعفمواو ئیدلوا ددشم مو نسر واوا شا لابقتسا نس هرما
 اوا درج نوه داوای بحزام نکا اض یعقاپ یرٹوا ندنغب دنلوا ماغدا ت تولوا بلقنم

 ۱۳۹ ورم منا منم لان نم رهالا تدنال مت هناتعما یر هک هلندمویض*

  رسک ک نانو نوک كم یا یر نکا | ذه انعف نخ ا علوق
 دعا یهو رداالاولاق اک أب مز نلاسعت هلوف ه یرقوز دشمن وا فان دچا
 ةت نزافو ءابالاو كيلا یعاشلا لاقاکروتلوا تاننبلااہدنزج زخ.تلاح

 0۳۹ وتن كنا ن ولو اب اج كعدیضاقو هلبعفركواوو كنابرولوارب 1 كيكو
 اڑو یس تیم gk ءاس هند دلوا لا هدلاعفاو هد امسا 4فا یراج هنسارح جک

 ناار اطو خاۋ اداداناومرم الا تیا لوھ تغواطمو تقفاوم هلب دمو

 مات نان هال وقتتس انعماطعا كم و هل دمویرسک كن ء مه ءات الا واولاب

 با و E ةوائالا هیاشا یاانءادغاننآ ی ات هلوق هنمو زولک ید هنسمانعم

 ۰ ۰ > وج دز نیزسککلواووا یف كنهنمه والا, زولك هدفنسانعم كمر و حارخ

 ۱ ناو هنر ہوتا وا لوفن ك ہر ,و چا رخ كلذ لینوکس كنان یخ تنهنمه قالا |
 اودا هوا ماین لاش زربد ید ةغان ناکہ دک د لک ع او بوخعلدوس نالوا ||

 ام لقب ریو نی هد لا هدنلاحریسآ كن هفانوناو هنس انعماطعرازپ د یخد هش ١

 الا ن کار روب هفان ندب مجیزوریسل ایام دب عخ ر یا اطا ةفاشلا هذه یقاو قاتلا ہد ید ||
 اب شنو عرک تو مر ا رب هم رونهلتعرس ا ا

 اجا لا زد ید لکل نوا اما كاا هلمسکر ی او هو نه هاناو |

 :ہ وا كنه هدنیامو ی ہک كن او ع قالوا یاب فی ةا كم ضمشیآ |

 یک كی تو رخ اف یئوکس كن هنرمهو یقف كن 9 قلق ناسا بو دا حالصا

 >اس ۴ ود لا ضل ہلیبس ثلپساذا اب اوة ات امل ٹا ل لوفن لا خالصا یبەتسنرب

 ادانكکیریدصمهرزوا یرو لیعفت كتصفان نایت باب ن نگلوزدؤ:نالوامفاوەدسومایو
 ہلا دام یتسرا شل ا لاتردشمغلوا ضرع هدوباک نایلوارکد هنلتدلوآر دن لنس هلک

 شا لات نا لاداو ىلوالاو هال فدخح یالدو زفغال + عفن دلع كاف“ لغ قرح

 لبد د هدنرخآ كناب و صفا هدیه والا اواهواد یز. زف لوق یقاکتیدشنلا ءاحدقفاا

 قاور ولد روا زق لیعفوب س ررونکەلس ہللا یدنکی نا توزاق هننک رب هکر دقرخ لوش ||

 یارغ عج هلب دب شش كل ذک كن اف یرسکهلواوو ی دق زهره ت تاب وات الا ردهتسانعم
 سم

 باتک ہیر سک كن هزه انا لاتا فدار او تعض اذا ءاتشسا هقانلا تنا ۱

 ششم



 هوا لانش اضیا دانم هلنیئعف  ناسیالا هام هلدب دشن كنابو یزسک گلاب و یخ كءزمه || والا ہٹمک دا عاتما بدمو یرسکخ کلو یدم ك هزه: یی. ردکمد لو |
 | عنادا هبلع نأ لوفن كا عانتما ہلدی دشقو یرسک ڈا و لنت لا 'نایاو ياو بآو هف ۱

 ءا والاهل ءا |تهرک اذا ءم ا هٹاو هنهزک ادا ءال نالف یبا لاعب رب د ید هکمروکه تارک ې ناو
 لوا هتان هلل وق نایب كنبسک ناب کردی لوش هلبدم کغلاو قوکسس ا[ ابو ی تلورمه
 نات كما لاف قلواہززوا تفصناناو ارکذ یک لب رص کفلاو نف كن مه الا اوا اع لاقت
 | بد هنکک را كنك هلینوکس لابو یعف کات ستو انا سین لقب لوا هرز وآ تفض نانو . | نکدنکردیک ك كو ا لوشیوتالا نزو یلع دل اصق کخلاو ینغ كن هزم ج ٰیئالا عبار بابا نما
 ماعطلا نأ لعح اذاءاناهدخالاقب كا ا ازکتسا ندماعط هلع كنابو رخص كيلوا همه ابال
 رولک الا "ییجاریز ہنرتکف یدبا پا ٰیلصا هتسانعمدلا واباب ہلیغیفخت كاي یتف ك هزه بالا
 فذحندنویو یک احر ا لبااح رو یک افقا هل اق ہل دم ید كفلاهدن یخ و ید كنیلوا هنملغ
 نانالا هدنش ہند كل دوم نم برع ضعب ةجزکا هنبتههر ری د ناوالا ہدف متن رب: زردواو نانلوا
 قولا زارہد یخ هیدن هلی ناوباوهلیضف كابرا رپ د کیا هدننفاضنا تلاعنو نب نزوا صقنرررد
 تروع مورد هلی وب ید نو ھوا نوجو نوحاییمج كل ذکەلب دمو یک كنابو يفر كنوزمه
 ةاترولوا هک هن نهر دنراسبعاند هنن نالوا عن یر کک ذ نهوزدآ مطخ نالوا ندشیناج
 ودیعجب كبادازم هبا كیا هدنلوف قعطاو لیععماو میهاربا كيیباملا كنلاعت یرابهکر دن دبیسوو ||

 کا قلوا اہل دیدشف و علوا وو هلنېتمط ةوبالا ردراشع درد شود نو هلت اض ارد كس هدنضا

 زولك د عج واو ۃوا نالف نیو ند لا لررد جد هنتبسنقلابابةواو ةوباتوبادقلوایاتنک ام
 ةنننانعم هیرت کاسب هلن وکس كناب و ف كن هرمه والا هنساتعضرللاخورا یک هلواوخ و دمو
 قباب هنسف نالوا بوسع ہی بالی دشت كناب و دننتعف یوبالا ہود یا هو با هلام لاقب
 هلنفلوا ضوعند ملکنم یاباتردهنس اشعه یاب هکر دظفاو لسان هزر وار هک ك ناتو هلنبتف
 نآ الا نسزدا فقو ہلیاھ كسلواولغا فقو هنب رزوا كنونو یک ی راک دید ِتماابەدنس هلک ما

 هشنأب اھ برغضعبور دی توا ندنخیدنلوا تہاکمدنتروصات ینددنلوا فقو ہہرزو!ات ہیلع ||
 نذما۔تویلوِا ۂطقاغ ند با هدلصو ثلاحات نانلوارکدو را ربد تعلطاب توایبا فقَو لا ید

 ہک اب وک هسیذلوا هب روا نیفرعهکا قو با هکر دون یہجو تان ناکدیدیلبقا ما انبولواطقانس ||
 هاداب زن وا صوعا فدل ا دعب یدنلقمژالات ناصقنلل اربجسپ ر وشر نا لالخ هب هک هلق كلا ||

 رداتااب هدناصا هکر ناظر بس انب هرزوا فید لات هدنرخ او یف تا هر مه تابااب یکن خلوا ||
 لب هرکص نداو ةلکباھاباباور دشلوا عقاو ہدراعشا ضعب میکسر دشلو| عدقنهرزوا ان فلا
 زدشمل ؤا بلق ہقلاایرد قا یصارونلوا لامعتسا دب دن تلاح هکر دهلکر لن غف لز: راها ی رسک
 رد شما یکه دحاو هلک نینلهدنلانما کور یدتناار فرد هرروا لاونم نانلوارک ذی نا یاب

 ته نینک یل وشردنغل هد تبا نالوا هل اترسک هلیضف كنا تبااب یرتوا ندننافعتسا تیک
 تانءزمه كل بال ,یدبا اتیاب هدنلصا هکی دبا ف ذح یی هیدن نزح بونهبا هارهبدنیدلفحوتفم

 هدلاو هد هلکه ابد نوئلوا لامعتسا هدح دم ماقم هکر د هلکر بد اسی هززوا مہ خذ تاب و یضغ ||
 كانال هرزوا باس بولشا نوجما حدمرلرید یخد كل الان ہنغیذلوا حدم تہ قمالوا جان
 ندەنسانعمغ اطقن اب د مو ی رسک كنم ءابمالا ردهدنمکحهدب | زمالاریز هلرفدخ كمالرار/ دیو

 ی ز و لبح الکو هثرفکن د عطقنبال یا قوال ہالکو ییوبال رع ن الف لا هرزروا اور ٹیکسلا نا |
 ردعسا كعضوهردلب دم كنلاو ینوکس كلا و یتف كن همه ءاوالا رد ہنضانعم قالتوا هر ز وا

 سس

 سس سس



 و

 0 چه
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 یدن ليلو + دوازمکق رخ هدف دوس بوتاوا بکر او صا کام تیوب با

 هکر سا هرزوا خف لزرخآو ینوکبس نلابویتفكناع تاهیه داوفلا فیض ناکاذا ||

 ےس بس سس سس سس

 تیس ارز یدساوارانغ ھم رشعد سو و یراوا ندیضیدلوا هییش ةناوصا یک قاف
 1 ادبی کنین تل اج و ردلکد شا وا نم هاب هنغیدل وا :ثی ونس یزرعا

 هی زا لوا یدلف بردم یک ارعا فزمصنالود یا ینگ مو

 رم برعم ینا هک ۵ هک دنسک لوشاما یدید نومپ وبیسلاوناهب وہیسلا تولف عجو

 زار نزو ىل ههوهز لا یدیدهوبسمجلکوهیوبیسووذهدننجو یوپس امهالکو هبوبسوذ
 نه ھو هو ور د یراوا ندب | د درت هدنس هنبس السر ارب ز زؤەر دال هوهولاش یس رکا

 ۳: وو هتناع لوح راج ا هوهو لام ربد ځد ەغمرغج یککراكنبشحو
 ا لناهو یف کوا و ءاو هولا لربد هفوخ قاقثاو رد ٭سِذروش
 چو )اش هنس اع نابچهنسک نالوا قخر وقلي دمو یم كلو اءاه ةه هوپ (ءاہاا لصف

 ٦ ر تعاججرو رداهییضا كنا كنات تالوا هدنرخآ و ردلعف مساهنسانعم دعب نحب زرد نوجعادیعبن ||

 نم نرو ہلیکذ تا هفربح تاه اتام دخ مانی وفات دن رند وسکم هدر تر جآ ك ناک

 0 راو قا نک دەم وا پلفنداهەزمته نالواہدنلوارد٭ انس نانلوارکدہرزوآ

 2 هدفقو تااعلوا یدلفروکم یاب هک هنسکلوش ی دنا یٹاسکوەنسانعم

 اد تاہنیھ بودہا شوو هنبرزو اتلو|یدلقحوتفمییانهکه نىك ل وشو ىد ید هاه
 رخ ریژاج قاوا نوا تعاججیسهلکتامیهیدغبا شفخ بودی فقونیرزوا

 اد اک: اجهدشمهلکیزعلا و تالل او التعا وبور ول وا أن ءتنالوا نوعا عج
 ز دبا بت امد زی« ا !!نالواهدتاللارکاو ہلیس دایز فل الان ل وان و تعامچیسان ۱ زهلک

 1 ۳ مهد ۷۳ او نفی دمو كنانهدنل وا انها ہانداب (ء ایلالصف)رواوا مزال قلاق هرزوادجاو فرح مما |[

 سس رپ ات هقدر اچ ندقارا نشادلویدنسک نالوا نا وچ هکر د هلک ر هم ان هرز وان وک

 انا لب الا تهیه لوقت قە رغاجو بد ہابماب 4ب هود لا نرو ىلع ةميهلا' یلنفا نعم هاب

er, ۵یرهوظا حالا ذج رت باک نم ءایلاو واولا بان » axیو  

 7 8 ۳ كوپ هکر داش مر وس هلي وش حاستفلا ثّْلا هر هبلع جاسک بانک تلوم کوا نور

 ر EE اب دوحاب الثم یکاعف ںدیبلقنف ند واوال فلا فرح نالوا فاو 4دی اطتتیم

 ٹدایپانکزھ نوید ابو یک
 او ںیم تک رسک افر دم ندواودوخابو

 ناو مفاورهوردند تز غوب رز ییا وارغ یلصا هک یک ایشو رذندتیضذوپ
 2ی شمنر الوا+دراکهدنابو و یمن هللاءاشنا ر ونو ا تراش ا هما كناب ف ب فرح و

 مر یت پدر وپ هد اعض حسن نکک زا هدان تون د وجابهد وا و تر رووصاب

9 

 ما

7 

 اکا دن ٰیمغاعج ہدہانرب یاب :ووا و مکت رولواتیاعریرادلکن الواهیف دم هدسناب

 اقلید كل !نالواهد رخ او یف زم نالوا هدناوا ءابالا(فلالالضف) قطالام ۱

 لعن هب هشیم نالوا تدشعافو ندنوا یراکدیدا وف نان انا راض عنوة نس انهم

 ضفانو یواز ومې هک وکر دف دانم ہد مهتاب ہدہاتکردص یرغوج یئوزو

 قري کک لازمه ءابألا ردءانب ھنڈیدافلوبلیلد مجرم ین اج دنخا بولوادیف لمتخحم

 ۱ هولخ عج ثلاسا بالا نم ہانا اب نالف یا لاقب كا عانتما ندهنسسنر هلبدم

 : | تا ہدنلح عا امد بو رو مالس هکو لس لراپ رع هدنیلهابب نانو ةنوذشنو قلا

 | اف باما نما ۍ الجم کالوقو/ یبا تیکسلا نا هنرپسفا لر وفیراکذم
 سس سس سبوس سر سس س

 یر



 هو
 سیر

 رول اب فلا یساوادیقم یور فرح یر نینفی دو ئاج یربغتو لدتریددهبجوت ه ںیہ

 دیش 5

 ی دز سس رسا

 ۱ یکد ور اوا هدنراظل لصا اواولصاحهج رب دقت یدل ارضا EE تنا

 !دنیعوبا ناناوارکدیردشمشودەیفاف یراظفا فو ںیصؤرفا ہدنرعش كسقلا سا مک دو[
 ٣ تافرحاماهدهدل وا دیقمیور ردیجسا كنتکر 2 فرح ناو رکد هبحوتراب ربغ امار دیلوق ۱
 تج ون لون قم وطروب هیمتسنرب هلبدیدشتو یس كچجو هلبتف هحوتلا ردشعدرارد لیخد ۱

 ردٴولمرئوا هلهجوت هک رد جا كرانر واهناشفا نعلەجوتام یجال لا قورارب دی دهفعووا هناشفا | ۱

 e هرز وا هذحاو  ةهج هکرد هنس قوش هلیدیدشتو یف كوجو ىم كيف" معبر هح وما ابا

 ہوس ی لتهاجویلبسو |

 یخدكنارهيحووزر د نت هنعجیرب می" دتباو هفحیرللاا دا ندنخر هنا نکن 2ج
 ! یار دیعسا ی

۱ 

 ہل اوم وا تنها وااو کر ربهاحاوامیجو اهربص یا هللا همجوا لا قلث هجودلیدءو یرسک ۱
 هل دمو یرس کنان و یرسکَك هزمه «ادبتسالا اهیجو ہتفراضاذا هنجو لوقت ود یخد |

 ۱ هلت هرولا ب هرولا باغوداقنا اذاهدینساو عطا هدوتسالاب رارد یجدهغلوا عیطمو تولخ ه ص ۱ 1

 تن ٭ هّرمه هردوالا جا ابلانم هیون تهرو لاعت یدید رجنفون خاۋ ودير ىا شنب هام | ۱

 رت تخو نع فاد خبال تدسطحاقو هرزوا یتغل هرب رج لهاهتسک نالوا مق هدا انکا

 قولا اساس رها جر کار ناو عنادا وز

 كنءرمه هاب ہاقبالا د دات ار ورم یخ ذلوا هنس اتهم تعاط ید !قهکر دن واقمنادهاق تع اط هلنیتکف

 یعط ك الو لته هل وا هام هتف ناسلولا قاواربخم ںودیکل قع نددجو تدش

 هلو هلو لا كِلَدكِم اعم هاب هنتو یزک ناتو یراک هزه ا3 ىالتالا تالذکه ان ةلدیدغزو |

 هلاوو هلاوو ۃہ اوم اطلاو بر لا ین مه سک ك مال ههنا ولار ونلوا قالطایتتوشن ومهنسک |
 ةنرزوادل وملبدمویرسکپم هالبلا هلواهداب زیدجتو هت رزوا یدلو هکر رب ین هل هفان لو | ۱

 سل انار ادوات تقوا ینرفن نيام كنلغوا هلن روع

 ۱ ۳ هللا. هنس انهم تاوکنع کروا ہل رخ كم الو ییذمو ی: كوخ هولا هدنامز یزاغدنلفربسا ینعب

 | هلاها وان زونل وا لاسعتسا هد نل مت جھکا ار دنقلب وخ تن هنسنر هک اد هلک هل یو
 .روللوا لامهتسا هدا ازغا لشکر ده هلن هل وتو یصن كناه و نوکش كنانو عقل وا واجد وهبیط

 | كنايهو ی ٴاواوف كابو ما نکنم هبوب ہون ,رونلوال امعتسا هدنح ماقم هک کرب
 aan سس

 هجوت ور داویلواذا سا هوت لا فرید دغو ار هدایزهنکرب هجوتو كبلات هج وتو لو ||

 رسک كيحو یضفدلواو هبحولا قاوا یحاص هاجوردق هلبقف لواو ةهاجولا هیلوا فالتخا ||

 كنءمه هاجتالا ةازنموردقاذ اهبجور اصاذا سماح ا بابلا نم لجرا هجو لوقت هرّزوا اوز

 | هادینساو تفاسن او تعقج |! ذا ته دینساولبالا تھدوتسا لاقب یسلروس بولوا عجب هزر کو |

Gahكفلاو و یخ واو وا  eةآرما و هروآ لود لافب ی  

 ہد افص ےدنزراد هنس ار كنار اصن دندو لع سبسقو هتيففسا نع فقساالو هتي +

 هته هلولا هلولا ؛تلذک هانعع هلن دمو یرسک ك ئانو یوغکاز و یرسک كهز مه اھل الا دمال ماتم ام اک

 نالوارتضم رسک ك قال لاو لا داف لعتفا هلصاو هللا ءهلوتو عیازا بابلا نهانا لوو اهلو |

 غیرکتانزو ىلع هبلوتل یزوا فدک ان دفن داح یدج و

 وا و اهاو «دراعشآ طعب ردشملف نر ابعنددالب یار فدا ین کتب

 كل نکهلبا یف وک تلا و صغ واود ہوا نالفاب كود لاقیاک نمی نسخ ہون ہد نالفاب ابو

1 

 هدو

 هرو

 هفو

 هوو

 هيو



 ےہ ج سست

 اب مامنسایآ 1 نوک كفاك ویضف کو :ہکنلا هنسانعم فلا حت ر یمدحبارزغا ||
 EIR هتمیمش ادا عب ار زاب ابلا رم هتک ا

 لج را تک نال وقت كخا تاط كات سوق رضا هریک انوتنهرمه هاکتیالأ
 ماوھ پ راک ناب نرم ااذااھکناضا لالا بابلانم هکنو ینانلا بالا نک |
 یتچیززاوآ ندنمضکردراودلوش هلی دب دلو نتف نوا و ود یو هكا دکفتراش ۱

 ۳ تا زورم نالا مک ہللاف رار د هرهود نالوا فیعض هغو سس هو

 : کن اض د: لا نم هتهنکت تربغت اذا لوم ال ءانبلا ىلع لج را مكت

 عمو رچ زما زلا نزویع ذهنمنلا هدنلح كجد ني هیمر و کجر رنضنس هشر اهرب خر اربد ||
 ۳ ادا هنو ينا نع لجر ا تهن لوقت لواع ونمنزا لات زو ىلع ھی تلا

 الر :زولکهدهنس انعم قمرفیح نوچیکمبا مش هرولاج یر ئاسو .دروف ههنهنو ||
 لو ایدتبالیدیت هیون يیاطسوی اه هللا اهجوا یدبا همت یلص ا تنه وەك هب تگاذا 1

 وا ندنغیدلوا ن نو زن هدهلکیدنلوا راتخا نون هدنتس دند فورج و ر اسو یر وا ندفرف نب

 1a رخ وط ارسهکر دزب لوشیعرعلانزویلع ,هنهنلا صام لعردهلب وب لاح هدنلانما ||
 ےک ہانٴلاقب یل راكوي کنز کو ابن وکس واور یف كنون هولا یعموانزو رد ېک لله | هوت

 یدک مک نزول هیونتلا هنسکنالوا ل سکو بلی ز سک ناب هال :عفترا اذا ہوٹپ ||
 1 ۳ زاس | تهون لر ةن ریدیجدهدکاهلیظعل یبهنس کر هیوتتوهتنفراذااهبوت هتهون لون

 هارو واو تب وف یا یسفن تهان لوقت رار د ځد هخل وا یوو سفت هونو هرکد ۱
 ۳ تک : ف لاقي ؛ قمرباق قی نشر لت وکس كنا و یش اواو هنولا : هنولا (آ ولا لصف )عفت ةرااداهاتنلااا هر ۳

 بال شی ی رزوایبا ور تبکیللا نیا رولکهدهنیانعم كم و N اوا

 ف کابو یدمویرسکكنات ہبہ ہیر هل تنطفامیا عبا انا بابلا نفت هن وامو نالا |

 3 رس ررباق هبل سپ هنسانعه فر :ناداجو لو هوزوا غل را هنسک نی د لح رد عر اض

 وج هلن هوجولا ردفورعم هکر وب ہلا وکم كجو یخ كلواو هجولا ہنساعم یلابترولوا || و
 زدنداخما یو زدنقا تاک هوجالا یو ہوجولا یسارف کت ٰی بج هیت كلذك حال[ | ا

 | و ترول وا عفاو قوج قل وا لدہم ندواو هزه هلو قم وب یدشاتیکسلاناوهنن انعءیقعانوا ||

 ۱ شف ةن هجوو هلغلو| ص وع ندواو یسان كتہجراربد یخد هت مج هج وو هسلوا مو مم ||
 || فارشا د هریک كر مش دلبلا ہوجوو ەےمنیاراوھیا یز اەجواذہلر واده لوقت زولکیخد
 تلواو ةهجولا 00 محو ردعما برک كوو یرفک كلواو .ةهجنولا ہنمانعم دلب
 [ولوا عج هان٭دام ال راو لوقموہو ندروب زم یانعم ردعسا تلذکه نوک کیجو یی
 ۱1 ناز کون سار رو هدعو هدهدعالسم زالوا وا مچ ٭ هدرداصم

 نخ یک کڈلواو ہاچول هاجولا ںددنمانعم ہللاقم هلی ك وج و یض ك٣م مجاز لا ردبعجج
 گن اجالا كالابقیالهاجوو لهاجوتدعف لاق انعم ہلا یمط واو هاحولا یسوشراق

 : اوب یک لات یقلوا,ہجوٹم هپ هنیفر هلبدبدشنو یزیک ین كا ویرسک |
 | نود هاناپو بونود هپ هياب :یرتوا ندندلواروسکم یل قام واو یدباہرزوا ینزولعتفا
 لوفمامتاو هنس اعم هلبافم هل ناز یوق افلا رد شمل اش هنیر نوا کنوبوردشملوا
 ؛اب رد وا نه رزوا کو ید وینا لیلا تپ جنو ںدەنسانعم هلن اعم تلدکهلیعص

 هحوتمهاب ی ییهنسنز رکا نزویلع یجونلا یدیاواو هیرانوانلصا ارز هنسانعم مد
 ۱ هات ا سردی مفرج لوشهبجوآو مجرد تجوز ةجاح ی هنمجو لوقت

۳277777777277775 NET 

 ےہ ےس ےس ےس مس سج ےس

 یب هم سس



 ا یی تو تم ۱ چ اھ

 7 هرمه ہاشالا ال و هرزوگ TTT د دور نت اہک

 لخزا ته لوقت تانک اعم هلدیدشتو نو نحو هاتف دا ہاشم لا
 ,یرهش لوا هدکد لک «زهشرب هک رد هنشک لوش هر کي خخ انا هحانلا درا تک

Eشل باسا نمزوعبلاته دن لوفت كم نمو زەب هلن وكتىكلادو یتغ لو  

 لوا :

 نادوک هم اارو نیس برسو ترسو ید دال رس اتا ی

 ماش کم كلادو یف كۆت َےهدنلا' ونش زدی هدنفره مز غنمیدرءود نمد رار د هام

 كلادویمضكنون ةهدنلا نوسلوا دْیثلاع حی عد ےب

 نضرالا ته لافهتسانعم قل وا قارارذر دصم ناف ءزیلآ هلأ دعنا هز ناکم لاق

 لاقت ::یلواعاراندهتنشدر ہار دی داشت وی عة كازو تصف نقلا نقلا پادا 7 7

 منا رغ ەل رب كەل یدتبات ا کس نازارف لوخ دل وسا نعدعادتیاضاب زا ی هزدنانخج رخ

 هک الاح لود هن رافد عح م هربس عاب وب هکی راکدند هر تح رخت رانا ورم 1

 قارا ندلاو موق دوص+ نکلی دید ارد هکعشود قارا ند زاوپ نالوا وصول وا توا
 ِلاشدنمو یدتنا رورماهف لوخ:نلا مولا ۵ رع اس انلوق یا نالا کت رولوا ازظن هغ

 :كادهلساز و , یون هنسکرب مرکب زرکیلانز رو ىلع هب لإ زدنا ترفه ری ندی ا ینعل رادھا شنا ا

 هفت كازو ی كانون دهاریلا اهنعاهدع" ایا را قلا نع مے رپ نالف لاع كعاعارا | ۱

 ینا نالوازس وص زس دو! کار حص لوکس كنار و یم كوت دالملا ےن قلواقاراندهنسننمرب ۱
 با تق لاقب كيا غارا ند زر ىل ومو یلنوا یراوط لوک كنازو یف گو هزل لا

 ندبا باما مول لند و یز م اک او یھت كن زم ا املا نك اھتدعاب یا اهن اهتهززم

 م کی عم قاحاہیزن لاغ و موال نها دب ناکا ذا حک ی زن نال لاتی کالو .حاراندو مت
 هیقفسبا سانلانع دیعب ءالخ یا هیزت ناکة لاش رازب دید ہلاکف نالّول درب ندعنالخ زوق ولا

7 

 زا هننکر هدنیله ان امروز رید ید هکمزون هیت یهود هو ەرۋ ضولنآ زانا

 | غازاهبرسک كنازویتفكنون هزلا قوا غاراهلئوکس كنازیمض و كزوت 2

5 7 

 هقانلا تلکوا تبع! اذا بازا بابلا هسفن ترش اش لاو اخف دا
 كلامو ىض كنون هفنلا نوسلوایرغ رک نو كا هود كركر اوط نالوا رج علب رک |

 لاف هانعغ مزکتلا نز و ىلع هبفنتلا قلق اع لب هلب رنک کن زمہ ہافنالا مافالا یھ ہلیدیدشنو ی ۱ ۱

 را رم یو ملا ہلید داو یش او ىم كيم دنا ہفت ورق ادااههفتو هب هال قنا
 | یعض كنافو ىج كلهم هوقنما ت

 یو بش و سنا TEA رسا
 اهوقنهقنلقب ان لن وغلا“ غہازا بل ناقته ملل بت
 كخفاق دال ]ا راودةغل واوارول یشک هل ہما حولکو اع واک راک لا

 یم كنو هعنلا 'لوا هدنفع كنبلع زودهو هل وب تقافا نادکلهتفخ رد هتک وش هل

 هالا فلخاسضمر دس کک نل و تفاغا ہر زوار ورز ج و یجب هل هلیدیدشو مه كف

 قل وه هبهنسن ر هانقناو یلاعت ةیلا ههقنآ لاق كرو اا دات فا رک كن هزه |

 رد ەنسافعما ةصا هلل دم نعواراعراوهنعرا یا كەم خل هقنا لانني راد یخد منقول |

۰ 

1 

 كني ون هقنلا ET HE تہ حا نلا ||
 مہضالئا دفنالو هقفال نالف لات ثلانا بابلا نم ههقن لاقبهانعم اب وک بم تافافو ىق |

 وكب كفاكو یو و 3 سنا ماپا نایوض رک کو تنه هی
 تست

 ےہ - حج وو

 اں

 هر



۰ 
a 

 كوي ذهاب تهمت نیما |,

 ی نوڪ ادنیپح کی دقت ر ودرېد |

010۳ | 

١ 
 ےس سس
 سوم ےن تیس اہم اد کس ی enm ته

 6 121217 ۳ نهذلار 8 شانتا دق
 زاواوا فلخ هیاجبءام هک بوک یباع روا نیک کنم را 1 لا کشا قاف

 مولا رد قا كو لرانا کا دؤافلاءامون هندالوا كو دیس هدلاو
 ی ی E E :ئوامرہظاذا برا بالا نما و الا با نمدی کرا تمامی ان دمویمج نیمه یھب کو ۱ تو میکنن و وادار وص توپ
 ادا لوا کت ین وا مف کلک ندين آب دارو
 اراد اڈوا ولی باب کردی هان وار یی جیا
 یو ا ب انک ل لسج ولا تم لوقل 4پ ید کمروجاوضوردنشا

 ی نمی دنا مق وج یوص هلاطنانز 2 ۃماكللا انا لقب ادا لالا بالا ۱

 1۳۳۹ ۳۹ .هاشلاریثکتناک اذا هیم وفه امژپ لای وم نیک كا ۱ و
 : نیز

 اوج یابی دا سا لو دوتا 1 زهر هل طبنااذا زفِا بلا ماما لابی قلب ا او ا یر ناق ود هلبرسک
 و وو رس و وس راز 2و
 دم a مرا الت زف بقا اذا لنا ابال 27 رد یدک قلا یوم : او ءان ااف ترصاذ ا ةاوبلا تہ ما لو عن نویز انظلغ كك ي
 اند روک ز«یانسمرارید دەس یه وعودبدحوا ساجب :تللدتوپه,د وآ 4 1 | شل! تدو :ل وقت زد ید هغلقالط هل وصشهوکد وخاب یی ویمن وا ین همین رب
 4 ة أش هک اب وکتسانغچم ا ںیم مب دیدن لا وی یک واو وا
 یف لواو وی ی هيوم دوم ر دیم كتر وعر هلی ید شن تلک ت كاب ویي بک واو روا
 ی ءال ارز جانور ترم كعضو مر لاطانزو یل هام یرفصی بیست
 اب اجویرسکلواو: :یوالا | من نالوا بوننم ہی وص هد دن لب وزیر ہیک

 رت هنلا هنن نال وا زوهشم لنت" ینا میلا (نونللصفو) هرز والوقهنسکا
 3 سل یلع ہک ردهتسن شه دا ؛ ل وش م رازی مہ یدتارانطعب هاینعع
 اي زدن انا زرد ید کارکن دن لخدتوا

 ںیم
 : AEE REET : هل نولو ا قالخ تلماخ هو هان نیک اب 1 ۳ مالا هنسک الا یر اهتشاو فرم نہاد و ایر مک او یف كنون هینلا منا مار یر الا
 شام بتمن زاد د هک فاو هب هنت رب یهناتسکر هبیتو ۱ كمرتو راھتشا

 سس تست سس

 ا تموم سورس و

 یف كنابو كپخ مه ا هلع هتف ئثلا لع هنهب لون قلوا فیاومپ هنر هب دو
 ۱ تک بهمنی اوین لا دنن نالوا راهش لا یوکس تاون هدنیامو
 هموت هبننا اتش قوا ندوخ وا هی ریسک ناتو بمنه ,هاسیتالا ر ولوا هدایت فرش هل وا
 ن REE دنهبنا لوفتقمرابوا ندوضوا لب سیکل نورمه ابا طی ادا
 هرکس كلونو ىج كج ةهشلا اهتسناذانالف تجاح تهبنا لون زر ید سستا
 تاجر ناد وس لوکی کدو یہ نو وت ناه ناه تاج لا دی

 ج حح

 لوا



 ےس ےس ی

 تله شاب وید خو تلاشی ار هال یه یسک او ید ریا دارا نانا عفو

 تلاح یبا ۃ طو ازل ؤا تنش وزوا اھم الو قو ەتى لاد تالا ہک
 هک ندیآرتکرولوا یکتا و روا کت کو اتي ڪيس الا  ناکوب دلو

 هک نر دارت بما کانت او وال رونا جلا وچ ت ات
 ده کلک والد دق لادن سل 1 ]نو مزایا قوا 0

 یزوک هب ما شب اروا مالا تار دی خدا 0 ر وعنالاوادسزفیز کا اهرم و ناوک الوادنساف

 نک نھ هعلآ علا یتبد زدذوخ امنداسهوبینراکدیدءاهمم رک ہزار لا هم روسو رز ؤا یی اور

 ۳7 ول تانلوا رک ذ هلیدمکفلاو ناوک كم و یخ كيه قلل | املا رد هکوکیکو دضاپ ل وڈ
 "نیکی ساب رک بولوا خت 3 یضاب كلا هکر زبد نر وع لوشاهق.یشاورعواوتراوعتالوا ||
 | ید رایضعب ایت تفاوت کد دما كف تنه هتل ہرا ۳

 ت ETE رنو وادار هوم ولرم یی نامر واوا تغ ل نو ام وا
 هزار واین او قر ارف هئن نالوا راتب ٢ لیلا ہل ةا دولوان وهم تدسح واثنالواهدنرخا

 قلعتمهنم حالا اردیا لمر هنن دره نال فا مت! یم کد وهاس اله ۲ لس یاب

 هاهنا هتسانعه هديب هز اتو نال وا قاز هلن وکسهدنهبام كن اه یف كل روم هما نیرتوا

 ںیہ ear LAAN چجوووےرودمر ہو

 ذی لا
 :ةیمز مه اه «دسالکل ؤاار زر ولو ا فلا سال ےب لوا هب اقا وا طاس دامن دنا الاۋ ۶۴

 ی یربفصت اديان اوآلدمهزخافزخ ت واوا ل ارانز وص دا س رکا اورد نم درد غلو بادی
 تہ وس و و ٭ ہجوجم یہ 5<

 7 یب یدباد ی ملا ءتالا مرند عن نر طب باد فف هرز

 ا یش شفخاویدةسنارانلواذ از ولکدن رھ زائل وا طقاس ندبوب مالا ۱ ۱ او و یک رکن تبار یکم هدنس کشا یل زدیااز ناھا عضوم شب ید د

 | می وات راغتالاوز وا بنات اند "اف کر او رد و هر زیا

 کی ک4ا :
 2ت لا جل دیدشرو یف كلاد و ی لوس مرا ہٹسالف چبا یا وا هجا

 1 الم كا ا ر ويفك ءاهراا لغو لز یفلوا چ اعم هلن اک ای وادا دیک

 أ تو وا دیت َیشراَفكا ریز غاک ا هکر دشا ل ا LE ۳ ةعازلا لاو تالاب اف 1

 زعالار دننحاهب ر :EDE دید اهم راض بو نم ]مع /
 ]| شو یک دام

 سا یمن لعف هلی لغفرادتا راهظا قم نال وا هد ههمو ارد وصل رط سا انس

  Eروانو كسك اهو یف کو+ دم هم دن ام هر ناناوارکذ ج هب یسک لدن |
 ْ اژادنوارحز یظفل هما ھمارا زرد فاکا یس اک ا ۱

  ETOةو زان ر ولع ةه لا نزد هم امولق ز نم هدلاج ||
 نالوا هدب رخ هتشا همتا اوضلاس ان ر ولع داناش زج ادا هبتهمچ هل رفت جز ۱

 موم رهف كل ہز مغز رب د ہاومالا هدنتلف عججارپنولنپنعق رد هوم یلصار ولد ن داش ازمه كل ۲
 | دن رکصت از وداه نال وا لاند وہ اولاد و لجلش سکه هم |]

 ۱ نام اکر دب حس نکلا در نشا یرهوج نانلوارکذ بہی تو او بیعت

 || زده وقتی ریفصاو هاومایججار ز زرد ؟دودیلصا ثناغبونلوا ج ردهدنننض کل وا لیدی وم
 ۱ زکاوردشل واعفاو *رزواهح و وب ق زاغ كنب رهوحیت ءومقلا طنز و عل عم ءامیدیا رک کد

 نان لج لاف تارک یا لحجر لان ویدرول + +ا قف واهس اولا ةسد ردسح اؤ لا 21

 ۱ ها

 مچ کھ ہوس د ا ا

 حس

 هح و

scanهو  

 اه

 لشاب فا قل راقب روتا ولاعتس همانا لقاءا لاس رک و

 هدم
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 هجوت نیا یردیالو هسأر بکر اذا ضرالا یت همکش ج رخ لاب كنک || هنک
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 7 ہہ

۰ ۵۷ 
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 ٦ دن راک دتبا دصف ہظعتدف الا دهر د ہلکا تنا یفقودنی دزوااف رح لا یعطف كنرمهیرللوق ||

 ۳ ادراک دب در هناصاهدنر ورم تقو نو نسض رارعشارب زر ولو عج درب هدرتش |

 یک یغیدلوا بولقمت و اطزابلوا بولقمو یکن وج روتوضر رول وا تولعف قوا

 اھم و ردبا فقو نیز وااننرخا كن وب لع ضب وی د زا ر ط یس هلق فیغ اکا کر دید ||

 لكلارویتفلفاک ةهارکلآ ردا ریسغتهبا ییسنوبسک ی هدکپودیا نظرواکم زالیبحاصر خم
 ]| ههرکآ یشلاتهرکلاتناهانهلنیفخت ابو حف كفاک_ةبهازکلا كامروک عیب ییهنسدر لیفت
 _ | تن نلیروکم بق هبدمو یرسک ك نارو یخ كفاك ہیرکلا عبارابابل!نم هبهار کو ةهارکا
 . | نالوا دبر هلیدمویرسک كنارو ی كفاك رکا انمههلردمویمط كنار وی كم ءورکلا
 || هرکلآ هیلیا عطف هلتدش یی هنس نلیروا هکر دحلف لوش هرزواروبنم نزو ةمرکلاود ردتدش
 | لع یارک لی ع تعلاقب هرزوا قیاور هدیبعوبا ردهنسانعم تقشم هلبنوکس تنارو یمن كفاک
 | ردهرزوا یتیاور ہدیعوبا یخدوبو كنا هلهارکآ ییهنسنربهلیوکس كنارو یف كفاکهرکلا ذقشم
 | رویز+یدتبا بولق تیاور هدیبعوبا ندی اسکو هیلع كهرکا اذا هرکی لع یتماقا نالف لابقب
 | هی هود نالوا كرب یثاپهرک و یدیارید ردتغل هدرخا امهدحا بوی قرف نایب كه رکهاهرک
 | و هتسفرب ارج هب هنسکرپ هب نیک کان هزسه ہار کالا هنسانعم سرا دیدش لج را زبد ید
 | هیهتسکرب یهنسفرب رک نزو لع هبرکلا اهرکهیعهتلجاذا اذکیلع هتهرکالوقت كمتاشیا
 1  كس كنانو كن زمه. هارکتسالا ہیلادنہح ضيقت وهفاهم رکن یشلاهیلا تهرکل وقت كم وادونن

 _ | هکر د هنسک لوش هلیغف تیم و كنءزمه هکالا یشلا تهرکتسا لوقن كمزوک رکی هنر
 . | هلنبتقف هسکاا ر ونلوا لامعتسا یخدهداع نالوا ضراع ةراعتسا رولواهاکو هغوطیعا ندنسهن
 _ || هکر دهنسک كوش هلبرسک كم هماکلا مہارلا بالا نماهکهکلاقبقلوا یعاهرزواهجونانلوارکد
 روا قه رطنانوارکذ هلبدیدشتو یمضكيموملنبتعف همکتلا هیلب نکیدنک ہدناقوہدیک بولا نشاب

 رد هک حد هنتفو كن هنذرپ وف رعلا هنک هفرعا لوقت باهت كنهنسنرب هلینوکس كنونو
 _ | دیاد صلاخ یرع هتسانعم ههنکم لال یراکذید فصولا هدهنکیال راب رعو زالوا قتشم لعف
 | گز قدسالاەکہک لاضب كمررو زاوآ نالسرا هلزازلا نزو یلع ةهکچکلا رددلوم مالک
 كن اهو یف كفاک ةهاکهکلا ردیزاوآ نالوا ددرتم هدنس هنس كنالسرا ر زو هوص ڈیاکع

 لقب ید هار یرغا كشنوخرس نی کپ چو یف که هتکتسا اذا نارکسلا هک اقب كجا جارخا
 | لوشلهلفلا تزو ىلع هلال (مالنا لصف)) ملعا هلو هی جارخا مکح نسفف هدقدلوا دوصقم
 | یجب سک كن و یتخ كلوا مال هلال ہبلوا لاخ ندمنروکب ارس ہدناریکردارحص عساو
 | درشو هدمالکو هنسانعم ےسنلا یدر هلوا شغقوط زمارب هکر د زب لوشرعرعاانزو یلع هل
 . (اذإب ولا جاستا هل ملل اق ییقوطزمارب یزب هالج لالا نزو یلع ةہلہللا ردملروب لاح ید
 مغل ههوو هنسنهدرتست كغروا لا هنسنر هلن وکس كناب و یقف كمال هيلا: دنم بولقم ہلہلھ |
 ۱ یار یکن سلا وسابماا بولوا لخا مال فلاهثب ر زوایدروکر اج نس الواهال یلصا كہ لا

 لکدیدهللا اب ران رعو هلغمل وا تفص«دناصا اردشلوا فلاحهمالعار" اس ولهکراور دق :ولفلوا یراج
 0ے

 رود ول ون ہاکو ردلدب ندادن فرخ مم هدنلاوقی راكد د مهالاو هال راب رعاماو یرتوا

 دواوا ند ال قاقتن افسر واوا تبان یفودلواهدب زط مالک نهر وب زم “کر کار وفاکلانز ویلع

 1 2 ےہ کی



۷۹ 
 .د سس سس ۔ےیسیی سس

 هنج اعا هنج اتاهرکب لوشاهوفو هنساضعم تزوعنالوا كوب: یرغا یوم هلردم كفلاو قوکس كواوو |
 ےس ههوفلآ ررو ندنسارا كاتا هکر ذرا و لو دارم ندراشبدوملوا توزوا یراشر زود یش ۲

 ہاوفآ ما ءقارطلادهوف یعدعفلا شم را هردو یرغا لو هلند دشت و یہ لؤاوو یمن كيا :

 دہدشا ةهوذلادر نا لاق رونلوا قالظا یخ د هال کسر وا کم ورم طاق زظ لع و
 ا زا زولع وتلا هتسانعمتملکتردذ ذوخأم ند ۃالکلا ٹو با ایا
 جا رخا هر وسهر دت شتو ىع لو اون یتقف هوفتلا هوذا هلع>یاهللا هغ وفاق قلق كوب نارغا |

 1 مالنکنارٹ نک لرد دشن و یف اوو یعض لی هولا 4 ره تب یتضفاح یا ةماکب تهوفامل وقت

 || قوح نکرب زا ییاعط هنسکو ہللا یب رسک نانو كزرمه ده اقت مالا ةنسانعن بط هتک نالوا أ

 دار هل دن كتو قرتسکت ناو ین ین دا *راقدعت ها دتشااذآ لج راء افشا لافت قاواز

 هبة الو مالک از كۇبو ی دلو هیف بوناوااغدا یاهو لصاكن ورو هتک ید ا لکا ۱
 ۔ || كناهو ى كنافة ههنلا یوم هرز والوتر نزوة بلآ هوم کا نیو

 كزاهو تفت فلا ا ھا ینیفم كناهو یش كاف ةهامفلا هنسا هنس انه یی وارجع هر دی دش 1

 هنسانم هلرزلرد خد هغعی اطههف و نم هرروا دوره نرو قلا هننک لالواجاع ہللدب دنناا
 اھ کوا ۃلهطاو ةة لا ینحیدبعوبا لاق مالسالا ق ةه لمتععاع قا قو لربدهدهلهجو

 | یف كناف هیهشا هیچ تبيع یا عبازا" بابل نماهوفلجراب تہنعق لاش: وارا هلبتضف هلا ||
 غرکتا نز و یلع هیهفتلا هیهف هیفسلاقن هنس انعم خام كل دک هلبدم و یرکكلاعؤ ||

 یتجااطتجرخ لاقب قعهردتواهبرسک رم هاهفالا اهبهفهلعح یا ها همهف لاقتقلق نام
 9 هيد نتو یضف كومو یمض كف دما یا لصف ) اهبناسنا یا ٹہدھف ی نالف اھت ناف

 هليا ر سك تم دماعلا یەو انزۈر یک مش راهبنتص]اوص ب ۇفوظاۇزاقۆي نزاع هکرد)ءود لوش ||
 ش 2 اوو ند دسا نب كنبوما ٰتعاط لالا ن زو: لع هالا هنسانعم هود نتوطوراتوب نشا یدحاو |

 یز یکن ہزسع هاعنالا ناضلس ٰئاذغاف لع كام تن ہبلخو کج "لا نزویلع ةهاعلا"هرزوا |
 لجزا هقنا لاق ءانعمب هلب دمو يرسکكنات و یرسک كن هرخه هاقیتسالا قلا عیطم هلو ۱

 زد ممم قاقک لاضرول وا شفلوا م عدفنا هرروا فاقارزروازوا بولقموب سپ عاطااذا ھما

 دهفا آ || 4زازلا ترو ىلع ةهمهملا REED یے عهد اق
 كلاهو یف کفأَف هما نوع كب رند ەقەق نکزوکرابدبد هپ هاا و ند نورا لش

 منج یر دصم رول واءاک و یجب هعهفو هف لاس كنوکه با هغه كلذ کا لادندشف
 هک یا ریس لیا دید نش راس همت پخو زدښشا ؤا دراو هد رةش نصف میکت ةرورض رو اق ند

 وار ختم یل کود توس لوش لب یدمو ىم كْذأَف .ةهوقلا هولا ردبولقم ندشه رز دید |
  عوزب ندرازب قا هلئدمو یت كفاف یهوتلا هلوا شلاق قاب یتوالح توس هزات لب یق ہدنا نکآ

 فیحص ندناک اکو ردطلغزدشع د دیئس هایکرا عون یهوع حارہض بحاص هدماقعوو ردزہ

 . یرهوح ادعامندن فور دلک دصوصخهزانکر د نلطم باینارب زردلکد ناخ نددعب یل اتخا عون ق اوا ۱

 ندقدلوا حال هشوب یدہاکرک ق لوا دارا ہدنلہذ هوق هک ال اح ر دشا داربا ہدنلبذ همد یهوه ۱

 دن كفاك کلا (فاکلالصف) یدنل وهرزوالا ونمنانلوار ڪڪ ذهدقدناوتعجارهنومت هرکس ||
 حدك غل وپ ف تلانلا تابلا نمهدکیهدک لاق هانعع ہلنبتض هودکلا قلعرط هلن وکس کالا دو یتف |
 :ادمنشارتا هیف راو هکصاذا را هجدک لاقت و ۰ ینکو ءدک هر هدکفء و هیاصا لاقب حدکو ||

 نک م رال كات تاالد خد یک رانعم یو دنیا تلالد عیجج كلْج دکن دنسل واتس سس
 مت هح .رکاردتمعا وا ضرتهدس وماقو هديره وج هنس هلک هنس انهم سو بسکه دک لذ یلعءاثب

 س

 شما ا



 ذک كفاکو یخ كناف نه اکعل) هنس انعم حازم كا هفيطلةل ية يف كفاكو یمض كاف ةه اكفلإ ةهاكفلا ا

 س
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 تی یس ی TE قاب شب رکا

 بک ناص ہوم هلد دشن ك كلاب و یرسکكداک یناپک افلا ردبع كدبیلو نیدلاخ یمورفا

 207 لاک لوفن قوا وکیل بولوا هرزوآ قلخ نسح هنو هیت
 رالوا هروک هکفو هنسک نالوا ىج هفیطل هل رنک كفاکو یف ناف هکفلا اج ارم سنا بیظ

 ةیرفو نر رکا یا نیهکع افاوناک دمعو یلاعت هلوف یرفو هنسانعع نورج رارید ید هیهنیک

 ما هک افتاللاغب هتسانعم هحار ام اغ هغبطا ہلرضذ لفاکو یم كب ةهک اغلا نیعانیانیمک اف
 || هدهلوادنافررض ردك كينالوبتهشقوب یاف هما هما بد پد هک کل ل بالو

 الت هردساس قلوا ناچ هکر بولر دب دنوی كفاك و رف کلا

NSSول ہیک تایل تاب کیم  e 

 والا نادزع طو كلک ید رس هلن وا توا ہ ناز کن هقاب هلی سرک هزییه هاکعالا

 هملا عضن نا لبق عيب ولا لک ادنع ثرداذا هفانلا ذهکفا لاقب هرزوا

 ب ہط وت چل صربز لوش هلیقف كل زمہ هاوم الا قا ناتنلوارکد ہن ریکكفاکو ۱
 : اذل كما عطزااقماعط کیری هر هنبسن لوش لب اون کت نوا متا ب وخ نسمحار

 یف کنار هنواهالا هنسانعم قرب ندبیط یازخیا یدح او هد نو یم اف. وغلا یب دن ونا
 ۱ واچ درو 5 اف ذلاوفهنس انعم ببط یار جا یجلهاوفاهب دمو ىزا گوا وو

 “او اوو ی ك ناف ہوا ردشملوا عچهرز وا ينزو لبعافا دم یگیاوسا هافوس

 اه و ها وفاو هنتم اعم غا هلن كن هرمهرولکاوفالا ی جار ل هنا هم ز غار دیلصا

 ۲ ل ۶ هنسانعم یزغا لو و یرغا ره هل دپ دشنو یمقدلواوویب اف سابقلارغ هر واک ی ید
 سان هعقجارغاهزوس و هب ظفلاداهوشب مالکلابهافلاسر فک دهس انعم كب وس هوو یس |

 کو د هوف نالوا لصا كنس هک م فواهب یه تام یا هملکت تہفاب لاتو ر ولک
 وفو هوفاذه بودہا فذحیپاه ندیآ هسدارابذروک هک نعاغجا تااهیکیاءدنتفو تفایَصا

 نانو یدلوا عبانهن دعبامییکر ح كناف نی رلیدپ دادی زی تیرعو دیذاف تیرو رلپ ید
 ونلوا اق هب اب واوارب نر ولو ارباب رو بصنو عفر «دنوب نسربد ینا ذه نل فاضم
 رو هدفاضا تااصا زکا ىلا عفا هلفلا هدنصن تلأخو هلواو دعفر تلاس كلوب ورونلو
 :انعماہذ اسم یرلکدید یف یلاءاندتلک كراب :رعاما وردلپلف نکلورؤل قلوا یندهفاضاالبرولوا

 !لاح هکر دلکد خورد ببنالکیرهوح نانلوارکدوبردشل وا بوصتمفرزوا ِتیلاع |

 ات یلاهوف نالواروهشم ہکالاع هلوابوصن» ہک حر دلکد ہافزکلابرادمالک
 ده بورونکم م :لدبنداه بودبا فذج نیم الف لم دن ودواوراەستا عطف نده اما

 م ندواو زرد ندواوردند اه یتیضوعكيم هکر ولوا مولعع ندنوو رایدید ناوښو
 اوف یردکدید كيغل اهاف راب رهیدت ا دیزوباو یدزاوازلاج یہ هدررب ك واو میا

 ی دیبا دیس انهم كل دیموت هل هجم ءاخ 2 جاج ا فلذا یس

 اقفوا هلبا هلم ءا بلتا ورد بلال كيفبورحعا كيف مک ردكم د ضرالالیفل

 وا تابا مم هضرا هراعتسالا قب رط یلعرواوا عجار هضرا هضرا یربمص اهاف ںیہ رد یاربط نالوا
 1 بی هو لاق, ہنسا عم ملا ُدعس قلوا لوبغا هلنتعف ہوفلا هوغلا یک ینیدنلوا ِتابئاو ما هیدینم

 1 اخ همه « هرفالا یدید ردقامقچم رشط ب ل وانوزوآ یراشدلو اه وةرابضمب وبا بابا نم

 یر كناف ءاهوفلا ردیمسا كرعاشرب یدوالاهوفالاو هنیک نالوا لو یرغا هلبقف كواوو
 ده تست توخ

 ےس
 یا
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 كواوو



 ن۷

 ۳ 7 كفلاو a كالو یعف كنب ءاهلعلا ها روا یرت ا هلاعلا |
 RN OG رو :وردتدح یلصا كهھلِع وو رک هللا كر زهدنلکشهمیفب دوتا کر یودهدنسارا ||
 كی٭و یف کنیع همحلا من ا عبازا بابلا نماهعه۶لاعب ردرحتوددرت هتک همعلا معلا رد مادقاو یچس 1

 یه گیم و یب ۶ لانیع بلا هانعع هل سس کک كم فلا _هنسک ن الواد دمور دلی رسک 3

 راغاط هدنا هکر درب لوشهلادق كعلاو ینوکسكیمو یف كنبع ءاهمعلا يج ب كهماع هل دی داسنو

 كمك واوا ديدان ةلبرص كملاو یدیدشتو دشتو یش كيمو یم كنیع دون :,ھتعلا هیلوا راتمالعو

 كنااو یدہدشن و یف کمو نم ك نبع ا تهد نبا ردن ملاذا ی ,مسعلا لبا تبہذ لاسفب
 ءانبلا ىلع عرزلا يع لاقب ةنسانعم تفآ "هل نزویلع ةهاعلا اهانعع هلب رضف كغلاو|قوكس

 ةهاعالا ةهویعمصرا اب رپ نش ربا تفآ هل دمو یمن كنابو یه كچ دهونعلا هوبعلا فبالشم لوه خلل ١

 یوماو ةهاعلا ش اهتباضااذا مولا هاصالاع كيشربا تفاهنرا وا هنرا وط كم وف هل رس ڪک هزه ۱ ۱

 هنس انعم سرعت فوق هدنرخا كنەکكم رکتلا نزو یلع هیوعتلا راربدیخد موملاءوعا ید
 كارهرافلا(ء افلا لصف ) ستحا اذا اذکناکم قعووع لار رب دید هغلوا سنت ن دوو هر وعا و

 قذاح هلیرسک كنار هرانلا :سئاح ا بابلا نم هزفب هز لاقب هنسک نالوا قذاح هد هتسنو هلی ربنک
 وهفرفص هلک بخ وب قندشماخ باک د دونسابفار زەدّملَوداب رد یک ضماحردردا:وبوەنسانعم

 ھضورەلا ہنسا نعم نکیروپ راز دہرا نوعاراحورتافو نوچلاربکاب ری دو غوزا

 ةيهاركلا نزو ىلع ةيهارفلا اهانعع ہلا یفخت كنارو یه كناف ةهازةلا تال
 كنا هرفلا یک دبض ہللا بحاص یعجج كه زاغ هلن و کس كن ارو یمض كاف ةهرفلا بوم
 ل وح لبا ل اخوە:ساتلعم هودنالواناوح یک لز هللالزا . ییج كالا ذک ٥ وکسكنارو نج

 هنآ یدیزییدع یم ماورا ریدداوجنو یاری دهراف نوعا تاو هتسانعم راوطنیلوا هلماح یک
 یالکون کكنیععصا نکآیدیدشچا لب نلاوحا تآ بودیا هث طخ هدنراعشا ضعب ن ویکی دیدهراف ۱
 تاردکلینالامعتساہوجونالوا زالهصفالاورول واراعشا نغ هوذلوا تعا

 سا

maa 
 E E 7وم ود وی

 لاقن قمرغوط دالوا نکی روبه قان 4لر یرسک کلا رمه ءارفالا نؤس كرکنوشاب کكزکنااوخا
 هلي رک نارو یمن كم هرغما هرلا ساک رد ی ج كهراف هاف یضهرفورغلا تن تاکاذاةقانلاتھزفا |
 هزف لاش قل وا هرو ڪڪ هلننتعف هرغلآ اهانعج هر زوارونزم نزو دهرغلا ان نانلوا رکد ۱

 هک هنسک لوشنیهرفافوبب لالا نوتعتو یاسعت هلوق هنمورشاورطب"اذا عبازلا بابل انا 1
 تزف نیهراف هک هننُک لوشو ی دلبد یروب رم یاشعم یدنبا تأ هرز ناسلواررکسذ 1
 ۆك كف افویرسک كناف عفا هعفلا یدلبد نان تفاذخ بولفقتشه |

 رقما بلب یددهعفلا كیلع تدّهش هر نب یم ارعا رتهنسانعم مذ قکا

 ہاقفالا ردهنسا_ نغم مف قتدهقنوهقنمالو هعفنال نالفاضبا لوقتو عبارلا باننا نم لازا هتف

 اع 1 ملح 4 هل دمو ھا Te ف 73 ٰیدلوآ نضؤ مع یوا ه دما

 ىع كفافو هلنبتفف دفع ی 7 لکا نۇ وف" 207 كان

 نم دمعافلا ثالادیطاعتاذاوه ةو هللادہقف لاو قلوا مع دا ڈنر د ہل ا وا 1

 كفاك ېک 1 ملعلاقهشح اب ادا هتهفاف لوت كا هنح ید برد هد تقف لع هه كخافویعض |

 هنساضعم هوم اوان لب رن کک کفاکو یخ کئ هک ال اھل ڈک اف وف سگ ها

 || ردیسلصایاضعم كف نانل وارک د دون یٹلاڈہففا لب لوقتكمردلب ین هنسنرب هلب نک كن زمہ ۱

 طا
 اوف داتا سنج هلراتعا دازفا هکر دو ًطذا زدابتنالنک ید هک اوغناااھ د انچ ا کا ا

r 

a 



 بقا رب نقف هل ریدفضاع + شا روز مو ردهنس انعم رەد شرف فل

 Ty Era رکن هل رنک ك راضي هضاملا اعلا تعرآذا بار | ۱

۷۹ 

 هه لذ EEE ىزا اهاتخالب دم هلو وكبك 7
 E كناهو شيف ك نيج یهازملا هونت هدفدلوا
 د۲ وه ملا ییجج كلا نکل لا اض کئاسہوا ینوکیس كازو یرسک كنيفنومنملا
 بج هدطماآ نیک یا ةه ءفیف بز لا نس نکن ازو ینو کس تناهو كونو
 ملان غ یر وزی اخیر. دغونیکیاوب و ہلوا کد كنا هکر دچ اغا كو لوش
 رد بشوق ہا دقو توبن رھیو لاتین چغو 0 و فرغ
 ق لات ائابقلاەاضضتةر روک فوو بانو مر و اواز نآہرشو ینو طجوش
 ر ۱ هد 1 RS انه رلکدلشبا ندزانوب اباي رن ڪڪ !رولوا كد

 ن .هنلواءاضعو نطعهکلافنتیننالوا یینکی د لّوشور دنماوارکد د ی هاضعبناپ
 كښ كانیپ نه كرانوبور درا هتسن نالوا فورعم هلکمد مسو ب ابن ودا چنو الجنا
 اوف هنمزولو ترا بظیند نذلوفوواوآ هاکهاضعو یددنلواافتکآ [نیکعارورم
 لا ملف تینا هب ودنک نرعش كلرضیعی هزر ەش ".یلضنا داده توعم
 بر لع هنهصعلا هن اعم یربندراجاغاولنکید یرجای
 - یی یا ءاه یدخاو كلز کک نو فالتو یر دشا ةضعلا
 ر OEE قرج نالوا صقن : كنون یک ینیدنلوا فنجخ هدففش
 1 با هدنتسا وز رد ةهیضع هدنرغصتوزوئلوادردفو دحب اج
 اک ا ا یوسی د قد ةيهاضعلباو یهاضعزیب و

 : بر دید دی وضع لباو یوضعرمبهلشسنو ءان رک دی ذ ا

 :لبالآ اةهضع نوفن ؛قلتوا یب اغآ را تک هود هلنيتعفا دضمإا شابقلا

 ا ا ا ام تل واضیا هضام ةفانو هضعو هضاصربعب لام انعم هلبررپک داضو |

 ۱ 3 2 دابا لق تعاس ینیهروا هکر را ربد ید هن البا ل وش ههضاعو دضاطو یم
 راتتسا اس بس وچ سم ےس ورکا

 Eres خو ا كج٣ ة علا نانهلا تّلح تمضعا لوفن رازہد
 ٠ ةضلا هبضعلا ةر ناك اذا ز ديضعم ضرر قوح

 دهی انسا یهو ماللار کب ةمیضللاب ل وقت ةع انعم كفا نات هلدمو
 نائن نانا :هامراذا اتضع ههضع) اون كان تب هب هکر هل قکس 1

 زر TEE نوضعلا ازاد هسا نانهب و تذک هلیعف كلداضو یزسک

 ۳ N و ةرفنالوا ندانى کب نت خلا رجة سا اندک و یو

 ار دن اف فر ددوخ ا ندنوشع ردواو یناضقن كنون یدشارلبضعب و نبع

 هاکوژدرهس+ اکو ردك« هاکرابدابوسواژد ولر داب ودیا قیزفتهدنقج مظم ره نلاوقا

 از ردهم لغ لنصاورد رداغیاصقث كوب یدتناراطحب ورایدید ر دزعشهاکو

 +2 ەتىن الار ہزنک نالو یطف كنبع هام هللا شهد اذا مب ارا تابا قم

 2 هل صف كا نوک كالو یخ كنیع ا لمل لا هنسک نالوا ةا كال

 ۳ 2 اب را 7 لب هلغلافت ع ولت دب دش دس نا علنس » یهلع ة ةأرماو ناهلع لحجر ا

 7: هشو هدر ناهعو اکو وک اج هک دنا لوغ ٰہلعَو اضب
۱ 2-0 



 ین دیس ۔ے
 | دوش هو موج ولا ماش لان یلول قدیر زون رو توش لآ

 ز رب ید هکمرکه زوکهیوشتو هما دموش لام قلعے :ںکلا نو :یلع اول اوشا ۱
 عفوي هب وشنو نبعب نصف كنشحااق لقتال یا نوع هوش ال لاعت 02027
 حرم نانلاحر دل هیچم یخ لغوتو لا هلممسءارزکتنو تورا لر دوا
 یف کن ءاهوشلا هتسن ناسنلق حلب دیرشو یهخلواوویعنم كيدو ےک ۱

 | كکراورد قلوامتماو یزککو یرلعا دوط لوآ هک دندنوانفص رنا الوادو مح كن لب
 هوشنالحر لاقبهنسک نکدیزوگک رت لیضف او كنەزمھ كنمرمه ی ا

 سهل هاش لجو لابقب هننکتالوارطن بت ہلیارشک کلبه هاب ۔نیھلاب سس نسب وه
 لقب وردزنرب ثن ومورک ذه هدنوپ هتسانعم هنفسوک ورق تاذنلانزو لع یو تو

 اوبزرد دعا یصا كناشو نسل ماللاو فلاا نالممبا یم یفوهو ریس ۳ لف

 نزد هایش ال هدد دع هبا اه هادنزخ او یزسک كدنشرولک ٹچ ہایشلا ۹ ۰ ہ2 ۹ ۱

 - میس

 "نود هرکه اش هذه هسلوا قوج نوبقو نسربد هلباتهسیازواجت ند هر شع ناق

 هبهربهاه یادیا ش هدنلصارد ىج كناش كل ذکر دخ كن هدنرخ واش ٹن

 دم بیک لکی ج كان هیدن ابو یخ تا یو یواش بوت

 | لیذی دشنو ىع كواوو ةلسنبتحم* هوشلا رارید ید هنعص دا یدعو نایک ۲ 0
 ۱ و یوم لطف هاما اهن دطصا ادا هاش.تهوشن وقت قمالوآ یرغص ناناوارک
 تنا ڪڪ |ذا4 امض را لاقماکءاش ٹ تاذیا هاشم نضرا لاقب هر وا ی او ردیبعو نالوا
 ۱ هتننکرب ةلکن وب زک او هنییف نالوا بوسنم هنس هلکواش لب دی دشت تنابهدنرخآ یواشلا لبال فو

 لا ذک یحاشلا:نسواد یواطع مک نسرید یواشب كسرابدرکا او نسرپد یهاش هوا ھی

 ]| یهننکرب سیب مرارا یساهنیصرضامرمازد تکسآ لوا هکر دما ست هلکنا 7
 زا درو هل ونتنسریدمص كسر دشلوا هکر بوی !ففونا3سو نا

 ا هتع لای ونک نال وا صقان نلقع هلیدمو یم كنانویمف یم  هوتعلا (نيعلا لضف )رب

 "|| كنتع هل هنسانعم نجت قلوا لقع عهلیدب دشتو ىم ته یوم
 ةیعانعلا ردشلیارکذ هدننارااردصم ېچ نیک ىلعف وب دیبعوبا قلواهوتعم هایت وک

 ۱ نپحو كنيم یهجعلا ید ہسرونہد بقل ندنتشښح یلالد همدولکد نره رولوا هیین و تک | ندنینبح یببدلوا ندصم هللا با ررر رشیک تک
 | كنو ىم كيجو كنبع دیهععلا ی اپ سو اہک 8
 أ کافه بن فضقویدیدنشتتلبو یط تانک بجو كننع ین هتل تم تمظعوربک هلی دی دشت

 همظعورب ڪڪ یا یا نامہ بھ چ و یب هیفلاغب هدزوا ا ةن انجم تبع و

 ید هغاوخ ددیعو نو داوا یریغ رک نولو ہود رک ر ھنیبن نال واو دن هلو سا[
 هدیع نالفق لانه راربدآ هعاوخ دب کل دک لب دی دشت كنار و یخ كلادو كانبع ةيه ةبه دیحلا رار

 61 لاوش هل رصق كَعلاَو قوکم تن مہم یارو یر لی ةاهزملا ءادیعوءدیع وه هدر /
 : ین کت ها یاس هيلا قال ناخبا ن اخ نشا ںی

 انا

 4 دن وکس تازاهو یف لداض هض (داضلا لصف) هنسن نالوا بوين هتل

 . اوکت نوار رولوا قزف نایام رکن هلف یمن كدام تپ زی دز

 ' || كابو یف كنبع هادیعلاو ,ردبج نزو یلع هدیملا ار هاو لهجه داراب و

 هوش

 مدیع



 هل

 هرس

 هفش

 هکش

EM. 

| 
 تینا لاقن كد نکب كلذك لم كناب ؤط نیم دهم تا نمک هب دشن رسک کو ہزمھا

 . || كنافو یف كنبش ی کیش تیام لاش ررر دی بلک ةغَسلا تنبو اح ءان یا |

 را هنرزوا یصا ییهفش رکا هسک نالوا بوس هبدفش ۱

 ص

 "هام ریت نک ےنرخآق فر مرکل نوع هیت هل اذکب تالف ةن لا

 | ئىشلا لع تهبنشا لاب قل وا سیتله هنسن لب رسک اتو كل هزه هادشالا مت اش و انالف
 ۱ راهه حاعص نالوادوجو مور دشا تراشا دەنى ەل وا همت هدسوءافو هلن تعف تاما

 ردوا عقاو ءالا مطب ناهبشلا هدیبع وبا لاق دنضمب حر دشفل وا طبص ہلرعتت كنابو یضف ك نبش

 | ی راکدیدماش نانهش ی دتیارلاضعب و زدن اعارب ندرلد اغا  ولنکید ناهش هو ول لک یل

 [ | اهدشلج راهدش لاغب قلب قل زارع هلنوکس ادو یف كبش هدشلا هدسلا زد نیح ای زهکردنوا

 | ردم سا كلزکهلتتهف هدشلا هتسانعمترخزدشمنا هلن وکس کلا دو یل نیش هدشلا شهدا ذا

 ٹپ ٹر لج را ہدش ید ادي روا ی کل هلا کا تربح

 اع ۳ وینا لا کن الوا تا رخ اب رک اا رو یف بغ ہرا 2لآ مودشم

 ںیم كو قادوط لہضف هنشلا عبارلا بالا نم اه رش لج را «رش لاغن قم وا
 3 ا رولوا تر ابع ندلا وسرولواهاک هفشو هدو لا اهر وا« ای جو همعشلا یربفصتارز

 ]اه 2 نس لا قل ناف )بد یتن لو رک دفشنو نئانل لا*و الف یاهقسلا فی نالفلاه

 1 3 روغي را هر زوآ یرهاط فش رکا هنسننالوا بوم ه هقط هلندی دشت تاب و قی

 | هلی دن دشت ¡ تانک نئاب و هلبتشف یھٹنلا ےس بوسنم هترا یکی دغو يديو ید

 ]رد شا لح رو زرد تاوفش هدنعچب ارز هل وا واو فرح نالوا نفقا ن دغش هکرابدخا نظ
 1 دهنلوانوزو یشیدلو ور افوبقوراهکی پک قورا هش واقرب یر یرلقا و اپ

 || رولوا ءاش هنفندلوا مضمار ڪا یتنهفش كنهلوا نوروآیئید كوا یدارا كفوراس

Îردبا یره وجو یدناوا مهوت ا هوا کت نلوا هات هنغب دلوا هيام نالا | 

 | هیدن دشت كا و كنت یهافشلا ردفو وب لزاد هد تعض كمال كنهرورم تعایج
 از دوم "کشف یف كلابشا ةقشلا لوا وب یزلفادوط هکر د هنبمگک لوڈ
 ۱ هلذشن یرلک دید ءالا وم آرا كنلعدغشن نخ لرب عو ٰیلغ یا تل بابا نماده نع فشل اھ

 ةفشوژ دقوب هداب زو هلّصف هناردبا فو هزب نیمهوصو قالنوا نالوا عفاونعبرد هس ايف

 ۱ ةلاسملا ف كيلع اادا نالى فش لوفن رد خد فعل هلج یتجاحنالوا هدن هدننف كن هننکرهلمارا

 . ]| قوجیلط ندنآ كفلخ هک رد هنسک لوش هلب دعو یمض كنافو یخ كيم ۾ هوفشلا كدنعام دفنا تح
 ]نوک یکہبلعروٹکمو فوفضمو دو هنکوذ تج اس نالوا ہدف كنا هک هلنیحر هوا عفو
 ۱ ۱ ۱ | هلوا هرروآ ٹزکق لق هنرزوا کر بد ید هل وص لوش هوهْشمورد هب انعم نانلوار ےک ؟ دید

 ےن ٹن طور ہیک

 ' ا هلتیتصفدمفشلا فورطا-عشلکوس بوزو هرغازرغا ہللا سر لبق تافو مس لو ةبفاشملا دیدن
 ]| تهماشم كم. رک بطش كفاک و کیم ةا 2 دت وفش لفتالوردم و افو اه دی دشت كتاب وا

 ۱ ان لا قو ہل رافو ها اه اکو اشم کا لاش مع ریسک کت هاکشلا هاکشلا ةنسانعم
 ۱ یا كامري در ان ا قفتاذ نودهدزخآلثم مکلف اب دم نالفاما اب یت :نالف با
 ۱ دیص راکش زنه اکنون نوعا بیغرت«زگهادغب رر وس هرازآب کرم نمک هک دوب

 زن ۱ اڑان یخ و هل اشو یت شم دراج ا قال اف ںودب یر رشم هدکدیدر a هاب زردتنلوا

 | کالباس رک كن راک شالا شک درولوا

 اذا ۱ 4
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 | 2 هدادآ نالو هج لای زرد چم عفو وجو: شو اھت Sa ءایعالا اپ ۷
 ۳ نانوا کد یج هل د د شنو یف مو ېچ لس يملا تآ نیلم وند کس هلن ریک کھ ۳4

 یت لیمو یعص كني یھب ملا ارد خد ہی هی نالوا ریو شوق دف ہما سو تینا ومت 1

 یا نالفیرج لاق هر زوا یاوو وں وا مک مو یزدل بہ کر هل شیت كاقلاو یدیدشنو ا آ
 زر دی د هغ جاج دناج ره مودیهعسورلریدخد هلطاب , وەبنکی همس و هفرعب ضارغ لا یو اذا ُ

 رر دید هاوه نالواهدنسارا لوک هر یهمهودج و لک ین تقارغن اذا ھم لا تبهذ لا ۱

 هنس انعم لطاب و بذکه ی صف کنلاو وكس تلو یدیدننویمف كيو ضس نیما یهعسا 5

 ۴.٠ هکر دوب یر ر دراو هجو یک هدنناصقنوردصقانفرح رب كنوپو هتساشم لاس لین هتل | ۱

 نا تمس ارز یک ههبج هلوا همس لصا بولو اه هک ردوب یخد.یرب و هلواواو نالوا صقان | ۱

 هسراو هوبم لیرب ناسخ ژریذ منم هلو د بکر الب هی رزواكنآ ب ویکی انا لرد ت تهتتسواا |

 علف سو هلوا شما وا شعا فیعض یل: قلتف ینآ هکر دامرخ لوشاهنس یدتبا راضعبو هسریو لیربو| 1

 اولوهلتصف تسلا یتسا بد تلک اذا ةن نالف یت ضرا لابسقن هرزوا ی اورد عو ازار د ید |

 اتع بدید رض كبونو هلن تک ملک لبربمدجناب تل هتسکرب ہللا تو یر ایک:

 هتسانعمج رکن رر ید غل دغلوا ساف ب ونلفوکم نبنرب هنسنوهدنع تهنست و: هدنع تنیس لوقت

 یش كونو یمط کیم هنسلا ,نوسلواهنسن یربغ كلرکن وساوا كم رت وجو هلم هنر |
 ةمناسلا یقکترا هللب ینەیسْرا ہلیض كيف ETT ةن رخ لاقب هی نتوط وكه دی دىشۇ ۱

 هللا دیس مدلاهراجا ةللب ییعل ذهناسم ةهناسمو ةانابم ہنر اتا لوقت اهانعع : هل كو نمط كيف ۱

 اغ0 ویٹ کل وو یم نیس دهنسلا ی ریغصت 2 كن هنس هاب دید تاب وه كونو ی كنيس | 1

 | رالب یج تندنس هلب دمو یم كن ونو يرسگ تنیس ولا یز وا كلذک هلبن تو سن
 زرد جد ا زردیآ ر وسکم نسب عج هلن هلباواویپهتس نا هتساسعم

 ېر ردراو لوقیبا هدنزب رشت كناردبا | ج ودرم و بوبد نیثمو نیس هک .هنسک لوشاماو نت ۱

 رداون مچ ن J‘ "یدتا رور کش هلفعوا فدح ورح دحا یک نیلسخ هلو نیلعف هک دوب

 هد الم یک یدعرولواعفاوقوچ قلوا ندرداوندوخ عج ةغیضو رولوا ندنلیبق
 ییبدلوا روسکم نیسو هلوا هر ن وا رو لیعف نس کردینا لوڈ یعکیاوردیل وف شفخا وو

 ہلا بلک روک ہرروا یزو لیعق ٴ١ مج هکر ولوا ءاکو هوا یرتوا ندنتدلوا دوشکمیدعبام ۱
 ندهتس قو نالوا هدنرخا ا كنس یبحاص كلودوب هکر اوزدقوب هدنعج تلدیعو ك باک ې کدی ۱

 هدناوف یس هام كنیلاعت یراباماو رولمق لدب ندابنالوا هدهب امو لدب ندواو نالوا یو ذحم ||

 مهو ردکعد د نیس نم هب ةي اعلن اوبل مالک دعنور دادند امو نذل نیس یدتنا شفخا ||
 هبزولوآ رشت یهنالبرکا او رولوا رورحم هسزولوار سفت رام نون کا یدتاںوبزم |

 الام لع رالواقلطم رولوآ هل رابعا قلوا دیقم هلی نام رېفت یهنالن نکلیدید ر و لوا بوضنم
 هاتف ےنلا هس انعم تهم اغ تل کی هلنوکیم كنابو یرنبک كنبش بلا (نیشلا )صف ) یخ | 1

 سس ا وا لات ویش یا هچشاده لا » رولک هد هنس ات هيش هش وهف تغل انہ |

inا ۔ یقنساحتاولف اک س الا فالخ لع عجل کم تاب و یف كوم ہراغا  
 در ایگ ب كباب و یرتنک تن شدوج اب ملک شو لجررلا )ال رک دلاامج رک ازم وے

 لوکس تنابوی كبش دهشلا ہبشودیش روک لافب رد سا 3
 یه كلذ کیم تاهب املا لهتس ز نالوا لکشم هلل رسک كباب و ی کي“ تاهیتشلا ساب |

 بم رک بد لو ی توهم ه هیشلا و ی لا نار كلاب
00 rس ۳  

 روم يس 1

3 

۱ 

 ۱ 

 ناو ےہ بم تم

 ےس او ی سم 1

 ا ا ا ی تب سس صح

 ا



 چ
 نیت وب و ۳

 سس سم

 1 یف كافل ایک NTT اجار: رم YT ۹ و ین یو ا

 / ۰ pe زدنا زا دازعود زار دل وا مقاو لج تا هک هد زاعشا ضعب کا
 ۱ ۳ شل «تس اودنسا نسم منش ردک کو سی راک دید نالف تساب راب نو ردق و لٹ اتش :

 ان و نونا ەي لازم ا ونخ رهدلاتسا یلعنالف لاژاملاقر واک هد هس اتم
 ناخ هنا ذاك و نقلا ثبلعا قو رد هس اھت ٹا كا زک هلا يخ كس هللا ہللا زرد ید

 نرو کو ی فسا اکو ی ورب ودنا ورم نالا کت لا ذخ
 || هتسالخج زلاقتهتسک نال وا تل وت خور یقلبعف ك ناتو همه هتسالا رند هیدن یراق دلغاب
 ۱ نو ی قد روف كلذکه وکس تن هدنیامو یمن كناهو كمتر تالا رک اک اذا
 : ؛ماهتسلا تکه انس میدی شتاب و لغت ا یه ین -یهاتسلا
 وا لر یدتبا تک سلا تجب زوع لوس شور اویس هود كفلاو
 9 كى قاغا« رزۇ| قل ۋادباز مم زرد مسو ءاهتس ةآ ماوس اعمال دفع

 ۱ ٹا ید رمادا لالا بالا نمامسل زا وس لئ قم وانو رب ودكنهنسکرب
 3 ۷ و گم كا نم ىش الا ہک نال وا بوم دم ةا هل دید كن * هدنرخا اویل نصف

 یر شا اب راهلضا ثوئلوااقبا هر زنزالاحر کا نالوا ون هاله

 زرلیدد مع یکم هتک الو بو وق تنا کلک لل رسوم تو هنا
 ناهار ديبكا; لخادکت طافس للینصف هقسلا هنسانمنالواب ینا جر ۳
 ۳ تیعزطب واز نیغو هندقن دفس رب ضو رد اوا ره و فیفخ نیز ینا لا
 هک اتفویدب ناتو وقت لس اكنیرللوفیراکدید هاش ورا !قفو وه
 یر لاف یذلواث 020 هنيا یدللق تص لانا وتاوالب ولف

 ودي قب ولو یمن كم ناعیددوآ ماتم فن هعش ەر دن واز روان دنعتدلوا

 ن لدفرک اتقویدنیاارف و رد اج ىع دقن کن وما اذههدنتف آرت ون وردلوف

 ار هتل شوم هدناتخافسهکا ایذلوایراجمنمارحبرتفمیدامیدنلوالپ و
 ست هرزوا یفاضاوب کل نللوایرغرولاهزکنرسفمارب زیبا ك عد اف ذی زدفس

 ۱ زالو یدفترضمارپزردلکدز "اج یم دقت و ةدنتقارو اهن هنر کت یدنلوا رم کر

 و دق ین تناظو بیعرذ قاطیغ لکه بد اتفن بت طوا زذ هت قش رپ عدل

 RBS ةهافسلا هام دلبفف كبس ءاسلفلا ۱

 1 :یدلوا دس ناذتخل هدنسکنا كا ازاتابا هع # انا نانا

 ون RE کا اج e ا یر

 شلاق ب ھا قوج نارش نا ندمبار بارا زبد ید تارشلا تهفتنوزالوا یدفتم ردفلنیع

 ]كن او للبن شل هیات نويل التبف هی رش/ ترک امن ین نم ری دید ہللا كهنساو

 ۱ ف کر غلو هب تلا ادارن جی را تہلفس:لاتقب قلف لباع یی هزت هلدن دنننو ی
 ]کلمه هکر هفت و هنعتم ذجا خا اذا هانعالف تنفق لوقت رازى د دلا نلامبوبادلا

 ۳ نک مرا نزول سلا هبة الا ةتقمإاذا ہیلع تها لوس لرد یخ هکم ردشیا

 ۱ | ذکعف كفانو ىم له ةهفاسلا ةفسلا یاهبسادا افت هفسن لوت ۶ كن ا كبس

 1 کد کت وفا نولط دوخاب ن وک اة ڈان اهفاسمدقک لقبفس لاق كما تس
 ۳ 2 هوس خاش دخ هاش هنف ثب ؛رشف تاعا اذا تطولا وا ندلا تپفاع لوقت رد ید |

 مع تم تک تست تب
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 ا كمالوی رك همه م دالف :دالایدنلقتا EET اہک رُخ فا
TN 1نشیب رل وا نالا صو صخوب ہک ندی کپ ہلیخ كن اف ید هدا  

 || یا كو یدتباز وپ زم نک رزوا اور یشوصارونلوالانمتسا هينا تكودلوازکرههزرکص
 هرصن الف نالا هریصن مانا هک اب وک والا قم ندیم رافزوب هک مبدا نظل وش مزا نکرد
 نامزنارکآ هکر دلک دیو ند نل اذا كىت زل نالا ى مو مخو رک | اس واشد وا شتاسا

 ۱ یادم کی و ۱ هل انعم قہ دن زکر نهد
 مد برمی بودی |نطندپ رب قرر ایچ هریصت منا ضعب ندلضاه| چرب هفلت دام وی حاعک ||
 اس رک دو وغ ارز زا زلف زر راست یخ[
 ناتو ارکد یاب کس لدک لا دو یخ كنار هدر رولکراوص باک درد وقچپ وا | 6

 للقب الو هد وا را ا برق لاقب جم تانک شک تار ماد ناپ اپ ۱
 دهید ےک لوشةهوریدتالیلخ ورو هلکعوص وم نوا توکی وم یر اچو اتو ءا

 ناطبفلاقفناورهنب ل وتقلار کد مو ی ال هاشربطفو پدر ارگ
 ھیرابد تو ہں وکرھ هو د4وکس كه و ی كنار ههر ردد روش ناو جوهر |
 هفرا ِثلالا با بلانماهوفر واب ور واهفرهف لالا تهف ر لاتا اه لم ہودزا قدزاووبوص

 یو دریک كن تم ءافرالا هاف رالا ندر روکذم یاس رجا ان وک س كف ویر یک ناد |

 ٰ نچاص وتلا ن وکره دف روانه عهررال وقت بروم هوس ہو نوا مج و ناغلوارک |
 | روض>لهاو روک لها رکن هفارا دف وان سس | أ

 ۳3 مرا ا ررذهنیحاص ير وضح اوم م نبع عد اوو,ع داو ی یاهفارلخرل

 | نانو ی رسک :تلاهویمفكار ةبهاَ ا شی سش یس ا
 | کام لنت كلاب و یرسک نون و یہ ناف و یمن نفر ادا و ین

gape ۱فااردشم وا لایا ا هنیف رو ةن فرو ةي  | 
 ]ی ربک كاف دہف را یروا ندنغودلواروب کم اردو قفل مه 1
 ذی تی لاتی رک لا ی كار مه ور جک نرود |

 لامر ولم هع غم رکنا تری .هیف جلا یلارس نهان داد او لال برو ١

 لایق ومنس اعم نت نابیمم هلع كنیم كنار ہتدزاا نم سیفن یا هفت ۱
 ]| هنس انعم سوک انس واچ اچ یر یراکدبد قاوق ذر هف كنافو یب تب تو ها نو مد نی ینا ۱
 ابد رندنسا انفتسا نالوا نن اوس كالو وه مز و رد 4 هٍداب ایر یانغتسا ندهنسن الف نهنیک ناف قەت

 اج وا های دنو یمط تنفس ید قتل نع ناچ قا وف م
 | ریدهفم هر دلها رب نجوم نواب رو رانا ا 2

 | هببلا(نیسلالصف ) بارس نال وا ہرز اچ ور ایلوازک ERS ےک
 ١ ندنکارپ لفعل بدیو یمن و و نمف لیم موبایل وال از دق ری واین لوح لن

 | سوی رک تنءرمه تالا مانع هیتر یاب یا یو
 ]| هتسیتصاو نت رد هتس لصا لو و زاربد یخ هربد هقلح تسپاو مل انعم ۱
 | یک لن مع رجو یک لا لچج هراز وا ین ذ ولافارول انسا چکر ہم 1
 ]| نسریەس سیا فذج یعفلا نی بو رونک, یلعفلامالناہبا وافیحارپ ن رات ا یلوا 3

 ۱ كن رهوحبن اتلوارکدویدرواو نت مهد وخ ایه نیس ر بک cE اہلی كنيس ||
 ۱ ۳ || دودا انوا نان وس مت مدد یراق ر 1

gma 

 ہے سوکر

 ےس و دیو اب

 ےس

 تہی وتووپیو حج شی مم سس

 دس وس یت یت یس

FN Ta 

rx, 

 هدو

 دور

 ہی

 مس



 هود

 هرد

1 
 و ا كالو یتف کج ہللا هنسانغم یداولا بن اوج ییجج هلیرس ؟لمح الا ینناج کیا كنه ږد

 ۳ 1 نانو نالف لاقب ةنرمموردق لالا نزو ىلج مالا ندیباور یو راردیارزاصعندنا ۱

 ]| رعیللرجز یرات رابع كبسوماق بط اصو كره وجو زالوا ازین هدهود ىش درونلوا أ

 فوت

 || دوحا ندنمح یتددلوا ارد دوخارندتهس ینبدلوا لبا هک هکلحا بول وار وش ان وص رب دة میبج

 ایج خاصم بحاص ہدماقموبو ندنہج ٰینیدلوا تقشم( ںی رکنی ولوا نیرد هدایر

 . | یرسک كناهو یف كج ةيهارطا یدیا كعا اف هل یلوا ردشغارکدزارکت یمصشا!
 : سا نودتبنالع مهم الکد عتب ۃتاضیا مولا ةيهار بس تیمش ل وقت دبلخو هماکنه هلفیفحت كنا و
 1 | هردواروزنزویداولااتملج زار راک هجا ومهدنفا طاهر هلن وکس كمال و نفخ كو دېل ا

 || هتبصاذا تلاثلا بالا نم ناک( ا نفی صلبا تہلج لاس قلح هلا زا ندنزب یراشاط هدرخ ہل یکم
 هوا شفا ها یراخاط هدرخ تانکر درب ل وشه دمو یی رسک ك مالو یف كی :دهیلطا هنع

 ۱ | كنشاب علصاورد یساذتبا كعلص تااحوبو قلواقچنایرالف نالوا ہدنمدقم تغاب نتف ا
 | كنشاهبقف كمالو كنءمههلجالا ییعموانزوردیک مجلس سب ردهنسک تیلوا یریایقهدنکوآ
 | فاکنسانوددی جا هیلوا یزونب وکر زړ د قد هرغض لوش هلجاو نەاوا یرالبق ہدنکوا
 کہ یدک YERE كناجو یخه كنونو یمض كوج ی 02 ہرزؤا یتیاور

 | اميركا نزؤ یلغ ہبحوتلا قلق ہیجو یب هتسنوب ہللا یدمویرسک كن ءزنه ءاجبالا ردقاذ
 || نکن ردشلوا عقاو هلو هدرا رس یرهوح اهبحو هنلغح ادا انا هتهجوو انا ٍهتهجوا لاب

 ۱ (ئورمارامیرظنبیا بواعهر او ردندلاسمم ادوخ ةيج ولو هاتچلاو رد هدف رحاددص

 || لامعتا ہدەمروس یبهودتاکرا هک, زیظفلر هبا یاش هرزوا رسکتناه هاجب یدیادلرک یا را |
۱ 

 1 مس ارز قد رول وا:یلوا هتسلوا لنج هسنلدبربعب ,نكلردشملوا عتاو ةف انللال
 رز وا رب رم ن زو هاج ر دعا رورم هدا ر یار : میکتشنردسل و اتم ه ومو هرکذم

 وف لیج هولا هردوا 2 یتناور:یہ ٴاردەیانعم نالوا رک د ةلینښونت كلا نالوا هدنرخآ

 ۱ زند مرتا ر وال واتس اس وا ی هو د

 پچ ادا اعوج هو رکاب ههاج لاقب قراو وشراق هلا هن هؤ یکم رب هب منکر لوکس كواو و ||
 | عسلاپ .ناهسهج ل وقنوب دن وسا وا عنم ق هرقبح ہرا روناجىريةلزا نات ز ولفت چلا

 ]مح ل وقت كعاتعا نف توکحل ندهن لارا زنلانز و یلع دخل | فکیلهپ تک دا
 | نعته رد وفتلنا ا عفدیهتسارب هلن وکسكل روی لاد ہردلا(لادلالصف )تا یاانع
 || كادوا رك كيم ہرا ةفاراوءاملا !|قاررهوحم هسلدنه وهوتارد لثشمهنعتعف ماقام ولا

 اح تج هر سنک انار و یضف كو ءه راد هننک نیلیوس ین الو! قلعتف رانا بوأوایم م٣ن كم وذ لر
 ۵ يمنذاق هنسانعمر ده ةتس ندیک عیاض ہنوکس كمال و یف كلاد هل دلا هل دا .هتسانعم وف ءاعز

 و PO وهوقشعو م یکتلان زو ىلع :دلدتلا ۱ تا از دنهیااهلدهمد

 1 فار ا ملی دلا قلؤاربەف بودبکلدع نت ہلدلا ادلا :هشهداوهربجیا

 ايس لنک هلدلا هیعاننح هنب دلووەنشادلویذکںدذقانل وش هد مو هل كمالو یتض کل اد
 ۳ سا اهدلوندواهفل ان نعدفانلاتملدلاش كمعاننجهن دلو و دلو و هنشادلوب ةوان هلن

 1 اوب لزا "زلابر و ىلع هده دنا قلاوب یب هنر هل نازان زو لع ةهدهذلا ملا 'یلا باس بلا ند

 ۲ ٩ یدهدن بودیا بل هاب یاهر واوا ہاکو جرحدتف ہتجرسداناوسبفر تعدهدلا
 اأ كرالاد ناهدهرلا زس او نار رد ءاده د وهاد هډ هپ دهداهت دهد واب دهدت هراغو
 || لوکس كنه ویا كلاد هادهدلا دنہانغمہرثکل بار هود قوج وکسهدندنام كا و یف

۷ 

 مھجسج

 يا



۹ 
 ےس

 | ناو لب دنف کناهوهلرتفف الا را دل و بد ۴9 ۱

 ۱ مه دیدشت كنه :رخاو نوک تا ءافو ی اب ھا سوا زوز هک اهن ناو
 | ىزا ددرد یکتا قمرخاج بوبزکو کم و د هل وکس كلواءاهو یمف تاب ماتتا هنسننالوا

 رولوا بمشنمندلوولواکردرلونهدرخلوش هل دب شتو یف كنار و یم كنان تاھڑلا(غتا صف | 1

 رد رعمیسرافهتشانفهیسیربلرلونانلوارکدیدحناو هلبدیدشت و یخ كنارو یمن هر |
 هکر لب دید ص انهصل !تاهلاو سبیل بھلا :ب وتلؤا هزاعتسا هتسانفم لظاب رکص ندنا
 هزلا رونلوا لاسعتسا خد نفت یطتفاضا زولواهاکو ر دراما نونلواتر اء نط تاران وہ
 هدنلامعتسا كن هسک صعب نادشاندههنس انعم لطا تلد کک ولر دی دشنو یف كنارو یبض کلام

 نا رف نم نشت ارقلا رقلارکد یخ غۇ عبازا بابان مفت لا اتهمت یش ۳
 3۳۳۳ وا دشاف ماعط هلند ہما نلوا هدنام لع بوب تھک تھک دبا لوا دتوزمل واربح ةلمایازورم
 ملا هغ لاقت لع هار دار ٹا لیفت نامه و یخ كابات حالا دسفاذامب لا بالا نعماعطلا

 هدد دوسهعوهتار, رٿ رغدادا نا ةت لاق 7۱ ریدیجدهغلواربغتعیس هارد وو غمار ب اتلان ةا

 هل نوکس كاتو ونک پخ "اجلا هاعلآ زذ یکه حسارزمار ال وا هدهنسن یلغب تعد ناردن
 انزویلع ةهنهتلا هیلغب هتسحنارزمار توب اتهلکا «دقدلغاص یدوان هک وف ل وش ||
 ال وا لنطا ہل ساک كنبش او عف کل وا ءات هنابنهتلا زد تكل الا ہیلو هرو ا
 کت اذا اتتا لاش یل را ریکتم هلی دمو ی انسا تکی ات ها هنس اشعه قاهر دف

 تاه واود الا ند الاقات نصا ناهتتلا ناھکلا لا فی اک برکبب وا وا نادزکرسنتو ۱ 1
 ندنغدلوا تب رح لع یراکدید .د هبت ههر و یکه زافم ر واک سد ہنسانعم یھت ارم بهذ اذا |

 یرنک هلواوو یف كى ٭ هزه هوا ال نشان نع هر یی الت كن همه اقتالا رد روا ۱

 هییللا ءاهبندالف لات ی اہ لیدع كفلاو وكس تنایو یخ کلان هاهبتلا ج تالذک ةع |

 || هبا یرلک کلاه هقابلا هوا لامعشَماناناوارکد یھ هلبدمو یزمسکكنارو یف کنان هال

 منو مک هان ماده وتو هلن ەت ناغب قاف نادرکر و ناربحع رکتلانزو یىلع ۱ :

 كنءزمه .دننالا ندهبانعموب ید ةهواامو ہن هنس انعم ی لوازم غ هر دم :لعف لنکس ڭا

 لوش هم رنک كانو یخ نم هما مانا هناوه لقب هنیلکنالوربکتم ةلبعق تناو |
 لینوکس تل و یف کیجے ےس( مع لصف) دادند ا وج ت ضزا لاف هلو کرن لخت هک ودر[

 هنسانهمترّوعلوم یا ق ج وةلا كفلاو قوکش ابو یه تاج ات لا طب ناک |

 جک آهک رپ لوک ریز رد ید هزدلب تر ود دن دلا هیج ور دیری ون نا
 ندشالخ هو ٗةفدص هه یقنشل ثیدحا قو رر ذذ هنتوروتا تا زا ہہ جول رددمالا ۱ ۱

 هخمراوهبویقهنحبوهو رکاب هنهح لوقنژرد یسدرکعا هما اکا و ا ۱ ١

 ءاقتسالاة دا ہیلع تسلومان درو یا اچ امل اان مج لاغب نکلکدرضااح ناسا و تالا لورفز ابد خد 9

 اذا با لحر لا ہل نک ن الوإ كوبي ىلا هل ضف كابو عار لها ۰ ےجالا زرد هلا كرو كنان ۱

 نانلوارک د هدا وزد یمسا تا هننک وب هلن وکس كنا وف كابو ی كچ ولاا

 ٹککضاڈا ا ةت لوقت قمروا هننلا كهن هلن وکس كلامو یخ ںیج دلا نارد یش ہتعأ نر |

 ریس سکس یہ یم بالا 1 نک باتو كج ی | ۱
66 
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5 
 ا

 خنق



 ہد

 ےہ

 ف4

۱ 

۹ 

 ]| هکر زشالا ذهرا ید یا دهه حور لیفلا ب لالا ا نع وم ول

 | تودو خاتوو جابتلا ندعرا لیلا "تعخاض هکر دو نالوا قفاوع رخ هاش ۱

 نی دهزبا یز وا نکا هر هکر دوا نالوا !یفاوح |
 و دن ثب PTET TITS كرازو كلاب دهرهربلا

 1 ایک ورک وادب ماما ر ذر مالت وه ضخهرز وا قو توتهر لیس یف اغوا ۱

 ناوهرتورذدنا و هدنرخخاات رو هتسان دما فن اخ توتهرو ؛هوزوآ یناقر ناص زرد ۱

 رپ ور دید هرّزوا یز وتورنس هتک نرو یخ کئ ذا

 ]اله ارس ایمن یتف کابل مولا للق نکا هبا شف لاقبو نوید 1 | te ءاکوەائھالب ہاک یل نکپ نوعی دل وا ترازغع ون ها

 یوم
pr ramanan arana ean! ی EGS! 8ت 

 عدوا تحصاذا لابی تب لوقن قەرغا بو دبا ات زض نر عا لاتا

 زعم یډلو ادبر هلنوکس كنا وایت لن همه تادا ردیفج كلج برک نا لاؤ
 تک اونو یت وکس كلاب ویضف کلا كاذک ناہبآ تابنهیتع«تاببا لوقنهرزوا تا" ضقب
 ۳ آهن منو دوو لضف )رد ةنس انهم ناب ه هرز وایم رس اپ

 ںی نزسکا ةنسو بنوك كلادو یمضدؤعتابا یخ كنا هدیلآ دبلا هر کما

salaافاذادهداپ لب قلا نو نکا هنن :هبقف كلادو یعض كد باب  

 | 2 لا زادت ندنساتنعمقلوا نزنسکا | تام كلادوی وی شان

 ۱ لا هتسنو روفلا لع هل تالادو یه کن هذاعلا اهات هلن دعو یرسک

 شب مرا تکنو یزد نام ترک لاو یارک بم هدر ملا
 ال ز هم اليكس كنازو غغ كناپ ةهرلا ةهرلا لوط ت دف ندا خوک تار

 ۷ یک لزا و یف كنارو کنار ذا ها نارا نم لوط ةد ینا ةر اوره لا مدرن

 نالا نت یخذ یربوز زب درانلاوذاکاهکزد تزال انها لوا هک ر دیتا کربن دنع

 یش لادن خ وا ها تولوا غیا تىنار رضا اصح سخا درد لتبفاا ب

 رب ۱

 بت تن هر ید یرو ٹر

 | ۳و ها i لاواز کم مالو نوغم هو كولا زود فو اف ٹکر

 تب ۳
 ع
 ر

 ۳ دل نالو هنر راهی ترول سهم تو و توه ن ضضرالا ا
 ط شل الو لن خلا هام لم كالو ىت كلاب عالیلا لوا مان بلق هلرتقف
 و هلرصف كمالو كنم رمه هال ہیلو ممازا بابا نم اف الم هانعم دیو
 ال وار کز هکر دنروع لوش ہلیدم كفلاو قوکس كمالو یف كلاب .اهلنا ہلا اض
 هاب در ران وا دنص وصخ ابند تشحُ لاک ینعی لا ةن له از دالا قد هلوا '
 یاس و ید هدداایک داوالفع هدنصاوصخت رخ ولکد ہنزعن ن ۳ 2

 ن: ناو یسک وو ٰیتف تمالو یمن كابا ةع هللا نکض و تعالب دا فخار ايهظا
 1 ر ۳ اوا بلق هاب فلا ہون سی ذعبت یا شهلا هة پنهل ق وه لاسم قوا هرزو)تعسوهدتشرعم
 || وک ك الو یھت كتاب هلب هرزوا قناو ز هوت ردهداز نونو یرتوا ندنفددلوا روسکع نام

 دسر هر دن صمر واوا هک یدتا شفخاو هنسانعف ج دز دهلکر یک فک هلان هرز واخف ك ناو
 الا قداببلتددضا تب دا قو ولل وا لاممعتساەنس اسنعف یونس ںولوا٭اکورونلو لامعتسا
 ۱ | مهعلط ال هد منه ضسب ودیلع متفلطاام هلبز شب بلق یلعرطخالو تمعس نڈاالو تر نیغالام
 | یدنلوا مولعمەلبا راناوراخاهدایند هنینم*ومدابغیخد«دنسکنآ ن نالاعفا تاب ردشلوا عفاو قد

 ۱ | درسا نشوید شر دیش ەش ولو یا هو هولا :رولوا بدر ولو هسرغ
 ےس. س مس سس و و ےس سس حد سس مس سار شب حصر ےس



 ں07 83 یو نکرد زنان سل ۱
 دو هوا ارهاظ تبسانم هر وا داری معاف موت هک اتر دغم ھا تراشا هزراقهلوادفرداعقع و ||

 يدمو ین زہ لا دانا ها تاک آ بودا یاظعن دش یراق بن قةمالا |
 دت وو عم رانا هړنرز داف جز یزاکدب د 2 هرا رول ن هو ہنسانعمراتب ی |

 هرمآی مزد عید ات ناسا یراکیڈا مو رپ تار نردن داهم یر جوامع |

 لم الو نیت ولا هنسانچم دمت ردفعرهلق تدابع رک نزو ىلع هل ر دلك د خبات |
 اوا ہزتضف هلال درج ادا ها  هنپنعبدبعتو ك نت ملف ث هابع هللا کتو نی ا

 داف تويم یر ما هاو یی هاو بو لا زور تک ٘
 همالا تو لم دیلعي دتا یااضبار وا بالا نە اف یل وال لوقت ا

 : داو ابن رخو مارا بلا نمره باهم لوقتهساعم تایشف تق

۱ 
۱ 

1 
1 

1 
1 

 وک

 1 رد بو رغ ټغل وارد هنس انهم فا اوز هک امت تیبا

 | یک نس ۳ جو هبصخرول وا راجو ہود مکر ردرایطونپ لوش هلی دمی ی یک مو یخ كنه ا

 | ما رد تاج سلا اور نہاد ساری اج یوو ک 1
1 
1 

 | پس مو لو مجلل ین تهسا لاین قلوا تم ہضم نال وارکد ہلزوک ت
 | كه ,تیاهسالا مایع هزار دیلصا تم دیسی سما ۲

 ایچ لذت كبمو لرم تام مکے ٦

a 1 

 || بالا نءاهونو انا آغا لاقي انجم ہن هونالإ بوت
 | ادب دو فن ونوس تیره هنالا عمو نبض

 | هوضعیود دول کک ناھ و نوک واو یخ زر هم ما یی
 وغ هنم كد هوا قرتواا ت

 | :لنورمه وا هوا انک مات هلکتیا بلو ہلا یاو نالوا هد هوار دام ۱
NERSنکن عمو لا دهان دن انوارک تل  

 تلاعروتوار ید رب ویسی برس ے
 ۱ نامو یدیدتنو یخ واوو یدم كن :رسهزلربدازکد هوا نوا تونص لت وطن هد

 نماوِإ اک ور وّلوا دیوولوا کرد هآیوا نول لییخاداترونوا ءاکو نکنی مهوا
 مول لات ایم هد روایت سیو ادم زا نزد ا

 ۱ ا هر نوا قز و تلاح هدم كم یھ تهالا هوا نقد اهرادوآنابوت لپ
 | بوفه دیاد قمنا و یخ تره تحالا نب : ہلا لا غه اوات لا

 ه| قلا فذج عمة ويش! اواولاب تالاواو اكشن والادب ةاتلابۂواو سد |
 هذ ایاز دلع کا هدنملکبرکرا تب نکے هلی اع تحرز ولرجنک كيا : 1

 ثیدح نم هتدسا اذا لجزلل لوق تام ہار مار لطف نا هدنص وضخ مقالات نا

O |ابتدا بولیق تونم ابن نو وا ف ذو نکا رکی دشا ات  
 تب نور دهی تف وار شوا ماو نونمیڈمیاضو تاک دیش ضمد و سید ||

 شخ ماپ د لیا هادانز, یدوھعج ٹثیدح یکیدلپ وسال اج اکا ہری
 ھتیمانعو ان دج تاهنسدولوا شهد لق غاو رش مزو سرک ان یکن ون لب دذبارکاو

 ان ایا كساد كوتا میم ن دعالک ولف تک اس نآراب وش دن کب نور دریا
 نین یا زوج ید یار الا نیا توت اب

 ر ج ل ل ا س ٹٹتبجژجچج تچپژ س ت

2901 

 ]| تخ كنم ماا اذنك نيم وابا لا ننه

1 

 هنا

 ا

 ےس

 هها

 ها



 ها

 هلا . 

 رد كن ا فن نو ماوس تا 1

 نور سیب هات ی هیدن شرم جی هل ۱
 سو ات بجاصسپ رد دیاد او ییا دا هنر ما قفار دار 1

 ۴ هزا

 | . هوا

 او٠ پف اه ترم شما رد مزمن رسا ۱

 ا الا نھ ین درا ق تبا ہدادث تلاف

 E هوش ہزئخ نوا عطق روا و ۱

۳ 

 د

 تاس تابوا وا بها ذدپه نم واور دراو هرشکت عااد دان ندنونق دۀ دنوب ئد عار ورازا یک

 بوت لوا بی دن ی هرمهردرعجب لر رد عظق فلان كنعا هکر درا دشا 1وت 3د ناو
 با امت هللا وردا راشی در د رتوا ن دنلا تما تواکی فی دناوا څراغ هلنصو 2
 ERE كةر موما حاصلا ةج رت ناكا مالا تاب اچ ۹ے اب ولا هم ما

Ys 1۲کوا هنر ہل وکرم لابو یش ره  : 
 تب مو ہل توانا عهتسفاذا.تلاا بالن ابا ةار الل ٹال روت

 رم دی یکم الخ ناسولو تار رر
 هرکی ب ویب هننکوبیدپ دشنو یا تلا الاقفال ہلال سم

 وم ث یں دلکج نخ ہنیسانعم جیا ناک نالوا قوخون یزاوآ ہد دشت

 لب دب شو یمن ناتو هلن لا ریل جو كا تب همهوو هما زوم لت
 وک :ند اتو یش كنءرمه ہ دقال ہللا قلد ورد هوا لی ندا لقع اتاق

 داچی ری ڪک كم زخ الا اربد دعا ید هو هک راد بو لطفا نده ایشان تع اط |

AH TEA teeاو ر نا ر ترک  

 1 هدر وا رد هو ن اکنضن وعفنآ لون ناکو لتدابعو یه ملاک |

 عم تا ذآ ہما هک لب دشت دو هیات هتل و هضم لا |

 لزافزنکززوآ از نوا نامه یدباء الا: هنلضاو هکر د دوخ أمان لا |
tail ۱متوم اک ایکماغآ دوا واب كما دۇك رۈڵ ۋان  I 

 ذرا یوتو دل امتلبا ترک یدئلؤا۔ فذ وہی دلوا لند: فن
 أ شارد دا تام رموز رد لا هک الامل دلو عج ب هبا هنت : نیو شرف

4 ۰ ۶ ۳94 
 ۳ ٹی

 لا ھوا ضومر زر لرنغ ازش قم
 طق مها كن هزمهو یک ی ا دلوا تبابهدنربخ ك

 ط اونم بز لاو یلاسلوا اتکا رکاوردلکد زاد فر دلو مال لک |

 مکر پا تلالذ فدل وأ مطن رە ۱

 1 تبرزکو یدرولژا عطف هزه ید هدهلا نماد هللا ماةنلؤا یرتواندنآ |
 _ | بب یذرواوا خم دز هلکنالوا لامعتسالازیکرئاس هوا ینرتوا دلانا تک از داکد |
 )| لواهکرد یرتوا ندنلاحرب ص وصخ هروب زم یم وا عطف رده ىز ەلھ رودکی دلو ولع |
 زا نس وال ناما ناس لکل ویو دژ دیس ضو عن دقو خم قرح نالوا لک اد | ۱
 ۹ 9 مورد فیس نھ : هالا لغت اشنا رولکەدمال لتمف ماکت یدنسر وکڑاج |

 2 UR ی
 Ty ؤلوا لخاد مالفلااکةیاةخرەف مسا وڑردن افرا ولف للا

 | دا را ی قو یر ادب کرد او هک ۳
 ]تونل یھب سا كاذكو تام نم اح رہ فو نی 3 عقب دل بقا |

 ROT سس جا اتتا س سس سس سسمس

 طرز



 ہ9

 | بل اکر اب لادن سن هد دشنو یض کیا خوا ماشو ماع لش وک لامفالاق ||

 دیک دهنس عملا ع اصو رل نست نالوا لبه کس کو نی زنه سل: |
د كنج نماپاو هنسانعمرثلا یلوضو هزدنسز نال وا لر اما ردیلباقَم ]كا نانو

 1 دوك یجب ی

 : | عمج هنرزوا مرا, نیز ردوا مج هنرزوا نانا نما تونلوا خج 4 ززوا نما نیک ان وک

 || تام باج لوصردیلباذم ترس هک اعم هکر كوم فا نا يک تیتر
 , . | وكس تاابویمف کیم نیل بناب عاتص صف كومو زم مال هن نالفدش لات

 | کمک بت و یضف كن نیل رديلباق» كنه بارسا زا هد مال ی یر[
0 

 | و اع هلو هم ودذوخام ندراوکزم یاتممار ولکه ةیئاطم زاد نیا تو مو
 و

 ||| للا الا نع اوت اب مارا ناک ات الضانل نونززف ن دلا ل فا ساب نا لا نو ا
 || مح ةع یراکدنو نیما اندنع نالف كزابرع یدتیا ی٥ا رارب د یحدهن خرد اغا قغ و

 | كیایمهیدمو يرتبکيم مد یف كبو كرمه «ددزا لک نا وا ںتدتکم اھم |
 8 انعم جسق راز دیخدهکما دنا نامو نیلا یلع یا نولا نما ىلع نالفمدق ناقید هاتف |

 تلاذک یخ, نم نامالا.هخساندم رام ىج تایم لب لیمو یف نئوزو الا
 هود عضو هل غاس شادل وینا خاصی کرم نک عادل ایڈ نیم هویج

 | جاص هغو امج فورط ارپز زالوا عج هسرولوا فرظن ولوا هنسانعخ بنات خام نیم رکا و ۱

 | فلاح هنیچ نفاع لاخ مادق کی یرلزوکت وبا ید لوا ءا ہال الا تو ظافلااَدْنلَكَراوا ||.

 ](تدظانلا رغ نالوا ادرج نالو ادغام دم وال نیم كز هتک رغ تب راد فلاخپاشو | ۱
 میل وا ظن هپ هد دعتم صا خا هکر کم زالوا اجر ظن هدحاو نضضْس ی اوا عج كاتب ی

 نیلا ناز ید تام لرغو كتاسنا نیہ ؤراربد بالا لاو بالا نما ہدنسوزوس ہود ےک
 | ٹنرضح نیت یلارم ماوس اهزد رخصت كسی دید نو یرسک ان و خلف زط نیاز
 اھتجکر دویھجب یلدجہہلا نمای تدوز زد لوا درو هباهذک هد دخ نعل یر هل

 || نمد هلوا نوعا تیتر دشفآ وا بلق هوا دا کا وک هلغالوا ریخت كنس لک موش ||

 ۱ هلو یه اب نیل ھنساضم لخت, معلم نکککوددخرف یهو اندتپجیراهداا ا

 | و وکر دیس كتر وجر لیف لم وب هزم نم مر دیمسا هدر نس زندنزلہدولع3نوکم || |
 | عر دید بودیادازآ ین کیا هدنهناض> کلا یر انصدالواژسو ہیلع ناعتملا الض كمزکآ ||
 ]| هکر دضنلر اض یهو یخ كن هزه هللا نما رادشخ وط یلغواوادادماضا ندنایزادک تا ||

 زد شيك هج وتفم لصو فلاەداخاو هدف انک/اردلصو فلا لاو دشقل و عضو هعنقوضوم

 تلاح سپ ها لوقت ولو لخ دادم نوا دیک نر زوتنوبز و هاکو یر نادنوپ

 رفت دولواوذیربخ بولوا عوقر هنر كد ناو نسزدبا فذح ا ہیلصو |
 نرد نچ كیا باطخ هب نلاعت ی راب هلک رب نافساظلوا هب مقام هللا نیاو عسقلانی
 فج قوت نین رولوا اکو تیفاعادقا تیلنبا تکل تنل لاو ارز تور عید فو

 مولا وز ریه بودبا فذخ اب رواوا اکو هب وسکو یف كومه ہللا ا تو دبا
 هی هاب بولوادحاو فرحا را فروبنک+یبرولوا هاکو رارید هل بودی افتکا هل همومه |
 رب. هنآ نمودن ك نونو ليمزرب دلا نموهم نونو كب رها لوا هاك و نوتا نخب داوا |

 رب دلمفا له نع پولیف مق یخو هلن ظغلرولوا اک دا دیعوناو هلی رسک ید طم |

 هلا نیا بولبق مق هلنعا ظله رک ضن دنکد دعا بوت مج ہززوا س ہخبصلعفا یبعولوا اکو"
 یک مر دو سال ہسنالا نیا نالوا لصور مم وا یدنادیعو اوراد انک فال ۲

 جمد



 نر

 تز

 مسح سس سهم

 ال یواوسپ یک ناف اغلب دمویرسک کاو اوو خف كاهرولک ناو هل 0

 ویس كالا لک رب دمو ی كنار و یخ كنان ویلا لإ: كل نک تبل ىاداةحانلاق لا تا
 ا + كاس وماف بجاصر دِیا وا ض رنج دوم افو ردچسوب هی انچم ی
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 اير کوے مہ الا ف ولذ یاد امهدیفل جز لایف قل واربفح ور وخ لاک ||
 5۱ !داهبنواسهنوهناهتسا لاقب هانعمهلیعص لواوو یه تان .نوابیهتلا كەز وکربفج ییاتسنر |
 نجی نوهوا کردی كنز ار كن هباک تدب ةف اطلب دمو یمص كنه نوه
 یلچ ئا كنیه یل شما لاسقپ ردهنسا ردهنسانعف تلومس ہلیدمو یزہک كناه .ےمی+هم لا ردرضهیسالعا

 دیو و كواو وكت همه نوها رار ما وار ز وا قلن اهلی ینمک كنار لیپ رو ٹال ن
 ليف واو  نولهلا ردندنسهبدق اما ۳ دق یا یطر دیوتا زن وک نشین وکی كنه

 | ىچاين یبا ںوراھڑم كر وبوزدب رعمرل ردنا لحەنسنر دنیا هکر دمی و نعملوش

 ایل لپ )ہا ڭنيعن وچ دوا نزول عاف هدب رعمالککراپ دلت حوتفینالواواوپودیا
 ندرمقچی رللا ردقمقحیراقناادتباهدن دالر دالوتلاحكنلغوارهلنوکی كاتو یقه كباب 1

 زا رد اکر دیم ا لکلمرب ندربج كل ولم ملف نجم یانز اب نۆ ۶د ینکیتس اراشا

 | بوشر وفکلذک هل دیدشت تا و یف ن نازو كن زمہ قزالا قز خرلاقیر ونلواتسن |
 ۱ اعا دیدشت كلر خا ی اب ویففكن اپ ینزیلآ ردتفل هد زدن وڪ نال وا
 3 اب نفیلاردنخل هداتنعمنانل وار کز تالذکهب هاد دین كناپ وی ناز و
 || یه کس لان و یف كن نیقبلا هنباسعمریک شرب نالواولهداب ز
 ۳ ھم نپنظ.ر راک تیت وا دم تن جک ها
 . || بدزمه الا ردردصم ٭ هدکاپب هرزوا هجو نانلوارک د دنر لن نقیلا ,بوبلواربعت

 ۳ ` كانك ماتەم دمو یربک اتو رکے ہزمہا ن ةيسالا هاجم هلی دمو يرسک
 3 EE لوقت كل ذک ان بد دش او یب كفاقو هلن
 : ہوا نیب ی منسنر یر هاب رس کح كفافو لبد مو یس نی نقولا: عی داک تو
 ي ناو یب ئ نیم نیل ,یرتوا ندنفپ دلوا موم یل قاب یدلوا بلقنم «واوآب
 جیپ سعی نجلا ها تدوم؛ززوا سا یرفصت نةم بک
 ال وا جیون ہرازہش نانلوا رک ذ هل دب شف / هد رخ آ ك ابو لنت یبا ٣ر درا یهش

 ار بنیا نرخ یی یا زوکس هدنرخآ و غفلت كلاب
 لب بیس ینا وسو بالا عج دیشهیابلغلا سپ ردثكربو صوع بلا
 تن ت انا وا نا یدبدرا رد هیدیدشت باز نام

 2. ا دق امر دمو یھ نون یخ كناب نونایآا 3
 ملا درویلع تینا اک منج هلپ دمو یرس کیا همه نامالا.ابضوا الہی
 نیلا یا من مول و ءانعم هلی ندا و ی YR انجم
 وا كب اا نالفاب نی لاغر تدك اوس یا اص ن ندای هرس ق دذحاا فک و

 ٠ کیم بام تان ات ہاب و یف او كلام HEH دلار مب نما لیتو فن ۱
 ۳ یخ هن انجم نیلا قفا قارطا نیو نم ہل دیس ایر نالوا هدنرخآو ||

 ]۵ جو مدح کر ابمراصاذآس طالب هموف لع نالف ند ناخن انہد ٹکر نوک |
 اس نیک نالوا لر بم هی دفو یعطكندنانو یتغ تالوا مہ نوپلا ضیا لا مون

 ECT نکن تم بس ا نا نو نی" وف
 االف

 ےس
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 ترک اربد نج اہلل نع ةبلعلا تاج ید | ییارعالان اوهردل وطىدق کو لادوس ىس ةد رخ ||

 هکر دن وال تش لا و  نحاهیددنا قاز رعالاناؤ زا ریدهناق د وش نالوا ن دنر ددو هلت رەنا ۱

 میزکتلا نزو يلع نیسهتلا هیلوا خاصاک الوا هکالاحهزغوطتقو ن واوا لوب تقوی

 | هنر نیس وا دامن حلق وکیل لس نعد ناق نبه نا هنر

 | لوقت كا طو نکیآ هرتفض ةر هلی رنک كن وُكئہزمه ناضمالا رزیدیخدهکم اک یف

 اهرخهزانلوشمل سک كو وع بما ننصهلا هلا ۃریغص یهو تنطواذا ةب راخاتنعها |

 نده انودهندهب ندهلاسش قل وان کس اس نمو ناودملا .هلواشم رپ وماذا ریجن

 .ةنداهملا دوکیيدترفوی دنا دف نکا ید مو نکا والا بابلانم

 هلن وکستلاذ ویتنام هن دا ھالاصاذا هند اهلاقس قلق هل اصمهلبعف کالا داو مط كوبه

 .لخ عن ؤکس یا نخ حد لع نده مل وەدنموندنساف هد اضموندنسا ضمن وکس دعا

 تزد شا بولا ظن نا ۳9 و یخ كن نداہتا هنسانعءناخ دردنتوتنخدو

 نودا هنا اعف قلبقت :لبقت و جناب ناسک ك ناه نادپلا تغاقتساادا رومالا تنداهنلاق قلوا

 عزان و لع ندا هنشاتنعء «رانل وا لبق وی جا ین لد و یعضتلاد ویس ك ناه

 "وطن رزذ ند هک کان دون و هذکد اد قع وا ینا اف نکاس ہللا یال کف نل وا تز وع

 نزاوهلاوا هکز دا ا اب كنه ندسف لب ر رک ك ناروغ ےک اس نزاّوه نزاوه هنسانعع

 دلبعف تاون وکس کمالو رتنک كناه نویلپلا رد البع سبق یسالعا جن هکر د روصب
 یخ كنافه ویتتا وا نا نیهلا زریدهزکر اب ناو رو ردنسا واز هراز وا نز نوا
 تلاعوب ورولوا ك ید یعلف نما دف ۇن یر ربغ ییاصا كن وهنناعتشامب مک كن ممو ۱
 قاقتشالا سو ردشفاواربشفت/هاشبونلوارتمت ال وصکء دنا اضتقایر دوا فاکغم

 یینزرمه عاتجایدنل وا تلف اه ده ند نما ام وهف نما کچا یو

 نرره

 ا ی راک جد 7 الا ریل -- یار رک وس ؤندننئ یزاکدزآ ۱
 ون و

 کنون ز و یف نب نه اننه و ر وان صا اک ینا ب۶ اثا

 نا دنانملا ردشتزامقاو هد راعشا صف مکتیکا انهزونلواتا نه ۱

 دارن وکس لاؤ یر کک اط قر ظو قرط یا افھرْعلا املا تر دفو توق هفت ونویتط

 لان كم بوت ردقو ت و لب شنک ڭا نانهال نانهالا زدن ده وت وف دو وصانور ردهنصخ |

 ةنسک, یک شابت دق وت وفةلیدم وی كنون و یضف کیم نوت ار داف وف لج ئا هل ته |

 نی نوبل هلن انعم ضوصخم تشف زاهد رکن نج رب ہل اعف سا وا نووی زند اه هر تی

 نوهو انوهنطزالا لعینع ن نالف لاق قلوا ہر زوا زافوو نوکس هلو کس كلواوو یف اہ
 ناسا م رکنا نکز و ىلع نب ولا فخاذا"یشلآهلع هلع ناه لاقي راد ید والت مشە نار

 نال انس هانددشت وی رسک ك ئابا نحف تنه یه هنفخو هه یا ةبلع لان رپ

 كي همه :انوهالا هةن فعشان هلت وكس كلاب و یف ہا نی٤ا رد هرز وای رو لعقهنسف

 هلن یسدّولواه ولواهرزواین زو ءالعفا هسا ەن نالوا ناسا .یعجبهلیدمكنلاویرسک ك كواو وف

 كناه نوا لا نوبل نونیهنموف لاقتا یت كلذکه بن وکس كن ابو یف كا نوتيلا نونیهلا یکءابشا | ۱

 كنهرمه ےن اهالا اهالا اندم نال وا رگ ذ رد مساهل نہتعف :ناوهلا یل وار قحر وخلندمو ی

 يفق لپم : هن اہملا هب فسا اذا هل اهالاق كم ر وکرفحاب ودبادع فیفخ ی هکر الب ا
aaa aaa: =ات  

| 

 ہہو تم مس مم. ےس



of 
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 e ت N ہر شرم a ما ۱
 وبد رک نوسباوا هدیخاط رک یساوب شوف هلن وکسش تاک کؤاو: نکونام ||
 داب دیش ور بن كنہشو یم كن ہلمہم نیع شعو هنساسنعم یش نؤاسلوا ||

 وف لوش نکو یدتاییجصاو هاو هل رسک كفاکو نف كوه. نکو لاراب هلکدش وید بوج
 || هوا هلکمرشوپد بوخ هکر دیساوب شوق لوش هلباررکو و هلوا ن ننکمرشیلد ابوح هکر دیشاو ||
 ]| یا بان ی هنکي هضب زا اطاا نکو لاغپ لربد یخد هتل یانق نام هظردووشوفنکو و
 ] || ذنک الا نوسلوا هرولوا,هدنفره رپ ارتوا شوف ہلبنوکس كفاکو ىج واو ةنکول هك ول ةنضحاذا
 1 a .تاکولا اه اسضعع هلو کلم .تف اڪ و نط نل منھ

 وب رم یانچمینجج کل ذ كص هلیعف كفاکو واو تاکولا هنسابنعم یزهد وا ||
 رنک ولا ندخل :ہدرون ر رنى كاذک ال ف كفاكم ی كوا و: ناک ولا

 دین بکر اا ایک نجا نك صال فف |. نهو
 :یچدمکتعا تیعضو رد هنسانعم:قلوا فیض نوک غلم وف ۱

 لری ده هو د قدچ نمو وید تال ويدعتبهربغ لو نا فالآ
 ian نھ ول ار ڊ ید هفت تان هیصک
 «تالذک صف نه ولا زرد هکمک ی رفا كن هک ییتایععاو
 ِ ےن راپ او اش فیعض»لب ددو ی سسک نو ناہبالاب فعضادنانهو
 گیم یهو ةعالاكل یار صیاانم دال نیازی یتددغل والخا نخ اوا

 اج ےک نماولا !نیهوت..دنهو و هه وال وج مانع ||
 . ہوتو اردن عل وش لنوکسا ټن اھو یف واو هنانهول نولواكمعالضما[ ,
 7 روضبلوش نان یت ارضنورلوابحفنزکآ والا تا واک در مپ | دور عواد, ندر ریش یراکدیب هیچ هلبنو کب بناهو یخ نان ناتھنلا (ءاھل )لضخ |...

 ۱ نما رپ ی ددل طو ومخی زاتہن وفد رکص نیکی ےک ںادقم ردغی تعاسو |
 ۱ تط هتک اا بلا هیت نوته روتهلا قهلمط ر یبخیتاذکهنوکسكاتو |
 کدو مکا یمن اصل افپ عج لردپ دشنو یعف نو یس اھ نتا یناھپ اے لاقي ۱
 ۱ : یانی نهی ن ونه بال فی هانعم لرد مو یمن لاتو یخ كناه ,نروتبا وتلا ا
 شش ات رک و وەاوا قا داد رد 2F رک كب اا ناجهلا

RE7  
 | تم هدنضعب رد هرز وا یالتخا هدنر هه یره وچ هدم اوتو تانا نج لاس ||
 ]| ثاجمومتساء .سان مج رل وا عنا درب ؛هدج ما «دانضمب و رب و عفآو هی مخ
 _ |[ یه كنیلع نم ولرم یععصاو می رکی ا نره: جالاقب رد ید هنر وع نالواھ رک

 11 ید هان هی در لری دیا جانم یح 1
 من نال واریهاطیکل, وا ناجیهيدتبای دب زو هنسا بعم کم رد هویمر د ذوخ امن درغلا :

 م ادا نج ےل ناشر وا سیم ت یهو دارم ین ایشو ۱
 كلی نماد و نجاھلا رولوانیجهدلوهسلراسنجان |
 | طمع تست و یر میس دو ِ



 زاد یتلد هشاوا ہدنس هلباقم كنا دوخاب EFER ڈور دن وا )لوزا ةي راز نٹ
 یارک ك ناتو ی رشک ان نیمه ناز ناو ۰ نما ناکوا هنز یلص تاک انا اه :نزاوب ا اھت

 .دخالادقتناو |یطعل دقت لا اکذ خالانزتاو ٰیظعلا نرو لاق نا بوته هات ۱

 ازدندلاعتفا.تاب د نار! نب یدلا ت ودیا باتا ثالاوئدر ربو بودہا تاختا یر

ظنخوەلوا نالوا نواہ یجب هلوا شن وکو وا ۱
ابطا هکر د نس یرلکدیذ اکو دذط رف ل

 ردو دور هد تو 

 كعضومر 4 ہزرصف كنارو كيم نزوم هنسانعغ نیزرار ردیخد هبهتسکنالوا راقولها.نازوو

 كاس قبل هاشم نامہ قمع زما تف: نهولاا ردك هومو دح و زد داخ ادا ٢

 کرد بل لجرا نسوا رب رعو غب زا باب بل نم لج زا نسو لاب اح کلپ سم |
 یجارحاو تمه عبا لذا سوالو مهال وقتو ردنحوتفم نیس و لص و زمنه «نمه«دنرالوه |

 قغزما تانک دن TREES نانبیالا' نانسو وهف ل جزا نمو یا |

 بلا هتلسوا لاق قمروا؛یتسهحار كنو دتتکرب ناشؤالا نعم نر هد ےچ 1

 اسوم هکر لاقت هرو ین هک + ناک ؟ یا کز داود لا وش هلن رسک كاتو

 هژیدندشنو یم كنبسو هتف قضوتاا ویفنالوا ناقب ی شام یر

 هیشید كکرادوصقم ندنوبو مان یهواهاتا اذااھنموت لام: كلن کر وی وا هنرزوا کنتکر ||

 اسم ةأرما لاقي هنشکنالؤازاقو لهاهلب دمو یرسک كم ناسا رونوا تاعد ی دا ن کرونا

 ۳۴ رک ناسیع زدشمزاو هو وا ندنرافو ہدای زا ریا ا دلا

 ہزرواەنح ہل دمو ی :رسک لە مد اض و یخ دلواو نصولا ردیعما عضو ر هلن کت

وا ناوجما لح زو هدنشا وان اإ نالؤا نوا بنک لوق ٰیزاکذکُج
 هادی هانم ر دصت نال

 نوعا ماککساهدای زرد ردنالوف یش نرو !ندشناقنمضا وو و ردهدننهاش مارح نالو انو یارک آ و

 را ردنیضویدشا هدبع هلو هنش انعم رانال وو وه نانل ناثلوا کی هتبتعض نتضولا زردیا نانا اف ١

 نانلواررکذ هل وکسا لداضو یخ لواو نضول نضولا هدنلح لوتمز رد لتق مک + هدنلحیوضوم 1

ا زار دهنالوقهل رنک ك نون عسو ههم اذا انضو هتها عملا تو لوقت ةت كمروا نالوق ۱ :
 هول

 شوط ندنسهعشرکهن هنر یو ہدایز كنب زنفل” هک دهرزلوش هلی دمو یه ال داضو یف نیم 1

 دهاحم و هنوضوم ررس يلع یلاعت هلوفهنم رار دید دف ظ هللا شاخ ةنوضوم و رولوا یک |

 نطولا E شاروا ہاومزمفردش در ہوا لا ةلوزج یا لت تو کاج تا 1

 RST لرب نالوا نالوا ین نوبفمغلا ناطواز ةا راو یب نیت

 ارتقا اهن طوتماو انیطوت اهتطوو رال تشوا لو ام اتنا NRE ا ۱

 زر نزول و اا نان یهو یا

 یم كج نطاولا رازدان غا نابم هل دمو یرس کس لبه او هاشم ردیلوا كنا الو | ۱
 و لطولآ ولآ رنک او قل ندم دفن نا هل لا یر كنج لب رک كان طو |

 ساس سج ہوم ے

۲ 9 

  ER iکند للفاخ لش هلبدلاو ٰیرسک كرو بق و نززلا ۱

 ا لج زا نوت لاحقبلزید اوم و تب ور هومن نالوا | دونص ||

 | تل همه :ناطبسالا هان کلا نزو ىلع” نیطوتا قعوط نطو یر دو یرسک ته |

 نو
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 نجو

 ندو

 ترو
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 ۳ ٴرواوا یک وتا وبودنم شکنسا اذان نل چرا نوتا لاغب ف ږداغ وج ییهنسنرب
 هد یدتلع وچ قبا 0 ا ؛ یخ دران 2 7 هلا هلسبم ءا رو هدننمرا تک روأوا ي کر وتعاو

 ری جو فدا نوا مو ارد ناو نسل و مادو تا هیرسک تا
 لفلاو نوک كیجو ی واو + ءانج وا دریا کوه قو او
 یدنباراضءب وندنتهج تبالصرینلوا هیمسنهرب نام نانلوارک ذهلوا لرب هکر دهقان لوشهلیدم
 ۱ e ةنچولا و مظع نیشحوکرذ فال وا
 1 لواوردهنچویخدیرومز روا ناسنلو ! ۳ دردهنجویرب ردراو تغا تردهدنول و هنسانعم

 ۱ جو ہلیعص كہ زر مہر د هنجا هد ېر و هلبمط واورد هنجو ید یرو هلبرسک
 هنبامم تانج ولا مع هتک نال وا یرموپ یراقاکی هل. دردننو یھ كی و یہ ا نجولآ

eلا راصقلا نجو لاش مسی یدكکود لپ وکس كجو هت كو او  
 كیچو یدمو یرسکک لی دلا هيف هد اد ادا ین اتا بالا نم انجو هنج

 نالوار گز ییجبالب رسک ك يجو یخ وم نجومنا زرکودز دنکوتا هکر دنلآ ل وش
 1 :اوه دلطا نجو نمیایرداادلاقب وهنا ينعم قدكلذکم رکلا نزویع نيج هجا ظمافعع

 هوا دیس لاعاد دلج نج وترولوا ل امعتساهدنلخرحت هکر دمای وہ نوه سانلا یا
 1 یخ لواو ندولآ هنسانعم یداولا طش را لرد هلب دمو یرسکر كو یخ كواو نیجولا

 أ یا تادو لو هاتو لفيف كالا دویمف كواو نادولا كا اب يەت ربهلنوکم كلادو
 | کیا كراد 2 یکی رکن لاوما هنسک نوا هک وک ن دوو ہتللہاذا ین باسلا نم انآدوواندو
 دوو ندوو سوزعلا یی مابقلا نسح قیا هنادو یفاوذخا لاقت رازب دید
 اغوا فض تا تیروع كلذ هلدمو یرہک عنہ زم نادہالا رار د یجب غم زوفط
 ا زرد ہفیض هليا دیچهداض یواضو اب قاضادلو تلوا تن دواوفآ لا تندو لاسب

 كلا دو یخ واو نب دولا هام عوقنمهنسن شا لب دمو یمض كل دو یعف کیم
 | دید ہود ہدنزلک دید زب ویسکن لعن نوب هزب بور ونک اط رب ہت اد وع مان بلا تن موقز و انعم

 || ناغ ۂوط فرض ندا بودوومو لکدلباق قفلصا دوخب لباط یدید نپبنکنب دل صبا نم مپ ۱
 5 شا نا دیالا نا الا ناغوا نغوط فیض تااذک هاب كلا دو يدنو یمض لى٭ ندولا ,نلغوا
 0 تاتو ققلصباو نخی هلن دیدشتو یرسک یخدتنانو یرسک
 ۱ واو دی نازوم ی اردف وربمیکو زار لر ډو یر شکر كچ"نازبلا مزلبویدعتب وپفهلادااضبا
 . ]| ڭا قت رریدیخدهغ»زاووتسا نوکر الا نازی مو یدلوا بلقنم هبا نوصفیدلوا ر وکم لیفام
 _ | كنوتویرلک نا را قغراط هلبنوکس كاازویفف لواو ول تفصقن اذار اهل نازی ماف
 ان بد یج ده اطدنسضز هکر نزوو یناثلا بالا نمشنزوانزو "یشلا تنزولوقتانعه هلفیفخت
 3 ۳ بان . هتل ن زوون وارسا ۳ وتزواهولاک ڈا اویلادف هل لاقنا الل ټنو ۋان: الق ترو لزب

 1 فورع: هلحء دراضح هکر دیاد كزدلیٰب نر رووامهردن زاذه لابی ررذ یخذ هک لکرب راز

 دل ان نالوا سس هکر دون یجب و كنب رلکدید افلخ نزولاوزاضداءلراب رعو رغوط هل زدلپ

 ]| اب ثروو رلبا نیم وب ردلیهس بودا نط لبهت هک نوک نیغ هغ وط مدفع دن ردلب لیهسپ
 1 نو ھل اوت HESTE هنروهنم هنخان یا لا نزووهیملوفدنم رولکیخ دهنیلانعم

 || نزاولا" 0ور ہرزؤا تف فرظ لا ترو لا ن نر وییعد راب رولیدتی | هب ویس واذجئا لا

 ۱ | كم ةثراولا ناضقنالوهف هداب رالیا' ۶ا نزاو زداده لاش ؛ مهرد نالواارب انا کک از ||

 | تنزاولوفت درک ك واو نازولا ؟رارهدنزو هبهنسرپ یبهنسنرب هلبصف كنازویعض
 = سس سوم
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 اتناش لنا ابا هک تب شال ناف نویغو نب ابو نما ہا
 نانالا هتسانعم هم رک دار ودق مر والو کلا و یف كانون (توتلا لصف) نی اقمنالفد

 ردشلوا نم عل اندر سک ام قل كف هاشم ب رسک ت ناتو كم نانا ةتسن نالوا تار |

 اهل رک كانو یم كيش نانلا نتيا ىح نانو تعامل بالا نم يشل نازل فقہ انھ الدین 1

 ارد نم رمان او نشلا ردلکدندنرع دی ع دیبا لب سک نبض تبع زوم أ

 دار دب یی كسب دمو ی رسک او یخو ناما انتها ادا اتہتن رض نین لاک ھن قل 2

 برد بلف هل کد كیوو كام كل همه هناا نەتاتش وف لاقى .هتسانعم)هتستنالوا |

 روا ندننکاس ءاتلا یدنلوا كب رحم هلا هعضیرخاو !مظفل غدد جم تم هلن

 تانک دج نا بولوا مج تمالعواوو تولوا یضءلكواو همك ید وازاسهتخا ۰

 رایج بقف كا ناوالا ةا توت قلا بدو یض تون ناوھل دتوضغوداوا |
 رشید یخ را ناک ےک اهل نونو یخ کلذک دم و یرسک كلّوا نا ون ندا تست |

 تالنک و نولاوذ راد سا یز كاف نت كر ندا نرو تیبا | /
 زدیدایساات كتبو ها زز واق ز وی ی وراد نعل مالتا بع ك یه اح 1

 ندعذابزفورخویور زنداعه قزح نیا تلالد هرانع» نع راد فز خا رب ند جلا فو نون :

 اتر a ناداسقمالزونلواق لا ید هنرخا كلتش لمف قو باک اترواوا اکی رولوا خد ||
 نددانهفتساوا رع نرضتالوادیز نرضالوقترولوا لا د یز ات یهنو وادب رال هاو ۱
 نّرضناما لوقت رولوا داد ید هرکصتدطرشوا دیزنرضتلهلوقتر واوالدنا دید هرکص ||

 هللا لاق < ناشزولیفهداب ردنک نۇ ید ہی رزوا طرشلعف كشف هدانز امهز ز وا نا نقیترضاادیر

 ہد و نر دنا ایدز قا دن هم هفلخ نم دف برش ِ سا

 نات رضا ةٰوَنام ابا نک ك ئات نسربدادیز نرم ةر اا وهلي لا رادیو سیف
 هات 4رکلصا دکدنآ لّضْهلفلا نب راثو ننەلنونجوا دبا نابرسنعا لیصا تر ازاد ! 0

 راوتل و باقەفلا٭ هدقذلوا جوتفم لیا كلا فو هززوا كناو زووا طقاسساوا نر اق کاش |

 1 مالا ت هللا یسانهرز وا كانون ۇكس تاغ تفاوت ن هش انهم یو هاش ۱

 || هفیفش نککیبکغودلواهدادشدرول وا یو ءفبقخ ديك ا: نو وا اکو وابلقر و شکم قو اهن |

 یکیاالار ولوالځاد هز یغودلوالخ اد هد دشمره هقفحو رونلوافذح«هاصو تااحز ولوا«اکو

 زد ڪنو *مجبیربوا !دنز نانزبصا نالحرا و :ر دەبن یرب تله ومیکیا وا ہک زالوالخاد هعطوم

 زاددوجا لوا لوق کک ردشمروکزلاج نل وخ ك دنبفخ سوپ هدر نیم وو هدنلاح فقوواذ |
 قصومطخ ہنرخآ كا نیوننو انی ونت سالا تونل وقت نلف نومی عدا مرکنلا نو لغ نوا |
 نانو فو او نیتولا (یاولا لصف )زاواەدنباتکر ولو هانی کام نون نالوا |
 كنانو یضفدلواو "نتولا دو وچ طقنم هک. رد هطر کز تو یرسک< ۱

 هدنناکفهللارشک كنات ئاولا نت با اذا اتا بالا نوت ها مطتار هلن وک
 هرغوء الا تو لاقت اتم دب دیک لاء ن ۱۰ قوا ماد هیت نوتولا هتس تال وام ادوات |

 هيل والم ازم دوم نزوک شیر نکا نات ناول ۱ م طعن لو ماد یا اضما یا بابلا ناک انت
 اولا ولا قازبازا ندا بودنا تمرالم هبهنسنر هم كاتو ىم كي ةتناولا سا نەما :نعف

 "ناوالا نیر و وک كانو یعطالواو ولا ولا هتسانعم ٹن هلبصخ كل هوا ۱ ۱

 اهل ں یک ك رانو كت همه ناتیسالا هدنعجت الدا | یک اساهلدسا یه کاذب تر فا
 رہلیسے سس سس هجت

 یر

 | تۇلا سبب هبشتان وزرا عاصیمیربخندهناشمانج ومیکیاوبار دی نان را ۃ وانا و

 نی

 نون
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 ۱ ۱ ۳۷ ھ۰

 ہراعشا ہہ ەچرکآنمربداذغاب نمالعنسز دیا فذح یرافزح نا ناواہدایز مر خآ ك سبا لصو
 . س د تاتمو ناتنمو نم هدسنش *وموز دشعد نا نونمالتشردشلک ید هداب ر هدلضو تلاع

 ات هردانهابذنم كذبا لصو بوبا ففو ی ومرکاورذ شقا دراو هلنیکست یسهلخ رانو
 1 : نږه دابر ندلوا نسریداباو نمراهسیداراسجوالجز تا ناكَو نسردتانمو هلن واٹ

 رصو هلکتا ف ذح یرا هد ایز نالوا هدسعججو هد هيو هددرقم ندنم هما کحی حد ہلکا

 ائ | ندنکیدنیا ضفو سرب د دق مو یا ەس د ل خر وزامخ تررم ناسقنو ا دتنا
 ۲ ار اج نرب ندراتیاکح نانلوارکح د وب یس رغ ندزاف لهاوهلاننابق هش رزوا كنو سد

 رکن وساوا ۴ گںزکرازا-,ة عوف رم یب هفرعم ناک هدن دعاه كس هلکنم بوت وک
 ۱ |ردهر زواینلز ج لما اننامز ف ساهم امر دنایرهوجو نوساوایرغ رکن واوا ت تعا یھب

 و و ی نیفرحنسرلیفد دشم نون كسلف ن نک سا نا هلک :نافو

 ب نه تجرخ كالوتکنوجما تباغ یادتباردرج فرح ہل وک كنولو یرسک كم نما
 رول ءکمهردا نم ھر دللاذھ كوذکںولوا نوما ضیبتیسهلک مرز :ااکوڈف وک ۱

 زا ب واو ارسفم یب یکم مسا هدل و قوب نمڈلکس لجر نهلرد هل تالاوقک زواوا نو آ رهن و

 ۲۱ 1 جس .یهدنلوفیودیددر نماهیفلابج نم ءاھسلا نملزنوكنيل اعتی ران ورولوا هجرت

 ءاکوزدنوچسا نایوربتفت یسبهچوا زدنوجما ضیعبل یی دو تباغادت!لواردشلوا
 ا هکل جر نم هضوودحا نمی :اجلم كارتکرولوا نوجاوغادیکا نم رولوا
 الا مولا او ہڈنجاف یو دید ناتوالا نم نسچزلااوثلجاف كنيلاعت یرابو رذ شفا

 ردو ناسا م gr كنب رهوج ردەللوا قدی راکذب درخت نم بولو رد ہدنو قم ||
 یر وکٹ )يا یدتا شفخاو ردفلاخم هروهتنس نکلو هلوا هدنازیخدنم نالوا هدرلنوت

 طض ار ردش وا لاخدا نوجمادیکوت نمهدنلوفکودیدش ملا لوخ نمنیفاح ەك اللا
 نم افق بز هاک ویدندیپ < شىدلوا نوا دیک هسفن هدکآوخ ك دید ۱

 1 دهلیوایت کد ید موبلوا نمیوقنلا لع نسا تشل كی اعث ىزا ھما غم هستم زرد ۱

 ا تلامثراب عو مولا نلف یا موقلا نم رصنویاغت هلوفکر ولوا ہنسا غم ىلع نم رواوا اکو
 ۹" زرد عضو هنعضوم مس اب ردرج فرح نم ہدنلوق یراکودہد تلعفام یر نم هدم سف

 SES کر ولواهاکو هل وا سابتلاهدانعم نگر ول وا غ اقهنماقء صعد یضعت كه را ى ورح

 ۳ EE اک | نما رد بذکلم الم یرتوان دنبکاس عاقجاهدقدلوا تر سال فلازردا قذح

 ۱ ۲ نتزوموننجز كنهنسکر لینوکس كواو دیو نولا ردشلوآ عاود رانش سا کم هل
 ]بس ویمض كننان و ىة تلوا م *نوملا هتاف افکی ماقوهنو ودلقحااذاا وم هنو هلام لو هن لک
 1 مو اسم هتپلا هنهلا هرزوایناوزتیکشلا نا ەلک ناکح یتوتوم

 ۳ منهج موقلا نهملافب یدنبا راکنا یعصا هدنرافتلق تبا ورد رنک بم یاس وڈ واو ۱
 ۳ ات نهملوفت ید خدع غص هدکد ودندوص نیا هایم وا ا ا ا نیم

 ۳ کناه نہ اما زربدهکیا تدوع ندوضەود ہإنتضف ردض وردصلادنع اهشلحادا هدمه

 ۱۱ ۱ذا ۶ مش قلق لذتبمیبهنسنر هاب رسک ناتو كن ہزمع ناهسال هنسکندیا نمد
 ج* ںیہنا هتفعضا ادا هتهنما لوقت رازہد ید مغل فیهضن ناف رب ناهشماو هنلذتآ
 | لنوكسكنابو یف کیم نیلا ربقحیا ناهه لجرلاقن هنسک نالوا وا ر وخ هلب دمو یرتک او
 ]| اینچ نام لاف نؤیمن ونظلارتکالاش ہنسانعمزانالاب یجب نوبل نؤبلا ہنمانعم بدك الاب
 | بذاك ذکر دمو یم كنابو یخ نوا رددنسانعم پد کا نت نا بنکاذا
 = = سلا
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iتک هک کو سوم رک زی ہفت بلا تکسادزوا لافوئ رک وقتا  

 ر دیعتا كوا نسحرب هلن وکیس كناکو یف كم ناتکلا نوکمیهفدارطا تنکما لاقزونلوا || ۱

 نکعلا رولوا فلات دنت صف كحاب جن و هشهروتکهدشاب هموجصم مم ین انکم هدننپمو 1

 یکم جایاو رگرد ماتم برعع هد تدوخ لھا هل دی نينو یرس ؟ كف اک و ىن كالوا غم 2 ۱

 یک وی ویک دن درارید نر رکما نکتماکآ هتماوا ید فرص م یرمعندنغیدل وا برعم ناسا
 یردار هرادس درد نکی ضط نایشوص لینهاو ئک یاو و هنسانعم نمە نک” یری 1

 حفرتف كنلخ یسلحو بیصتتف كفلخ ناز کم د رولوا مسا ءاک رولوا فرظ هاک ||
 عوفر هدرپنالوا لاصهتیفرظ هکر دفنظلوش نک «:ربع فرظوافرط وكيد صمون کا 1
 تدرااذامفرلازوجالو ايف تصنتهاجاپض كيمو اس | بص هتیقا كو وکیئ لایعتسا |
 ردعامم نھی س هم وه ینلع کا اامعتسا هر نوا هحوو لتس هفت اطترعو هنیعب موہ حابص 1

 حابصو ذو حاصرانا هکر د هدوج وم هدع#ا هغر ید تلاح نانلوارکذ دوب وردلکد هتسف یریغا|
 رانو للو موب تادوهرمتاذو هو + رکبو نکیو رمز ی خو یحضو اشعو هیشعو انسو ِ
 روپ امارد هدقرلوادارم هنج مو ردیتلاجح یتلوا نیمت» تضن کت لاو بوز دن ر امسا نيبتادبو | 5

 | لکت هلرختو ہلبصن ہلعضر تقو لواەسلوا لاد مال فلا ٹی ررزوا دوخابرلهساوا وکی نا |
 لافتوف هل لوس ها ردشمرب و ربیخنبد وب هزب ریانعم نانلوارک ذوب یدتا هب وییسزونلوا ۱ :

 لوالا بالا نمربساا هنم لاو قلق فیعض ملل دذ كو و یب كم »نا ةنایفیتخوه | ۱
 هلا لمم فو رح ربح واهر اذا دفانلا تنم وتر واک هد ہنسانعم قعرواو ءایعاو همحضاادإ ۱ ۱

 یخ كی انا ردمردزوواروب لطررهو يلطریکب زرد جد هنمط» نهورد هنساعع قمروب 1
 ءانمالا ا سات رانملهب ار دیعچچ كنم هلک كنءرمه نانمالا مانع هل رسصق كفلا هدنرخاو ||

 اراد ید ہنساولح تر دق مو هنس اتغيرت مطب بال ذکر دیعچ تان هل دم کكغلاو یش كز همه ||
 نما نم ءامكلا تيد | فو, هنسانعم نوب نیکیرترد هنسئدذل ناشی هنر زار ندو کوا ہک 0

 سا هدزوا نوک وو یف نم نم الان ہد دوش مکر دتوا یراکدبدزنم هل اکو ۱
 ۱ اردد برعم ید نگرش مور ال هک نالوا خاص اطخ ھ کد ساز ۱

 نوعا نمو هل نوصوفی ن نیطایشلان وېل اتل وقکر ونلوا قالطا تسد هعچ عمو درغم اظ ذلو |
 یږو ل دع نم تار وعر دربسخ یر و ل دنع نه ودر دما هفتسا یر هکر دراو عضوم ترد | ۱

 نين تر رموحتردَملوا عفوصر هب ؤاوا هرکت خد یونو همرکا [ نوکیا نمور دارج ید ||
 تیر اتم هدتفاراجلهاروناوا تیاکحراهرکتورتنکورالعهنکج واوا هک نمت ناسا یا |

 ناتویرواندشب دلوا. هرکنن مردار هد دالحر تار ناشو كسربدادیزنمرا سید ادیز

 ارفسبد نالجر ینءاجناخو نبرد یی زر ەسید لچرثرره ناتو نسردوٹمزادسید لجر ین ءاج

 هدعجو هلنیکست یہ تک كبوت نسربد نیر هسدد نیلخرب تررمناشو نسربد نان٭

 هدبص ن سرب دنینمو سری دنونمرهسیدلاجر یا ا نسوایقن :کاس یرانون مرد یو لاح ىد
 نبرد لحران هر هدد لجر | تیار یعتزاملوا ت کج یسیررغ اور هل ننوتو جوا

 دیس سس
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 | ندسام ںی هنزوان کر ردلکدز و یس رو جر
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 ۰ فناشر و وڈفاضالا لب حوا ناشلابطرا لڈنالو ناشی 7 ان ناشر ىلا لعب |
 ریه كود "نملا نس ردیالوتت یب امرخهلبس هن اهب یرف ی اريد هب زد رونظ ا

 ءل وا هکر دیسا كن هنسک ی سو ندب رع ةف اطكلذکن عم ورد و زپتتفح ئش ہل نوکم
 اچ هد ارال و نم نع ثدسحمهل وق هنم ردبن ابشو رعیمالءادج هکر دهد از ا

 نوا تک ADIR ندنعم كس رله وس |

 رنو A نعم لج ر لاق نک نالوا یل وض فیل دی دشت كن ونو یف ك نبع وی رسک ا

 || ما هعنو سالوةنس هلام لاش ردهنس انعمریقح یاب کمتر یخ یه تی قع[
 ۱ ن :٭اکںد مسارب روفاكلانزو یل عنوعاللا ردترایعندرفح٭ هکر دەب رد شک ندنسهیروا

 او هن هش هرانونو یپکه اب وی ؟ تلہ وحزربد هنابساوتال نانلوالا ایعتساهدوا ین ود ردعماح

 ارعا نعشفخالا یکحام هنمرارہد جد «دایقناو هتعاطا نوعاموزر 3 نوعام ید دی وضو

 یر ابو تو ادا یا نوع الا كيطدت ایض كفا تعنصل امار دقوا لاق لا:
 ۱ - قنمره ه دنلهاح نامز نوعامیدتاهدنعوا هدنلوفکیدد نوعاسلانوعتع و ۳ ایڈ
 ۱ تک ضعب ن دسازو یدیدرارید هلاک ر وهتعاط نوءامەدمالسا نامزو یدرونلوا قالطادپ هبطعو

 | كنهرمه ناعمالا اهمالا ردشلرو فلا ضوع ندنا بونلوا فذحات یدیان وعم«دنلصا نوعامیدننا
 | پولآ نقسدنسکر ناعماو هودعق دعات ادا سرفلا نعما لاقي تک هغز و از هر

 سس یس و هبوب ناعما هپ بهذاذا قم نالف نعم ابزار د یخ کمک
 |راجو نیم نام لب وص نالوا یزاح هل دمو یرنکكلنیعو یف كم نما توزاذانصرالا

 ۱ ۳۳ دو ره e ااو I, E ra ی

 Re 7 ارج نوع ءالک اقبهلوا شا وص هدناهکر د یعرم لوشلب دمو یمن

 کز قد وقو یر یاب نینفت كنيعویعف لبه ناعم ا رپ یغب دقاوصهد ہرد هلینوکس كنيعو
 کالا قلقرداق عرکتا ن نزو لع نیکنلآ ردیسالرب و هدفب رش ماشهلبضف كي تل ذك ناعم
 وے و ہنمەنکماو غلا نم يادن افت انت رنک ترمه
 و ناجا اہتطب ناهتیت تعججاذا ةبضلا تنکمآ لاسفب زاہد ید
 ا |لاقتهانعم هلی دیدشتو یعضكفاکو هلنتفف نکیفلا قلوارد اق هب هنسنز
 | ض وهنلا هن کم لخت یس ید هغلوا نکممدنسنرب ناکماو هدلعزردف اذا هنف + نکو

 يعد كو تفاکحو كن هزه :ہنکمااع ردهنسانعف ماّیقەلنتمضص ضوهنو ہبلعردشق ال یا
 اداتتا دنغ هنکمآ ام معلوق نم هنسانعم یدلوب تردق بک هنر دعت لعف ۱

 3 اس | ضط ین ہدزموا ر لکه لوکس كف اکو یف كيم نکلا نوضص|ییدلکبهنلمف
 یک ا نا ظح دنا یس اط هکر ادیماعط سنجر كنس ہفل اط برع بابضلا نکمو

 انک يسا تیم اوب ج ہرزوارو زم برو" نکلا: ہنمانعم نایشآاوب لب زادک كد اکو یش
 انکمو اہتانکم یلص ربطلا اور فا ثیادیحلا قو بج ہرزوار وب زم نزو كل ذک

 ۱ وکرم سہ O میت بر

 یا e دیءهولاو ید درد هنسانععیماوب لک تانکمورد تاک وهنشانعمیساوبش روف هکلپ

 رد یشبطاز فاش میک امتشتهنساوب رلکنساوب شوقر دز اج لامعتسا هنسانعم ت اکو

a 

ْ ۳ 

 TSS یر ناو هنخا دوط هو دفا ثم ۰

 ]اهر زوا عضاوملوش یروبط یب هلوا كعد اھتکما یلعدارم هکر دلفح یدنبادبصو اور را لا
 من الو ضد الرانا ابر تٹچج ندنا ا زدنتشعا نی ینا هرلبا تامنسمس

 به ۳ دن



oo ... ۳ 
 سست جہا

 دا رده مالسلا هیلع لریعشهب شب فال یف كا و کیه نهم ن دام ردن وا ساب عفو 17 کا

 عالمهنسرهانتص نورما ەنى نالوا دینا ند ا وک اد ا وا هاب و كی ۲

 هلیج یخدن و رج وانو ر جن رج للم نال اذا ل والا بالا نم او رع نر "یفلان ره لاقب قل وا |
 هغا وام وادم هنب و ر وا كنا تو ] وا د اعم هر هست رب نورمو رددنسانهمتع العلنالمممءار و ۱

 ةنارم وان و رمن رک ؟یشلا لعن رم لاق قليوا داعم كلذ كل ف لم دنارلا رايد د ||
 یلع یزد ریتم فا وارد ا بہ ۱

 كنار عج ن ۳1 ی یه nay TP یه اک

 هنری وه هرتعب ن زم لقب را زیدیخد هخاغب نتلا یضابا كت هود نرم وەنسانعم نیتس وب كر وکو کسا ۱

 عاردباناما راند هغر سط یابا كن هود اخو و ح نمد اودلفسا < نه داذال والا بالا نمانرم ۱

 تلعضوم رب ہفت كارو ىج تو هنا رم ندیما هل ریکسر هدلوف هلنوکس كه و یف كم امضا ۱

 نیهنیاربع ر کلان ولع نب قا زدیسەدان تالصم نال وا هکر دیعمایجذ كم ها هارو ار دیمسا

 ذزلضفندفنا هبضفهکی رب نالوا الم كت کن زیب هلن ر سک كنار نر املا هنسانعمنییلت قلق م الع

 لوشهلپ رسک ك نا ز و یمض كل واخم ۰ نراملا راربادن رام یخدەننلوا ع العل ردن وکو زد نالوا ||
 ةقاتلا تن رام لاقب ییعموان ز ورد بک نيا هبلق هلماحندنغو د راوق منو درب سرو

 نرو ةفنارلا هنسانعف حامر رد رازدن وکهلبدیهشن كنار و ىم كي تازلا مع ف تب ست
PAS e aهندناح رضب هکر دیدا كر زن هد دشت كنار وی كچم كلذ ن ارم  

 هلن وکس تندجم دارو ىع كوف دنا ردەدنا یربق كرم نب مع هکر د رب قنوقیکیاندهفرشسنک ]|
 ی ن زا زارب دیخدهزومعب۵ رموهززوا یت روا ی او ردي ر وبا هنس انعماض بناس ر د تواب قا | ۱

 هک لطهلنوکس کا و ین كوه و یف ك اخ نرلابح هنسانمراثولب یجهاتوکكاز و | 1
 نام هنسانعململار ضیب یس هد رم وب ها رق هل رسک كنار نزالا هنشانعم دربار رقم ندکو ک ۱

 ات هنیکر و ی دادن ایم وهددعصعصی وند" ردي دایسااب ك هتنقرت لی رسک كناز كانک

 فو مہلک دناغەلنبتم٭ نورا ما هنشانفم و هاملالههلنوکس ناروی كم ےن ةنرمنآ زدیم | ١

 | هکر دیعما كنساباب كل هلی رب ند رضم ہل وکس كلاب و یف ك نازو یم كيم ھت رم هنن ره زدیعفال مش | ۱

 ردقم ر وا هلایبمق هلن وکم نبش و یتغ کیم ؛نشلا هننک نال وا بوسنم بی نانلوارکذ ۱
 لاش رر د ید ەغمریض نس ر د بو ر واهلعلف نشم ول والا بابلا نماانشق هتَثَم 131 وا

 | دم نشنما ل وقرا رد سدا هکمرب ولاهنسنی و نجننمو دلج ارشتف هار اذا 5. کم
 قئاقیەنض رو قمل ا بوسک دن فرا سک ك اتو كن ۂنرمہ ناسملالا نالوا ىا نزاع

 لد ريد یخدەغمرہض ی ہنسا و نآشنماو هتساتخ او هتعطماادا هاادا یا تنشیمالاقب هنس انع«ساللتخا ۱

 نشخرب هکق رصنالواهدندن بن وکسكن شو یف كيم ةنشلا هتلسااذا فیسلا تتشئما لا ||[

 تباو رندیالک تیکنلا نا ونوس امقجكلرک نوسقج ی اق كركر لوا لضاسندهمنروس هبتسف ||

 كن هماع هرارغ و هتسانعم جا رجا نما ییاصارارید ةنشم تب امضا ۃوارغ یب ث یم شبا بوق

 | هایی بشن ابو یخ كنار وی كج ینزرملا:ںدرضم نب سايلان هضم اطن دا هک مالا 1

 لاق كمرب ولتهارکت دوس هقان یکتا نزو لع نیما ردلاوجنالواندایقیرلکد ارش
 طظ | للاقو امرخ سنج ر ہلبشیفخت تانش و م نالا ةهراکتر داداانتشم ةعانلاتنشم ۱



op 

 أ )نام لو او کر هلق کیم 551 "تن ودا رازب لزب یی هر کم نا لرد

 ۱ ۳3 الا هلبا ٹر یاب رو قم اص ریکس اتار مرک انزو یب نیت ما ا بابل نمغناتم
 ءو یخ كي“ ننلا ردرب ی دزوطلوب هکی داق هلی اهم هاو یف كی“ تاما ا نم
 ايه ناولسلا هت اه تبصا اذا لوالا الازم اشم هنشماهتندم لوقت قمروا هنظوام لنکن | :

 حد هیدنیک نالوایسپ رغا هدنس هزاض نونو هنسک ناروا ہنغو اق هل دمویعص.كيات و

 طلب نرم نارا ا اتو ن وتم ینا ل اقف نابت ف لص ها رایج فو ۱

 ۱ هل بتا بسا اکا ذا عد الا بابلا نم لج لا نم رانا اف تول نا نک و ۱
 ۱ واش اون نامالا رارپ د ٹیپ هنسک نالوایسبغا ا

 | تان نوا هنا بضم تر وع نم ان وطنا وب *ومالعم گااو ن وکس نام وین | نم
 رابلا ند ةن ابح وانوحم نڪ نج اف هانعع ہل فف ںیم لااا اقام راقی منا یک ودلشیا

 ۱۱ ىج ديدن کج وٰیض كي” ناعما كلنا شنا کو داش رسک ك بج نجاملا

 تاغار هل مال هتسن نالوا لدالب هدب دشن ك عو یف كوم ن اعا :هنساتعمرا هنسک ن الوااورب ین

 ااردف ی لب دیر هزار ز وا ی زولاعف و ولدب ابا انا ۱

 غ وداق وجرلککرا هنب رز وا كا هکر دهقان ل ڈوبا رسک وو یمصكل وا مف نحابلا |
 3 لو قاز واهلیدیدشت و یف كېچ وین كل واما نحمل | زم وأ هلماح یر توا |
 ۳ فا هکر دال ود ۵ وش هلبدم و یمضكنبن ن ونو یف کیو ۱
 نول ودونعو رولکچ وص ندنر نا وا كناهکر دج اغا ننوقیرفزاهدنزز واویفنونجم ||
 وج القفا فاق بار هشفا و ارکدمدقن رج می کتردندهلک رقت مط هر ر وا یو و 0

 همت ددویزسک كرد و فی ننعلا نولو امج ەت رز وآ |

 نم نحو قرف نل اب و یشازبط کن وف ہلیزوکس كن هلم او یہ كيم نا |
 تندر وا نوت رمتخ اذا هن او هن لوقت انعم هل رسک كناتو كل مزه نام الا |

 *یف نلف تننا لوفتل رد یخ دەکم و: ودنسن رب نم وب رضاذا اسطوبت  رشعفنح لابن
 کانادا لوش هلن وکس كناح وی نم کس لپم ڈا ناطعاامیااذش

 1 حج ۱ مراتع يجهل عف کن اح وی: سک وج نا ںدز وفات مرد ار ول وا | نح

 م او اهداف ناس و لنز و بو كن دیجم ءات و یف كما
 سش كا تماقا هدرب ر هلع نو دلا ہنسانعمناد شک اجزا رب دیر هکمکح ندف

 یک عن هل اش ا۴07 تللاد و یف تام ةندلا دا هبماقااذاد والا بالا یف ۱

 یو رولوا٭رزواقروتلیضوپ سپ رشف خرس تدنیراواندنماسم تی
 هل رک كاب هی كيف نالا هنسانعمتکامندنظفل تند رد هر وا ینزوهلعفمهنیدم |

 یبا هدنوبیدا مدنا لاس نادنس هه قانات وین عود یرهوجهنسانعه ,هش
 ودا ظ هلت با زخه یدلف ہرازوا ین ز وهلبعف نئد ناک لا ندم یف فک وتی زش دد راو

 ا ظلت هدشب اههیدم | ظلم هم انغالعیدله هرزوا یز وهلم ند ید هکهثسک |
 ۳ نوا "اجد یک كلاد ونس امر رهش شن يج كلذ کس ہنسا ندلا یدیدنیک

 ]| لذت ۳ قبلا زاصمالارض لا اکیا نادمنالفلاقم كند ان رهش هدر بم رکلانزو نلع
 ۱ ۱ دا (AS ال وا بوس . سو هل له یلص وسر هلن دهد دی دشت كنا هد نر چاو |

 ۱ | راک وف دی ۱ ۶ اپرا هننک نال وا بودم هر وصنم هدمهلبدم وی رسکكلاد و

 | شا رواج برن بن نااوا ہوش 91 ۳ ید 1 1
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 ریس سس

EEEہلزلکكانو كاهرمه ن التسالا ان ایلوتیالع خال لوقت ماسه  
 كعا قلم تولفداب ناک هلب د د شتو یو كنابو هلنبتف نبلتلا ادع

 نام || هللا سه هرزوا قزو هلوعف هلی دغو یل کن هزمهو یش کم ی
 : راضهو زرید  دشودِعت نا و ندنبا ہلض كنبطو یف کیمز د ہززوا یزومالعقم وہ یدنبا ارواج

 0 لتتیف هرزوا نانفا قوام كن هنسک ]ب هنسادثعم هکبه ند نوا رد هرزوا ینزو هلعفم یدتبا
 تٹڈٹیکیدزو دهنشایدیلوا هلعفمةنوئومّرک ایذا لیلخو یک یخ دلوا لبقن : ہک نون دوا |
 نال: هدف یل شم ولکد هن ره یدراوک زاج نسالرالعفح شفخاو نیکی رادیو

 فایلانمان ام ال موقلاتنأم لوقت كشك ناجز تنهننکوب اهل وکم كن هزم یعف كبت

 شهلا باب رب دیتسومآ تنم لوا ابا كلزت ی هزه هک هنبنک لوشو منتو وم تاج انا تلاش ||
 اتك زکام یا نام تن اه افو نالف قاتا لوقت رب د خد دن« راق یکمکچ تجز تأمواا
 تاعام یا یدتنآ هدنزیشنكنمالک نام تنأعام وازع ءار ددان مارو تان نام یا یدنا ||
 كن هزمهو نوک كيمو یمخ لن نا رولت هک الاحد مد آن ینعی ہل وهو تا ١

 یر كن همه خا كيم منشا هنلعایاتشمن الف تنأملوقتهنسانعممالعاكمردلبهلیوسک ||
 هوو ن دی ها ٰرضفو ءالصلا لوط نادوعسم نا تدج قو تمالع هلبدیدشت كيونو ۰

 ۱ مەتاان یدشا لاوس ا كنتم ه دن رٹ ببیدح وب « ندنهعش یدتا یا لجا 1

 ڙدةطخ نصف و هواض لّوط نالوا قتال هلحوهقف نعد ردهنساسنعم قیالوهنس انما تهالع |

 څخ هدفاف م نکلرؤناوا تئاوزہزروا ہو ون ہدرعشو هدفي رش ثیدح هلکوب ردنا یرهزوچو |
 ین سالہ زد هتناتنفعیراح ءامردشنوم لنبعمةنعموهرروا ینزوهلعف هنيه ردکعد ان |

 هو نکی نا لوا هضم تم هک لب هلو ندا ذه قافتشا بول ةیلصا مم هکر کم ردنواصا
 را ردقتنم ندیسع هکه تشاعمةنظمو هردح نزد اذک نم ةاسعموه میک هجا تخم ندزودم ۲
 ن.د دنا هت ازولو | هلعفم ول نیب هس انعم هردو ةملح هلت شف ءات یدیآرید ندا هتموپدیدوپاو |

 ِلاونمو ىد ەدسۆماقو راد ء دهنم هنافعم هنأمو دی اب هیلغ اذا هوا ءذنلو ا ۷ ی1
 ہلبطف کنز هامه و مط ال ةن ةثآاوملا زولوا اغ الوات یتا نتو ير هاا |
 نالا تأ وزاذاتلعا "اف نزاو لع رمالا ازش الت هو اور يسا ترقوه تا

 | نا نأمو :هنسحام لتا یا كنأش نأناو كأنما لوقت هنبچانعم ناشنلبنوکیس كن نیهز یتیم |
 تان الا رد هُسانعم رک و کلاذک هرزوآ روزه نرو دل ةنألا یکءرصاخ رولکیخد ھئس انعم رک

 ها هزدب یجج كلنکه دمو یمض تن ءزمهو یمس کم :نودولا .یجج هلبنوکس كن هزمهو یعف كو |
 قاتل وارکذندندب أو راز: دید هغهروا هننببامقساف لا كلب ,وک نامو شبا ربخ یل ع یک وچ |
 || جاور وان ون أتبصااذا ثل الا ن اللا نمان مه مالیات الوقت را ضا
 زارووس تقج هلکنارابکغ> ردراو یرومد ہدنجوا ہکلوبدھج اغا لاوش كل دکن وا|

 كسکو ولو کوک دوب نوش هلبنوکما كناتو یتف لو“ نما دنا مارنا مافیا
 دانو یرکذت زواوا عقاو هدنلوصو هدنغاص هکر کسو ٹا نازو !نکک هقرارهظل اتتمو ةلوا
 هاب رضاذالؤالا نؤابلا نم اتم ل جلا تبع لوقتررہد یتند ہم )وا هبهفرا نامو زدز 28

 | لاقب رد یخد ةلچ ار نالوا ك زا نام و ہت راودنس هت روا ر دیش هخشا ندنکلپ كعوا مهسا نامو ||
 فر زاساذاانتم هت نا لاقن رازبد هدهکاریشمامت نوڪر نامو بل یالاج لا نم .نتم لچر
 ۷ تشنه لمن وتد یواش من نوار مطو نس هدرم وب توواب نس هاج كچ ود ٹپ

 ةف ا و وا ورع)هتضنب نج زنا وبننص توش ادا کلا
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 | فذح هزمه ید ند كا بونلوا فذح نده لوامال زدهنسانعم كنا هليا كنهلەز دوانانلوا |[

©6 ef 

 RE ۳ وف ناز وجسالو عفو ی ما و ر۴ نکل مولا ی ہاج |
 دد ر ولوا بس اهل وا بلجالادعب نیامد نکل دلو اد راو هرز والاونم رب لاثم رجا
 وج مورع نکل م وغلا ینداج لو ةت اهدعب ا٤ تأدنبااذ!ینلادیب اضرامف و هدح ات چست: داوم وب و
 مسارکآ آو هلیس هنیرف قابسو قابس ردغلوا باعالادعب هنلدب یتلادعب یه اظنکیلردشم واعفاو

 منا ینا حسو * ہزکصندیقنالا زلوا زئاج قلوا | عفو نکل ك سلق فوطعسرزوادرفهم۔ایدرفم
 نيبو ضدب وور غ نکلدیز ین ءاجاموا رع و :ز تیر املوفتزولوامزال بیارعا یکی ارعا كلوا
 ]نی مرمر هدایر یفاکر دم ال هل انا یلصا كنسهلکن کل ایدش

 بات نوح دیکوہرزوا یاورآزفردشلوالخادہدنل اوقدپمکلآمح نم ینکلو ےک تر دلا ۱
 | كان بوئلوا فذح هرم ردانانکآ لص! دل وق یکی دد یر هاوه انکل لئیلاعت ٰیراہاماو

 || لیقتسمناکهدندعبامردنوجما لابقتسا ین هلن وکس كنونو یش كمال نا نل ردشلکدیدشنندنعامچا

 | ثواویکترجو ؟ داوس ردهنسانعم تابع سلوک :كواوو ىة کمال نوللا ردیا بوصنم

 1 4 و یرسکگكہ ال نیل هيلا هنسانعملفد راریدیجد هنجاغاامرڅ سنجر نولو اربد ید هعون

 :یلقاع واو هرزوا یاور شفخا هنسانعم یرب كنہراج انا امرخ نانلوا رکد یدحاو

 ۷ ارم نیش هتسامرخ ك نوب و اه وکر توا نيل نم معطقاماعتهلوق هنمر د شمل وا باقنمهیاب غالوا
 | یک ب ابذ پب ذ هنسانعم یراج اا ام رخ نانلواریک ذ ردیعمچ كنیل هلیرمک ك مال. نابللا رارید
 یھ كواوو نصف نولالا قلق لخاد هنانیهر و هکتر رب نیهنسنرب کلا نو یل ولت

 | | یخ خد هفسلوا تباثهرزوا قلخرب نولنو نولنف هنول لوقت قل وا هرزوا تابه هیدن دبشنو
 ۳ نول لاقب ارد یخد هکعنا روہظ یر كنر ہدنآب ویلغاب ہقلواامرخ نی ولنور رد

 1 | مریخ تما ةنهللا راربد هخلوآ بول وب نلاکهنسنرب لنجم نو مضشارا ہم ادب اذا
 1 ۳ هنسانعم ہفلسدنہن ن انلوا لکا لوا:ندماسط یرضح ام لد هجا ماعط ہلبنوکس

 ۳ 0 دید شآو یم كناهو نِنشف نهلتنا کلمرب و ماعط یرضخام هبهنسکرب رکنا نز و ىلع
 | ڭىز ناهلالا هتنلساذانملتفانیهلت هتنهل لوقت كم لک ا یعامط ییضح.ام نا وا کن
 1: وز هرم هعودفدنع اش هل تبدها ادا هننهللا لوقن كمردنوکه بده هدکدلک ندرفس هنیکر لب رسک

 ا دیک أت هک دهلک بف ند تفاکو یتیخو یدیدشن كن ونو یرمسکت ناهو یف كمال کنهل
 اربد كا م هدنسدلک كلابامکت ر دشا وا لید,ت هیاه هزه ردكنال یلصا كنوورونلوا لامعتسا
 ۲ | یسهزمهكنس لک اہک ارز نکر دبهدافا دیک [نیخدینیکبآیملوازت اج یجب كنت هلک آب مالو
 ۶ ۱ تباور ندب کی دنبادبصوباوردشنوا کی رخاڈلکب ولوا ار یظفل ناهدقدناوالیدبنهیاه

1 

 ۱ 7 انا اقم كتنوشخ هک ت مالم هلب دمو ىر ىك مال نہالا /نمللار دا لوا لوف اوفى دید ردشخلوا

 ]| عالكلذک هلن وکس كناب و یتخف كمال نیل هنس نال وا عالم ہلدی دشنكاب و یخ كمال نیلا انیلنلب
 ۱ 1 هلیایدی دشت هدم كفلاويرسک كناب ویضفلنءزمه ءانیلالا رده وا فرخت نددشم هنسن نالوا
 | كوو یخ كمال نو لار دلکد لعفر دلیعفنائلوا مچ هوا ینزو العفا ارز ردم ك نیل نالوا
 | تایل قوه لوقت | -ںابللا یمج كلذك بدنویمض
 | تلا رد هتشيعم نالوا هل بح اروتلوهس هلند" ضفخو ضفخو مف یا شغلا نم
 ڈیشلاتنہا لاق ؛ قمة عالم كالذکهلیرسک همه نایلال نایلالا قلفغالم ینهنسنرب م رکبلانزویلع
 نھوج هدعاعهوو هتل وطاو هتل 2 ہنلطا لم ماغلا ؤااضملا یلع ہن نلااضبا لا مان رضاذاھتلا و

 ۱ | تمالم كذکه برس مال نابللا یدنلوا ٰیطا ررکمدحا ت وه دل وا را رک هم اش ہذئنزابع

 الا
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 رواوا کل ەوە ازاڭعاوب رولت ام ناتو و ارزو هک ملکن هکر دوض عل ا
  1واک نک ل وشویب > عا ل ر اج ید د ةا شہ دنعج یدلف رک" ذم یا ہک نی ٹر

 ١ | هراز وآیز ولبعفا هدنلواس رز واقز ولا قازب ز یک عرذاهلعاز ذیدیدنسل| ثلئیدلف
  ۱كنعاج ر دکر اربد خج ج3 ہرڈن کل وم ناسلو ن وتلو اٹ *وس لنکس ذم زکردساق قو واج

 تحااصف تنك ن نالا نازل اناسل لاین و ریدینمهنلبد و زارتناسل و4ا ؤاےلکتم ندنن خا ا

 || نسلال هک کنالوا قهر كك نيسو ىف كمال نسل . عبارلابابلا نم انيل نشا لاقب وانما
 || یتف ك مالا نشالا ر واك ىج ا وکس تلتسسفپ و شا نسللآ ءانعع ليف ك نو زہ

 : | یضف نم ا والا ۱ ل والا بابلا نم كنتسلا یتساناذال وقت تماللد ن تاك رلوکس كن

 ٰیرکاك ال نالا هتساشعم تاذکهنسک تال وا یف الب هدم و یعض كن وهنیوکسكمال وا
ESS للا پب ونک خفا ناف مود لانا ها تیٹا بلوک كاد أ | 

 ١ یاش نشلنو هرزوا یھ نا لا واتفاطلبر ول وال وطع ونهدناهکر د نیلعت ل وشةلردیدشنو ىف

 || قارا ندر خال توك كع و نص كمال" نالا نيمادفلا ننام ارمالاقب ارد خد هغي نالوا
 یخ رک ك ئال ناعللا ن داروی انفتخفا زد مشا هنتوا وکس كنیع و یتیض كمال ةنعللا كعب
 نل وهننک نانلوآ نا اردو یرتسکت نیو, نبع و رخ كمال "نیعالا نیلا یج كاد ڪال تقف تاللا
 هانعع هادم وی نیو یف کوم ناومالآ:نلفلت رالی ول وا خاو تفصیل ر و وعاا
 | تانیغو یتہ كمال نحلل لج را قرد ید 2:دوا ید هلکشر ن دلکش رن نده وا ختم نمو
  ۱تو رك یا شوخ و هک انرزکید ہن نانا نس روا تیک هک دهند وغلا ھلو ی رنک

 ةلتهاسلعدیا ن نل هل د طه دنس انا لوخحماںیا دل دف تادیعو یم کلم :ةنهاللا رز هکر وا

 قی نطااةعَراَف كیا تا وقف كنرعو ی كم علل اهانععهلپرسک کمال لعل هنس اندم
 || نر قل وف نعد نع الل ا!وقتا ثبدسطا یو و رد تتعلم ید هنن رب قف وة كقلاخو هنن اط خم
  ۱كنيخو نص كال ةنعللا هیلوا ید ازم دبا لو زن لا هک ان كنفاص نٹ اقف هد ازناشفا
 | ل وش هل نوکس تیغ ونمط كال هل هل وا ق وچ ین ها نعلهقلخ هکر د هک لاش لب

  : 2 1تیاهنن وین وکس كه ناخ و یمضكن ون و كمال ,ناونفللا هديا ثنا قلخ اکا هکر یو

 مار با سر ای نیا ںی سہ ا عقلا رر ٍ

RESے  TERRAال نقل  Feeهب  
 لوبا هاف ك قا وعدك مال ةناغللا مهقلا می رس یا نما مالغلاعع ا ام كف ار

 ڑگداداالکو نم وا موف مالک ۳20 اپ یمضلہال ڈنکللا نئ نقل واعف شرابو
 رک یک لی را هننیکنالوا یناصعن ہدنملکہلہضف كفاك و کن همه دا ۱؛قلوا

 لار هتشا ن دهفطاحفو صلی در اشو قیمت كن و وی رشت تناکو یدم؛یفتمال یک هنکلا

 نمسا ب وديا لیکی ین نالواهلا:هدادشمن ون نکآ دن ما با هزکص ندی قع ردوا |
 نکل دب زی هاجامل وقت دره هادی :هلکن وب کت نيلِضا بت و اب فراڈ ارے 1

 ۱ یرسک تا و و یف كمال :نیئاغللا ردتغا هدد ود ۓفل ون وتار الوا انس

 مع نفع رد هتل هکر دف رت هلی دیش و یش كىت وهل 000 سیون 8

۱ 
قا وەراعفا كر جا: لع نالوا دنفح و ملک دقار عنکادیز ماکت اھو ءاج دقا

 دا وا لخادهلاس
٤ 

 J نفت با نیما نا نامور ولوازب اج یوا عقاو ید هراس ندا رو
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 | چاد ىرىك یو ملي پالا نيكل هس رضا دا ہو و یحطےلا تن و دن 1

 ا هنج عج اہ باچا عبس طخ رکن اف یل مرا کی ۱

 ل 23 سس 78 .

 یک دجا ایم رصف د تالیف كلاب مر مجم مال 7 علف كار ۴ 7 ِ
 57 ۶ ا و ناپ نیل 0۳ نا وع هاکونارولواهاکو رولواید هوس یک ۱

 | نیا جنوب ی یوتیوب ی
 8 | بوکو دود حج یراقا چین اکر :ودندج اغا گو زا د ی وه وا لب م » ما پونی یشاب ا
 | اياب طب وم وہ دو یقںولااوذخااذ!موعلا نل لاقب یو یر ببر کج ۴

 كو ود دن سلوا ی وځي وم تن نل فیر هلکی د یماطخ مرک کاب ذو ىلع نیما لبا |

 درس لدم و ی ڭ يج ى كتا نوعللا داف رن نشود هرودصرص ی دنوسشودئا ا ۱

 ۱ ۳ نو نان ول تن لغو والت مد زس نت نئ دال این
 ا نف شة وک لب وکس ناپ و یش کج ی كمال نت اتر لا ىب ناک انا ||
 ۱ و ہا ہلمہم ھءاخو یه مال نیفلا یک تک یک ای ںدشاوادؤاوفرز ؤاریغایذٴمهيَص ا ۱

 ۶+ لاتا بان نم ارد نط لاببع زرد ید هغ ہراوآ هل ونم نخ نو قافاطخ داوا |
 | تاک د یف كن ءزیه,ناخالا ئچ نوا رد و نونودرغوامف بلوط

 ۱ تر سس لوک مم نا نالا بيرلا ن یل نا فلا ااو رفا ثیدطا قوی |
 EES طو اند م رف یهنینح | ناک اد)مابلا نط اوهلاقب نکا ندیا ||
 سر کیس او راربذ جد هک لوح هی لو ا

 ار 0 ال ای یال باب نم دبل تیب ل وت هقن مه زا یغ ها نهف یا لا ۱

 سه راک ندنسیداتچ لانا ندمبار پاپ ندیم رغ لعن وتنفي ا
 اہ سبی ڈی رتی ہللا لار اد ید ویال کی او ناسا
 ۳ لا لابس هدير یار و رب واو دالا منی یچاف طخ مدار عا لن دشن کام وقف کالا

 ن
+ € 

 | تی تن نم تر هم زا پانل ما ۳ 1
 ںی انها کا ای 7۳ تالا نان ۱

 وب بت “را وام ی دب اف سال تج ال لیفت ملک ابالیک بقا
 تک دس كا و ن وكي اح ذی وال نت را بالانس نع لاش

 ا ملا لت E با و ءان مال وق دمو تز وعنالوا
 اس ا و ضخیم لو والی ناخن زا

 یس ویک ندیتآ سش سی مس بسا نيل لاش |
 | زر کوک چ کالا لعن لت لقب بنس ایج کیت تملک ا مدن زرت لاو وز وا 1

 ]ا

 ۱ 5 طو ورد ترام و تباغل وا کند روش لباطر نوا نوکس تن و یم كلا دو یف | ۱
 1 TY ورد هدنسیاندنمر اتم ا
 ع دام جاوا و وةلکعا ارجن یا 5 ناک مانا ۵ ۱

 کد ول وا اکو عمو نادر وین هال رم ډل یخ دی رب قلب سه تاب او یخ کمال |
 روت ]دوخت وی نس هلک ونغ دم نکو رولت |

 او نواب دن ۱ ناز و یم کمال نیز نیرللآ ىل رافت دش
 اچ رع سے ره ترا ترا. قبض یا

 ا کل را تمتع هاچ انااا بصر خره زاشفنبواواب خ اغ| :
 ڪڪ ےک م مسل س حا یس 9 رک سس سس بس



N ma اک RE ےس 
e nجے  

 TET E ا اعا
 یي لبر نوین ال بت :زوضاذ فدا تاب لاقت زا او ۱

 » | اوا و دمو دمو ین زانو یخ کمال نر رش یا ةن ة5 لا راوط
 || كبو مع كمال نال الا تارضاوارا درک نوناوانوج ج یدو كازکر ار ناف
 | فو نی تالدکهلتوکین کيا و یز وم وہ تس امرا ۇلگى
 | داّرم نساجم قو یدوس وم ہک و نفع و

 : POPE وفا دعا لا TES ور کت ردیف هتل
 ار کت سنو هوس سو یک تار قدر کر کیا داد رک

EEE |یا ودیا ام شابک کز دسر او لو نو تخم  | 
 ىرقىت ها ق راک ویا هو وام وو زور لو اب و هشت
 1 | تو ولا قا بوق قو ای وا ردوا ]ا

 | لوألا يىللا هتل يتبل وقت ك و٣ از
 الل هتلی اتصال ات نیا قار ازم ید ہعب زوال ضد یل لیفان ناسا

 ۳ روم و6 ور وس وچ ا
 سک وو وا عرس وه هر

 یامان کلو لو ینا نچ یز یاب او
 وفا اف ریما یا ٹی نک هه ناب

INSیغچ لع* نیلا اهم مس اهل ال ادا فان  
 ءا بلا: نيلم ىهخ هه ثنا لا هان لک ید دوش

 لاک وش اٹللذکیلپ دو یمن یخ ںی او و ؟ ا
 1 عو عرش ید لو بم ی ی وا ڈرو

 هر ا ہد رض SEES ا
 ر نوا لو نیا رد تین ا ںی وي

RRR Eیی  
AEرد  E EEEیو و  

 یره ؤچ هولوا كعد لاس کش مد ود ڈلارف ةوروایرون اب
 یو نرو زدی کش صاقر كع الت “نالا ذا وا وم واک

 i نارد ها انتوا وه یس بس از۷
 ع2 كمال نابلا ندال د زول دنت قش ہلاک کم ا
 و | ۱ ی

 = لاو

۱ 
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 لاا تن کو كانك ل وغنو ا يجر ار وغ هللا نا کو يلاءت هل لاق قاطتمدیز ءانعمواقِلطنم |
 مالا نعذیاسکل یف لصتلا غم وم لت مغنلا عضت كابا ادب زٹنئزظوابپز لت لونا ۲

 کین كابو ىف كفاك ضونیکلا یخوءادنبم امجناللصالاق نالصفنم ام الراو ۱

 | تاود ۳ ةرورطل اوفدودبطلرووهش ةنونیکو نوکن اک لوقت ہنساعم قل وا تک هلیدمو یس کونو |
 خدود يجو ةدوديقو ةموءدو ةعوعیمو ةنويك ف زج الا اذه یلع واولا نم ی مو ءابیبلا

 1 دهعوعدوهنسانعم كقباغارفتسا ةعومیهو هساتهمقچواهرورعطو هنسانعم كعوب هلآ ہلمیم
 || گرا سہ هلیدیدشت كناب ٰیدیا ةن ونک هدنلصا هونیکو ردمتسانم کمی دودیقو هنس انجم قلوا

 | فیقغ بولاقننک یلصارکا ویدنلوا فذح هدنر)هلگ تیمو نیمو نیهیکترلیدتبا فتح نر |
 رفع یدنا هلولعف هدنلصا ةدودبح اما و یدرولوا مرال كد ةنونو كج هسلوا شفلوا ا

 ید وا نصاب كفاك ویچ کئاب تیر كي یدلنیدةدودیج بوتل وا ناک ۱
 وا رنک ی لانیعتساو یدلوا فذحوا و توصخب دلو عج نینکاس هلک اموزان رجا

 دیس لج انکی بوتاوا تایناه بقوا کبر نون ناسخ سیا ذیفخت ید ول فرح ید "
 eye نوکیال ید ید ردزاج كد تاجناطا نکی ینمد ید ر وکر اج قانح یخ دلا تکی || ا

 1 سر نی وکلا .دیزالا نوکبالیتعتلع ایز نوکبال واج لت روناوا لات ||
 | كفاك تابا قلا ثداخهنسن رب هب دب دشنو یم واور هلنیتهف ن توکنلا كعنادجا ایر ||

 | لک لتوكتزىھ ناِتكالا هب تاک اداانوک نوک !نالف ىلع تنکل وقت قل زا لب هلیرنک ا |
 ۱ جہا ۳ و یرسک ك فاك نایکلا حیات ۱ تک الوقت قلو لینکتان |

 كب ڈناکنا كا ع وشخوچ وضخ لی ک کيا كنەزرمھا تنکتالاز یا كار ول نه |
 ۱ نیم ءان ولو یلمت هللا لاق رولکیخد ہن اه نوم ناکم دیاکمو زد هن انعم ناف یدیترم

 اتر 8 ناب دشن ییا اک نعد نکا ندهنساسنعم عضو ع هل کیہ ناک
EESوت ندیم فورج میههسبدلوا هرزوا ترکی امتیما كنظفل ناکمهکاتق قغ  

 ژنو یم كفاك نکلا هنماسم یدلوارقف رب دن کس ندنیکس مرا نک
 ع اھ نهاکلا ردب وذ هنلوق اذک ی انش یف تکه اوکه بک نالو ارال دشن کل ای هدنرخآواا نھک

 | ىج دب دق یناغو یس كاداک ناہکلا ددفوسم ېک نک یریوربخ نیا هی رسک 4

 FOES ةناهكلا ىج تالذکهتصقف ةنهكلا هتساتعمرارجر وربع ندان ا
 اک نمک باک بکی ےک لش لو بابام اپ نیک نیک رفت ت دان کم و وا
 نانهاكلا سا طا بألا نم ةناهکن مک وقت كم رب وزبخ ندبناغ نعي قلوا نہاکارضف کفاک ۱

 مات کر دیس هزاب تار هلن کس ٹل و یف اک نارا تاہم یبا اب رنک اه ا نیک
 :یرلهراب تا نانلوا رکدییج - هرم نویتبا ہدتئاثمزب رولوا هدننلجاد كنج ره لنسا

 7اک وج ةلاصم یا ون کی نالف تاب لا ب تلاح زمارب هردم ی رسک گفاک ةنبکل |
 ت ودان انهم مک ہلیساط:مرزوا نوکم كوت بند شتو یرسک كابو یف كن ہزز:ہو

 هک د یربو نانل وا رک د یرب ردراوتفا یکی هةنوب ورولوا ثكیدەصنصت کہ دماپشت اور ۱

 ارج ةروس ىا با رحالا هر وس دمق نیاکیدتا !ةنسخ نیرو مکن ی ردوا فزونعاک ۱
 8 ۱ کک ۲ هلنوصقم و نس زد تیز دف لج ںیم پاک هدفنلوارنخو نس زدبا دصز هم ۱

 لادن ہرکم ند ناک نسردلددرم هلا یسک هرکس ن د اح رک س او
 یہ تو نیلا نت رنج ایر ڪک اند هک اب وصنمندمب ام لاک |

 دیس. سسر او منا نعم زاد وس عجم ہدف كنہزمح نانالا ہدتسانعے 1
 همت ۰ ستم جج

PEDE 

eسس سس الا  

 سس

eeسج  
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 انیرر دشتدردزوف ہن همه یک آب ندنجس8زادهکه و

 اررذ اید ر دوز قشم باب رارب ز زالوا خانم یرہتغت هلن اتر د وع كحارص ب ۱
 نرَرکلا زاب دید كنخ هد هدر ناسا هکر د راس فورعمر صو ردشعدو د خص نارکرا فب ا
 قواو رنک كف اک نیرزککا :دنسانغمٰسافەنلاب هلی وكس كنار هدننیامو هل رسک ازو تفاک 1

 كفاك“ نکلا ردینناورازفوب و یعسو انور واوا یکم زرکو مز ر کز لوا شپ اتع ہل دو ینسک |
 ةنشکلا لوالا :بانتلا٭ نن نفکب نفک لا هان فوصلرخ كمرکآ تو بوکس اف یا
 كرو یخ نکا "زد قوم صف نفکلا ناد تیا كحاغاز ہت وک كنافو ی كف ثفاک 0

 ]۳ سر نونکلآ فک تل تننک وقت قم رض نفکه یه مرک 1
 اشنا وار کدَ ربا هد زخا کیا زدم و ئراسک مو یخ كف اک کلا یتخا ادال والا

 هک دلوا نرم زالو زی جیش یہ ہچ ۱ ا
 وا او ی تناوا جم یف | دیر دلافنخرب وقیکردق ان نالوا نیلکوت ئ ا

 فوق هیدن دشن یم كومود كفاك 5 نع یا نالا نمک نرخ لاقت فاسق ١
 ناک هند داشت کوو یر سک تاک تاک در ایل ذ نالوا

 ڈاکو فان زمنه نکالا انک ؟ لابا نم مک لعجو قناعت لا لاق یجب هل كنه ناکالا
 یدحاو لنکا ہل دک كفاك نانکلا نکا اچ و تر و در رٹ

 |یٹلا نکل رغ اان وات 4 كنونو یتفكفاک نکلا :هقسا نعم هدرپ ||
 كل زکه دنن ی هتسنوآ هل رسک كن هزمنه ت اک ا تاک ا سالا نم هتنسو شاذ لوالا بابا م |

 هنن اعم بل کانون کوکر هدست ناکاو کی دنا دب زوناو هورسا ذ| ىست قا هتنیکآ لوق
 نونکمو نونکعوهف ہتنکاوا سلا تننک لوق نوتیلوآ هتسانعم کلازاک« دنسفن رک تولوا ||
 انلواانءدنرزوازیق هلبض كه اک ذنکلا هنکمودنونکع یهف اتنا و دن را لا تک نکمو |
 كفاک هنکوب هنسانعمرلناب هناس نالوا٭دنرزوارو جت  .تالذکه لبص:تافاک تانکنا "ناب هی ا
 مت واں ہلیف كفاك نکل یتا كىمو ننه بزع لبد دنیوی ض ۱

 رس

 ا

8 

 ےھت

 ات نشان هوا ق قزو سفر اا ةا نا ناف ا

ESEN ۱کف اف 0۳ او ی و جرم ضم ٰیرا العا  
 راتسا تم که مسکو عنہ هره ناک الآ | لرد بلسخت شب زذ ةرنا هکر د بکعوتب رانا ۱

 | ةنککسلا زتتسااذا نکنساو لج لا نتکآ لات هانعع هلب رشک تاناتو کن هه نانکتسالا :هتساضعم |
 ةنولکلا رل ىج اشن آد وف اکلا نزو لع نوناکنآ هتسانعم.دنس نیک دال لک یہ اکو یس تك |

je ۱روز ان لعل والان ءڵلۆالانوناكز رب دن نوناک ید ه هنسک نالوا لیت ن دلا روەانععر ویران ٭ 9  

 نوک | یخ كفاك نوک وا یخ مورردیسا لبآ یبا د اتغ بلقاضیارو نزول لغت قاقا نو اکو | ۱
 ۱ رولکیخددنس نما اخوکوت [یاملمرواک متن اس قلا لک نوکوقلوا ولوو | ۱

 1 مالک للالد ® اخد وز 1 زالاعدز ناک ون رولژا اتم هر ین ترا ندن از و رعنا | ۱

 "2 . || رمالا ناک ل وقترولوا نقم نداربخ تارا تبق ترابع نرنعوفو اک کری اکو زای اوا ماھ |
 دین ناکكلل رسولو اه ازنو یک ات ناکدولوا هاکو یلدا یا نا تسل دق لا و

 n ل ص ےس س

 ۰ ا 1



 ندک

 هلا هشلوا یر نم اهفوشز تفخاذآ هضورا تنانقاو نسحاذااناتفا تلا ناتا لاقت قلوا |
 نک ن یانعهردنآ ںیہ را 3ک یم ۱ ی ا ندقباس یانمردیا نیب زتیرلتکهکه طقام هلب دب دينو یربک لعاقویمص کیم

 اھت لب تی ھو اھ زاذااغبفن لو ملا ةطشاما تنيق لوقت نیب رت رکا نز ویل ۱

 : دبع یرکذف نیقویعج هلب کک فاق نابقلا نونالوا رک نوسلوا تخم کل مانو ۱

  هب هنآ هو نیفیس هفت اط برع هدبع یه یدتناروپ »هکر رهامیلعهرزوا یت : اورورعوا |

 ۴ ات نازآورپ کت هنننرب فک اهتفش لوح تففکاذا نالا بالا نمانیکا اولدلا تکه نم لوقت ۱

 ید هغاقباف ییدنسنربیکو تل دعاذا لا نه تنیکلوفتر رد یخ هک لودعنکوژزید ||
 ۱ لام ات نیخازہ ز ینعمو انز و رولوا یکن یخ نيڪ س اريد ||
 ۶ ظلاذ !میلظلا نوک ل اقب را رد یخد هغمشباب هرب نیکو هزر دهفلک باغ یب ہنسرو ||

 وكن هرنه نانثکالا هتک نالوا عن .بوو لی دشن تونیک

 م

 0 و یف كفاق:نانقِلا نارد ینبقاب رار دیا هرزوا هجو وب قیبسنهراروب نمهنسک ۱

 7 ۱ ال هان بش نشو مز اصالا ناش لاقباک مب اصالاںوبکمل جر لاق هنسک نالوا ظباغ بولوا ۱
 3 3 عس ام لءرا رد یخدهم ود نالوا یو رم ناک نوبکمو هنیک نالوا طظیلع بولو كربلا |

 1 ناک نو کمرې لاقب زولوا ضراعەپ هو د هکر ډضرمرپ هلعبفخت كتاب و یب م كذاك ناكلا 1

 ۱ دان قهر دز وش ا وک تا دو یسک خاک ندکآ رد نانسی

23 
 مس --ےتےوجٌ حس

 ۱ توش توا هلن رسک ك نانو كنم نابتفالا رپ دو نالواةدنرللا ثب هوډ هلب ریسک كا

 O گہ شکوک نا هلبع» طالب

 یخ کزاب و هلنیتف نيقتلا اضبا نیبزنلاعم دیس از ادنوکی تیلا اهن لاک افسر اطا یل
 ۱۳ هیزاج هلو کس كنابو یف فا تا تنب زئاذا یه تنپقت لاق هنس انعم لک نت ہلیدب درشتو

 ۲ عاتلاو یدی در دلکد ہلواردرانْجا نط صوص هب هپ هینغم .ییهنیفیضعب ندسانو

 یازاوز بوکوب هنعادوظ كنەغوفەكر دب ر دلوش هل وکس لكهدحوم ءاب و یھت كفاك نیکلا

 ۳ 0 موم كمرم لنت نیکلا اربد ہنککرا كنشوف ہود علطو

 دو ی كابو یخ و نوبتللا ضبقنا ادا یا نأنکا لاق قلوا :ضبقنم

 رزق :ندنکلیا كوا نکند هنس فورعم لوشەلل دی دشتو یضف ید كنانو یتف كفاك

 ip | هدزوا هکر دنرثآ نوتو هنسانعم حس ورکه نت ناکا راردبا فذج نقلا ةرو ر ملر ولوا
 | بشعلا لکسا eI ین کوک ند هعتوا یاد وط ,كنءودو |

 ]| بوناربکهکر د هبرف لاوش هلب رسک ك نانو یف كفاک ناکنا ہترضحرلا هپ اذا عبارا بابلا نم |
 رو لاد تردو یئاوا كسب هلسججو هلاد جزلنو نر دلا هب حزلتادا نا ناکءاقس لا دب هلوا كش

 ڈر

 قوت /ندکو یی هلب دمو یمض كلادو یعض كفاك نودکلا رشو د نو جا یسفن یدنکینآ
 وک كلادو یرسکفاک ةندکلا رزرکود هیس صعب هدنا هکر د هنین لوش هدنل اثم ناوه

 داوی كفك ندكلا ةندکودریعب لايو دايكت ةندکلا انس ها لچراالاقیرربد ہمحلو صش

 آزما 'نددکلجر لاقت ین ومزوب رلا نزو ىلع ةْيدِكِلا هنسك نالوا یبحاصمطو حت هلی رسک
 | وامان وکس كواو هدنبامو یفكلادو كفاك ن دوکآ دوکلا معنو و. مل تاد ناک ادا دک

 1 ےس كفاك: ةنادكلا ںؤئلوا ةہبشن اكا هنسك نالوا دیلبرولوا کروا
 ئے هرروا یئزو نوچ رف ها وک كواو و یخ كلادو یرسک كفا اک نودیکآ
 | دزنا ناریکلا او زد رالی یه اکابر و کود نس وچ ناب تیر دن روا

 کد وع :



 عارب املا لحزلا لمتنا نا طا هللا یٰط ر صل وڈ قو ہر زوا قزوادادشرازبد ناق رولو ۱ ۱

 نرمو ید تنا هدننعوباو ةشاز نونلاو هرما عن لع یا افق ىع ید نام ىلع نوا م و ا
 !كلکل عفن نا نه تنا لاق ردهنسانعم قبال هلسعف ترلان ورم یه کیا نالوا هنسأتعم ۱

 اروتلوا تاتو مج و هیت كار وکم یه کاو زالوا ثنانو مجو هویج و یر یا |
 قشیالوا نیا هتف را نسل ردافتسانعمقیال لا نک لیس و یربسک لم و یش كفاف نیمه |
 لب دیدشنو یعض كيو هلنجصف .نمقتل ہلعد دیو هل ةقلخخ یا: فالذل ةع رمال اده لاعب لج اأ

 اک رولوار ار مجید هو هوا ولو وین اس هنس توم دبع لوف دید |
 ةلفالا هجر دعت یادلوآرم امی جر دو ایف كیدرمه ناتوالا لود تانفادیعرواوا ||

 نافل یکی کاک وکه ادب دشت کیوو یعض كفا نقلا یمن کلذک لی سک كفاقو یش كن ءزمه |
 تاتو دمکل ہن انقو هم نف لقب یک كل تکه تا نونو ی نک او
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 ےس ےس

 کنونو یرسکفاق نیلا ابشوب ینا كنقفاوهالاذه ین تنمقت لوقت کما بلط تام

 لربذدتلاقرإ كنب ناکؤن ندفیلولب رسک ك فاق نقلا رارید ینو هل دا رزم ارپهدایز قتلو تاذک: |
 .یراکدید یضف ةو طتسانعف یرات اف نیا :نانلوارکد یجب هلیعف نونو یرسک ك داف ننفلا

 یتیرفوب تخاطا كف نا زیددزرپ اکا هدیسراف نا بل هکنیفنت هپو دا کرو هتس
 هک دوح در و یکم او ہللا ہم یی هلبغیعخت وتو ی رسک كف او نابلا یعمو انار ود کف
 کالذک لر دیدتشن لو و عم لداف تانقنا نیجچ کل فک لوعة تالۇن ونو نجس كف اف ناعلا روب
۱ 

 | كراخاق نقتقلا ردنوضم هدسا ین هکر دیلک خاطر هل فب كونو یقه كياق ناسلا هلقلا جا بقا لول ن2ا لا قق هقخاطینیک ناب هارد اتو كن همه تاتفالا یجب |

 هل نک كدنانو نمط تلو اف اق ن داملا دنگ نالوالاع هنت و وخ وض بوس نااوحلازراک ن قنة ۱

 ۱ هلن دی دشنو یدمو یرسکتالوا نونو یرسک ك فاق دا ,ةننانسز)هنسک ناب نلوب موج
 ار دقالطا نانلوا مچف ندنمالک هاظ كوخ اق بخ اهو كنب زه وبال طباق یراقدوق بارش 1

 | ییزوم د یدنبا تیکساا نو يج هلت نوبّقلا ہنسانعم ادا ییزو د.هلنوکس كالو یی
 هةکعا تالبحروم دو هبجزوهد نیف مد اربد ابف نیسفب ناق دعو انیخناکام دنفحهنسک نالوا |

 | هلکعد نیل دعس داع ندیجر وم دورلح ابه هدنآ لوا هک هعاتنا كاشلا نکیدید مردم 8
 قلا دعسو نرده د لاق رونلوا ترض هدفص ونفخ ل طابو ت ذکل سو وردیچرومد فورح+ ||

 سس دن تس

 هنساتفم یداهزاربد هلت د كل ذگن عنخ هراف جورب ت دیره ہوس كانو دعب یب
 هلن سکس كنناو شق كلوا فاق نفانقلا هننکنلب نااح ننرللوب وضو نلاوحاوض تا

 هل دمو رک لوا نونو یف ك فاق نبئاوقلا ر دشا یصیصخت هب شش حارمض بخاص ہجر
 كفاف نبقلا ردلکد یزعوبوةنسانعه لصایدحاوروف اکل"نژویلع توناقلا هنت انجم لوصا|

 :كنيجرومد نادیہ صم هن اف نقلا یرتسب تدم اذا لا قو هتنصاو هتملانا ايق هنيا | شا تنقو نینلادنعاذھ انعنف لقب زرید یدهکیاحالصایرومد نزقورونلزاقالطا | ۰ i fa ۰ ۹ یش ین ۳ 1

 یھت رولوا كد عادولا4 هب رف هدیسراف ناسادو ردمدوردا ۳ وخ ام ناد دور دی هد ,نردهدو

 هدکد مزوتکهعوفوهدعن بوبا وسنرزمخ كعارابد كلرتهدفدلوا.داسکیجروهد نانلوآرکد |
 هلنوکس كناب و یت کفاقو كناب نبق تانب ةنسانعم دبعزرد یخدهلوق نیفوردشهل وا بیر لف |
 ریل میکشر دل وا یخزتند نیلا ین نالوا نا دنس هلییقدنآ لپ دھو یرسک+ كفاقو ق وكس || كمالو یف كلاب نیقلب ردشلوآ هب راش هدا هدننامز ناور تاللادبع هکر دیس تعضومرب |

 ناو بوستم هتیقلاونم هلن دیتا كيا « درو یحخ كماف قلا ردشفلوا یخ رن ہنر هک تو
 تی سس,

 'ہچم ھم سن

0 



 ار

 ی ےس مم سو ہے

si۳۳۲۳ ےس  

OS TOSIN 7را نب را١ نوا تخا توا ناسور کے کر 2720 و ق وکم تار یقف کیفو وا یو لا ما ی حر زی نا ی ۱9 یو  : 
 ةو رک ا2ا 2فا لقب نأتفا ناف یل واز بام وا رب هنر رک نی وب : اکانت لال ات لطف كا
 اقا وا رهن كنا رنک یخ كم و رخ كف
 1 لا تا لالا ناسا لا را یخ اواو کارو 1کو عا اذان
 ۳5 توت ماتا الا سا ار اپ رس هر

 خوک ناشتاوارکدوب یک اک عاشعا هکر هو الا دا ھا توی 6 وج فن یدک طیف فا 3
 دوا یسک سار ین اک ٹی وک دن
 وف اكفاق ناف ر رد ید عاش ؤا اخت نظفو ال ہن وا او الا او وا

 ۴ ےک نم موسوم یاب نس ا 2 یر اش ملات اشعه
 رو نطق فر تو ور اظاارطقو و و
 لا ید زر دیش ةطب ديو ةف سب سو زنا سد رس رام اسارز یکی تیغ و دسر و یس كف ةنطق ر دن ار تک کل خو ة لا لاها لب زن ےن نزاو ۳ تجسس مشک ۱ رس طر یر کس فا هتل نا خال ا

 یورک ک06 سا ر رر
 كناطویفخ ا ےہ سہ یا وس ف 2 اک یو ور هلا: رح هلوسهر دنا یب 5

 ست تر ٭ E قار e ۱ تنا هما الس وا 4 ٠ ۳ رنک اط وک كقاقو وف ا طفل ی ید E را ۱

 زابل تنش تبدیل و مار رک
 وس ای له :
 er ضد لے تر 1



 ھ۴
 جہ 7.

 ٹیوب نرخ نر ی تساوی دی هکر وب هو 1
 ی دل ونک فںیم سی اھ تاب ندرت, هودرخا ا

 تاچ نذنوج ال انور ولك برد صو رادو کپ فور
 نفاق ةنرملا نک نالوا ترنم دنع ا اینو کی نار و یسک فا نقل هم 3
 لصتلاڈنرف لطافت ف لاتی لوا نیمقچ یول روپ ندا روک و نفر ما ب كنار یی ا.

 قرار د هبیا با یزیساعزکب نرو ىع نره بش یی ۱ روا
 مجب نیست جک كف نا ,افصالا فنر جا لا

 پدیا عج هی ی ویکی سو ۱ نارفو ارج رغما تب نرخ لوقف خا
 روم ےہ لس ننراف لوت لو شی مخو یا ۱
 وو دی کر یه نہ سوم دیو ریپ چاہ میک ا نئی(.

 یس د رد دغم بیت برعر نو هد اقر ن ۳

 نیک بیا اره نود 6 بو
 رو ساب نوک الشد ناچ نا فاو ود نوک ہت ون کوا قم

 تی زرد ید خلوا نوچ ناقهدمط نارو اقتدا نا اذا لمی تیا لاھ رر
 ںی وس هما PEY ر دوتا

 لیست یا نین فہ ہک ام ا ا ےہ وک ۱
 ون رسد لو اونا هک یدک یو ۱

 انب یک ار اد یا حوت ۱

 ۱ ره ی IR تارو ی كام تزقلا.هدزوا یو |
 ا یت اسم مادی ناس یار اپر ا

 دمو یسک تب ارو یت یخ ی 3٦
 کلاه نک سو | 272-2 نون سکی ال

 ا منرفوراوش 2 قالین فر وچ ایا مک ناپ ی فا سم جد 7 ۱

rge 7جہ چ  

۰ 

۰ 

 ےس ےس

 تجسم ہم

 نئ رو یا بو نیا یک بسیج ۱
 یہ یو رم وک زکام مو یمن كرو یم تا ورعلا دهن

 ۱ ا :E ر ات یب 2|
 ام اوہ اول وش نورهوز یھ یزاهدجنام دواک یکیا

 لرد یدو ما دیو توو a e ت7
E PLN REDروی وب ما  

 هک راپ دې بھٹک وش نوردو ما یر یاد یه

 وزنی هدر کار ات لا ےس ار رک
 وم ای ےب ابا لحد ۱

 اک ا اس اس اچ
 وک راد یراکدبد اہ ھر
 E ید دراو لپ ہل تلونو نوک تیارو یش دام
 ںیم کن دا سور ای[
 یت ره دید رب ابد و 1

 هوس بس سالم مس سس
 ی کہ ےک سکہ ہجسسک

 و ۳ 4 ای 2

 ورم رد را مب
 : و ۶ ۳ ٦

 سے ےن ترحیم



€ ٢ 

 ہل

 پرل اقر هنسک نالوا نوزوا بولوا بوخ یجاص لینوکس كيا و یعق کناف |

EREY EL 

 ام هب نک A کهلبادمو یرک ك ناتو یف كعاق |

 بو کل یدیدر ارد هرز زوایر رولا عدو «: و راض عب نمو بد شکر نایت ۱

 سس ےہ ےہ ےس دوم ے

 را دو تىت: قرر یھت

 ی e FREE لا دیار واڪ
E)ںینردکمدەدنخارازانوک یزدنورار دیردیف وی زانا ےل اپ رع مک ن  

 او نه لوق كنه نوبت (فاغلا لسصف) نالعفوخو لب وطرعشا نسخ
 !قوچیرافبا لوش هللش دشت ك اب وكفاق ناز اج نھڈ اذاینالا باتملا 2

 نا ةوزارت هلت دندشت كناہو صك فاق ناقلاب ردشعا رورف هدان اب مک

 یه ناا فا والا دیلغ نیفائا نالق ناف نالف لاغر و لکی دهنساتنفم نیماناو

 كنانويعف ك فاق !ةئاتقلا ناکا لثم ضبع انا نآ ذا لاف هتن التهم ضاقت ئل خود هلی رک
 ہتذ وجوب ںیم كيچ زا ی اط فيفا

 -دلان ز و لغ دن علا ی وم هلبدسمو یزسکك ناتو یف كاذکفاف هستن هتقلا

 من كنازو هلنببتهک تی هع سض اذا هلت هل رم لات تم ود فو

 ۶ کوب هوره ید سطنو مفوٰیح ئانار یخ ةر لا هرز وا یبا اوز ینارعالانیا
 یس هح اض وب انفو یزابوب ریغوهلرفصهنوکش ك رو یف كف نارعنا لرد

 0 ںی ارم ندنورفیدتبا یخ ا کیدید نوافل تاذ هدنفح موزكنابتسو اردندنویو

 او كفاق نیتفلاوذ رولوا كەد جاص کول یکتا هک هنشاتتنعم ناتریفض

 1 2 از ب تم اکا رم وچ ست قلی

 ٠ ناجی :یدررید نیا وذاهپامسانبرذنموردیبقل كنيور نکس ہلکا

 لککرا هرکرترفوهنس اهر لب زاد ید هغاط كچ وک نرقو نصب دلو |ی راجت
 ای دل ناک قوم اقرغیاذبرفانف الحاق زفلا لح
 5 یا رف قوه ل غتر د ید هنل وا رب هدشابنر فور هلزوقوا ی با
 تدهش نال زاید رم رک كم نس الج ا ائزذو زرد د ەتلھا

 ا ۰ كل اب دن چاقو هش ر تا ییهاردیکی بدنه کس

 ہجج باق هس ز وڈ ہو هدنی شاذ ڑوتوا ارف اکا ید عاهد لقوا
 را رای ر 7 زكشاب ڈزفو چ ولع فو و

 ۱ برش ات ییا ۱ یلتشابهدفکدشآ تون ضد ۱

 ۱ ران ia نا ئرقرا هنن از وابو داانا : قا

 E تدیازوهطادتا ست ER جو یو کپ
 اذا والا بالا نما :رفانهترفا نت رغملأتسنرفلرهت ابد کا نم تبار + هد

 ردا : وای را تشرف لوقت ر ارپ د سد هغ مر دشا وا بهنتفرپ ق لنڈ نو قو دن 1

 1 تتلف نزلا نال بألا ںیم روس ر دش یزاغبا اوا قزافبا

 اف ن وشب اه هنب راکت *ارلفواورا زکید نیر دنکر دروف لوش نرفیدتنا عصا اد
 ات و زن ذهقواودصلق تانک تۇ زاکیر نارات نوا سیر راز ین قا

 سس ےک و وو و

#۲ 



 شا

 نکلددوبببرت نالواعقاودحناوص مس عرب وانا ا فا غ دادا ناچ و 1

 اوور ۱

 : 7 مهوت رج نکس ر نالواهلباهلمهم هاخهک اب وکر ولوا رہا ینیدلوادلخ یدک
 ناف رض وهل ندنفلا زدفورعمهدنتفرابطهکت وا یزاکدیذ بازسردبح نزو لع نا اردنا

 | ناف نادفنمب ر ونللوق رایج چ هک لا تفهمل دی دشت كلادو یخ كناف نادشلا هنسانعءیارس
 نرف ||نرفلا یجلیدم وی رسک نیو یف تل والاد و یف كف نیدادفلا رولوا هززواف زو ||

 ئی وکس كن ارو یم کناف ینرغلا؛نتنف و رعمهکر ی لک در وشب كم اهلنوکس تن یی اف
 نترف ]ا برعلامالک وین ومهرزواروبنمنز و, .ةينرفلا یشپهدنرف هکر کھا !نلافل وشهلیدندشت كناب و

 برغوردیعما كنروعر لب رصف كغلاو ین وکس کئازو یعف ك او كناف یترف ارے ان زغلاک ه
 نره زب ره زمان هک د د ور و رم دیماه ةرب كاذکی ترو ول راد یت رق هش اوآرق سه اط

 نجرف !توجرعلا نوحرفلا نوجرعاا یدراشغیا عضو بقلویددرمرا رههزوب زمربهز هکیدشاف ہرصاحم ہدنا یب ودعلا بن ود

 اةنسجرفاا را رشاف تا هلکنا هکر ومد ی راک دید شف هل بعف ك وجو ق وکس كنار وی سکت ناف
 | نسهق را هلندتامهم نیس واحسح و اهتسح ادا ةبادنا تنچ فل وقت ق شاقتا ةر لا ن ز ویلع

 ندرف هکی ادا كن و دن وک هدنبام كنار وی رسک ك بهل مام نیس و ناف نسرغل ال دید هفتاق

 , | یدشا جارشلای اور ونل وا هراعتشان اوجمایغنانان وی رول وا هاکو رد هدنسهب اب یر ط كا
 نعرد نوعرف دش غار ورم می کت هتس انعم قعافوار دوش ت2ت منو ارز ناو ازنونهدنسرف

 تام هکر دا ننک لن بعصمنبادیلو هلن وکس اواو ق كنار و یعف ك نيعو ى مک كنه ||
 نطف | ءاطویرسک كناف ةنطفاا زربدن وعرفهنلواهر از واتا الط ب ولوادرتهره و ردشل وارصم
 یقكناخ هناطعلا اهانعع لفيف تزاط وی كاف ةناطغلار دهن انعم ھف هلن وکستهلمهم

 تنطفول والا ب الا نم ةبناطفوةن اطخوةنطف 'یشلا تنطف ل وقت ابا اهانمع هیت كاب و
 ند یمن ناک دل تخ نکا كمشديإمهف ليف او یب ض گیم ۃطاضلا يا بالا نم |

E ESنو نونفلا ردهنسانعمع وب دیدشن كن ون و یش كاف نقلا  

 كنءرمه نِئافالا ,اہت درطاذا لبالا ت نف ل ومترا رب د د کمر وپ ن فو همان
 لر دیخدهمالکق رط و دن ناک سانجابیلاساو ردهنسانعمبیلاسا لیدما ویری كي وو یہ

 ننغتملا *ییسام ىلع ردیعجكننف نانفاو ردیعجكنانفار ولک هد هنباانعءیزافد وب جاغا نین افا و

 ردمنساضم نوقوذملدب داوی رک فو نون و یم كم
 | هلن رسک كاتو كنه زمه نانتفالا نانتفالا

 هن دج یف لچر ا نتغا لاقب لی دارا هنلتختقرطو مالک ںیانچاہِدنس هبطخ اب هدننی دح هنسک و
 ردکعا ق وسیمالکهل وص و هغاصیناقتشاو قاقتشالالموه وین فال هاجاذاهنیطخ یف وا
 ءانفلا هتسامنع«یرابقاد وب جاغا ىج هلبصف كءنمه .نانفالا یغاد و جاناهلرتقف نصف نقلا
 یف كاف ءا ءاونفلا هل وایزیلفا دو ددعتم هکر دج اغا وشه دپ كل ویدی دن كن ون )وین كن
 قوردشرافنهنسنر م نکلا نزویلع نینغتلا نینفلا سایلارخ لعامامم ارد كفلاو توکي كز ون و
 أكتاف وی رسک تیم نفلا نفلا هسجن نتس قیم ارطیفنک ادا ننھی بو لا نم طبل

 كع ةنفلا تیاععلان قاب یار لغو رداسز هی بینیم یه ای لوهي

 یشحو ژاج هر د دشت كنون و یف كناف .نانفلا من نشت با لاقب یوم هختالذک اف وی رسک |
 كنەنسک نال وا هنغثدحهلبغیفضتلال ویمضكناه نالف هدزکیي هرز و تخم اونا نکرد رک
 هرز وامضكمال و یعض كن اف لفا هل وات رابع ندصاخ مسا کرد یب بلاغ ږد تیا اک ندنما
 مخزلا دیو رک و دلک شل هچو له تن وكفلاهدنرخاردصوصخم یاد هايس ان

 كناسنانالف ویوت واند رعشترورض ردشلک ید دیر لام و هلفلا ید را ریدالفاب يديلوا

 هات سہ
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 فا الہ فط ردا تک تہ تب و

  Jaاب رولک+ رولکهدننانععیملو لکوکو ردیو ند تس فو" رج نیغواه- ۱ 5 ۶۳

 ېر وک ج cr ومن یک ويرا اے ول تضاد 1 1

 ت۰ رده ین ۱ ۱

 ٠ یا رتیم اونا اورذهنن اتنْناعزوا كا ناک هلند اض و نیضا هر وا |

ege 

 ےس.

 0 و یخ لاَ نتفل اردا مدرابدنب رب یربہدنقلاخمدلبطابش نمی رولوا عج ارظن هنلوا |[
 هوج "مس ماعونولتفی رانلا مه مپ لاجت نا لافەرز وایاو لیلخهتسانع-قارحاقنشن |

 4 ۱ اب زا لها ی داف هت انعم لضم زرد دهی ردزا ندقخ قیارط نت تا ۱ 1 الا هنسک نر رغوا هتفآهلپیسک ابن نناغلا یدتالوقیطارولکءدنس امت |

 اف نیس ةنماتعمتالضا ب ودیاذخ| نویتاتفارا رب د ننتفع دج له اوا ړل راب د نینتافب قیلخا 1
 ال وا ال هرق نافو ههر هضف یا ناف یق از و لاق هنس نالوا نما و ۱

 زا فال ہ1ا مایا ا ی 72 جم ۱

 و

 نو

 قلا ناغا لوغب نئادمژسئلنکالپ نکل نه لا یف نن اغا تی |
 اب ی ا 1

 aS ا ۹ ةن ناش نارا والا 0

 ی کوک ےس

 اا تنل (افالسف)یدبد را رعد هنیغرا ریدهضیغاکاهسلوا وصن دو هز ای وص
 وجا ۳ اتلا تلخ دااذا بهدلاتنتقل راک وعن هنس انهم شام ذا ىلا مەلۈم ك ناوئ واآ

 رج دمو نمط كاتو فف و :نونغما' تانم ولو نیترات ن لا نان
 ودع بز وا دخیل وش زولاواردضفوپ نشو واکه د هنس انعم هننف ناوتفمون وٹلاڈریکڈ ۹
 هد هاب کک ورد ہد زاب هلک دنلوق کیا یدنبارلضمعب نوا کیا لاو یک ولجو
 دون نام وز وا قل والوعفمنوتفمر دیربشنوتفا بن کا کی نوا ار

 وزد نع + وائن بابل اسم ترکیبی در قالا ردیرخ یقاما دم

 دی دن كناف ناتقلا فرظلا نعم یل والا نال رعنا امن اوتلل وزن مد

 .يعس ندا ام و اقا وچ واک شردت منا ناو دا
 ولو در ناف تاو رنالوا هلضف ہل ضو یف كاف نانغلا لغ نا واعت و 8(8

 ےس

 قئاعەم ودنکیرات روعنتف ور دیا لو کرد ور ظر شارا لص سا

 قشاع كن انها یعصآو هان هلي رسک زسهنن فال هتل واذا آر اه لات رار دی
 ریش رباتفآنتف و يسا لعر طب err FEE رک اا

 س وهلقعوا لام بهذ ةه هتاصا ادا ل اوه

haarیو ان وم لول هن هل لاق ساعت قران نک کهن "نوا  

 تک ےک

 2 ینہ رچاضبا نف حا رمصبخاص :دماقمون ویرتوا ن دنغی دل وا یکی شاپ یراشاطز رب د ید

 جج ریش اص ءرب هل هلسمح هاج رج هکاب کوا ول وا ره طظ تیدلاوا طاغیکیدب دیو
 ۱ یر ناتتفالا الا ند اوذنب رقیب هقيفرع)ب رایج" ناک: ت رھ وج اس وصح
 ۱ ۳ | نزوو لع نتفللا ةف دف تاصااذا لاج را اف ا لاقب تا ربا تفآ هب هنسک ریدلب سنن ت لوا

 1 | دشت و یخ لا وی كم نامل ا دات هاتف لاروت رغ وا هیالب بورد زا هنسکر |
 1 کد قتل فنبانوتسدنک شئارغو بوت[

 . || یاب زد

۳ 
7 
7 
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 دحیچ سم سس سس سس

 نالوا هزات هلن دب انەلیدب دشن لب و ین كل ادویعض ك نيغ قانغلا ہیرڈدش ۰ داوسلا لا تیر

 ماینصف ندغلا هتس نال وارتوران هل داضو نیعصخو ہنم غل ادمل! باش لا لاقت کلک

 نرفلا تعاج راز ندیم لب عور هژرف سیف كل ادو ئم كنيع هناره قلوا تسوقاض

 ک ردنضط اب لوش هرروا فرو مهرد هل وک ہدنب ام کان هلممم ءازو یخ ٠كئانو یرببک كغ

 هلن ردمہانعمو ند لب ضو نوسیلوا شپاپ هازگنوننلوآ بطر تاکو روک لیل نیووب آ
 رک ی راک و لب جاص هلبعف كن هلمهم نیسو ىع لنبغ نمضلا ,زدملوا عقاو لدبت هدنتس مال

 هلئوکس كنبسو ىع ك نيغ, ةنسغلا نوسلوا نالوا هدنتلا دننلا كرك ن وساوا جاص نالا وک ۱
 ناسغلا یدحلو هلن وكس كنبسو یم كنیخ كلذک ءانسفلا: يضاف جاص دوانرب نیذحناو

 دولوا ندباب وہ هس رولواهرزوا ینزو لاعیفرکایتدحو قنور كکلنکی لینوکس كنابوینففكنيغ
 هژیدی دشت كنبسو یف كنيغ ایم سام ییعرولوا ندنبس تایهسر ولوا هر زوا زو نالعفرکاو ||

 تبسنەیوص لوا كلذ ىلع ءانب ردراشغا لوزا موقر ندنس هلبفدزا هنر زوا هکر در عما تار صور ۱

 ردیعسا كي ر ناسغ یدتیار اضعب وردیسهفث اطكولمهنفجون وردندرانا هنفجوتنو ر درله وا

 یی هلیحف كز هزه ناصعالآ یغادو ادوب چاغا اتوکد كن هلممم.داصو نع كنيغ" ۳۳۳۳

 | كلذكه لكف هلداصو یرتیکنيغ ةنصغلا یجب كالذک هلنبتعط نوصفلا هثناتفءراقاد وب
  هتسانعم عطق كوتک لوکس هلداصو یف كنيغ نصغلا ها تعم هنوکی که طرق هلطرع یجب ۱

 ںدیتہک كنونسک مان یحخ ہلیوکس هكداضصو ا نصغلاوبا هتعطق اذا ل وقت |

 لاش ٰوونسیح اذا لچزلاِنضَع لوقت كا سدح 2 بس از دهد مو یف كي فا شنا

 قلوا میاد یرو یرومعب كنز وب كل وکه ل رک كنەزسھ ناضعالا  انعتكقاعام یا انس كنا

 نشف '۔نضغلا زرد ذہن رر که كعردو كنب رد نضغو اهر طم ما دادا ءاع ءاعسلا تن خا لات

 نالواهدن ره اط روک: نیعلا نضغو E مے نا هانی نوضقلا رد کو كانک

 نیضغلو نضغتف هتتضغ لام قمردش رو بوز شود قەنشنر 8 کا نزولیع نیضفتلا "نیر

 ىع كي .ةننضاغلا ةنضاغلا لی دهکعیاروهظ قال ن نک راک لک یبقان عاجزو زدند هعاجرا

 .یهاسر هلن وکس هل داض و یف كنیغ AN كزشولد ن نعافر وک ن کرذلا رظن لبق 1 :اضو

کو هدجاو هتضق هددت صا ہنس یورک ا شا اذا زودعملا لات هتل ناف :
 لباب زولوا ا

 ر هرم فورعم یراکدید كج دیدن تاب و یف كلا دویم نابج یزدودنلذ نون دید

 منعا دلا تن لوقت كموکهّب یب یرداوبد نونناوب ى واهل وكس كم یف كدرغ ندعآ ۱
 اتادم و یزبسک لو ق نجف نتمغلا هووص هزع ځاسفتيا تست از لالا تالا

 ناموک «ریوبذ نوابلوا یلتنلبولوا مال نیو هلغا تا لدابم هد نه ہلماال یک یل تی روا

 كنا هزرسه نعالا لوبد وص نالوا ندرککهلی ذی دشت كن وویعط كنیغ"هنفلا لرندیخدهلمرخ |

 دهن رد نالوا قوت یتوا نغا و نغاربط یاب هیلیوس ندنکنک هکر داغ لو غا ھو کن ظو ||

 هکر دویهجو جو كن زلکدید نما هیرد نالوا قوح قواو بشحلارشک ناکادا نغاداو لا ےل زد ا

 كنضو ءاتبلاردلکد یلاخ ن ندنغ یزاوآ كنسو رولوا ىغان كس وا قوح" قوا كنهرد
 یخ

 كب نفلا راو د هبهیرف نالوا رفاو یوا تولوا قوح:ینلخ هل دم كسفلاو ئ دد دن كونو

 هلب رس کج كم ناتشغالا لوا قزخ نوا تاناکر د هر لوس هل رس کج نلیغو یمن

 كنيخ نجفلا زاربد یخ ي أاولا نغاوء السا اذا ءاقعنلا ضا لایق زار دید هلو ہوا

صو هنساتعمرا ٹولہ لوکس ت ابو ییفا 1
خا ٠ ۵ص لوق هتساسنعم شطع قماس و

 :ن

 اننا تولبرولوااو ریپ مق نوف نسب تماخ لشم لب ہی شا بات وا
 ےہ سس حس

 کس ست

 ںرع

2 

 ذو



 ئ٥

0 

 | هککودوض ہنجعا كندبرف نیبعنو كا ضیصخت ن نرب ندنها ات جافرب ع رکستل | نز و لغ ۱

وک ںؤخہزوک هنیعو یعموازو ردییکهیع هنسا عه لام ا زابخ زار دید ۱
 ۳ خد 2 ر

 ا5ت ى5ابى و گسزواب ن ایرنا ھم نون وو یف ےک
 نما :دحایا ناعان ام لاس رواک ید لام دحاناعو لنیءادننص اادالجراتاع

 و نویع مع رام اف تاص اذاهب قلا تایعلو ةوذ نوسم :وط یرلزوک رب دید

 رفا نخا ز ءارہكنٹنکر نیمآؤاھٹیقن اذا ول ٴوللا تابع لوقت زید ید هک دونیا نیس و ا

 ۱ زانطخ یا هلی كنبع نایعانبا ههج «ینهبواسع تربخا ان! انالُق تابع لوقت رارب دید کل وب

 1 | دن یسک ت سار وا كن نیک نی واراق نا شو نوا كیا من عنم یراشوف ارکچ زور
 " || دون ایرارکج ترا تفکر خیابان شعب وهاقو زرد نایعاثما ترج
 ا رپ سو ہرومد لوش نایعو راربد نابیلااع رسل نابع ایا بولو اد ادب : شوق یا

 ا هززواینژو لمف هنس اعم راتلا ناساوا رک د ییجج هل دمو یرسکكنیع ملا زذٴئدنزاتلا

 زاکییجج ید كنيعانيعو یرتوا !ندنفدلوا فخاندواواب رد شمل وا ناف انا واو هلیعص كيا

 نوا ره اطلب رنک ك ناب ةنباعلا راررد نیغ هب یشحو رفب ندبیسو هنسانعم رل هندک لو یزوک
 ام لاقت ید ده لام هنناعو ی لک له یادش اعا داو هام لوا هل لوق یس

 9 نوا 5 ہھہھٹ نیعلا نا ندهنسانعقراناب وجهل كنار نایعرو ےن ایعرو ملا وال الف

 ۱ ی ارام کف كتابو كن همه نعالا هعاج یف یا نیع یفنالف ءامن

 | وکٹ كنابو یف كنبع ءانیعلا لرند یجد هنککرا كزرفض ناب :نیعاو نقلا عتناو ناک اذا

 ا یا حرا رسو ید ةنرعلا ا ااو

 ید هل رسک ك لاتو ترمه نابتعالا نیعلاۃأ رم یفانسح ناك ادا ةنبغا بول اذه لام
 رک نهنسرپ نابتعاو شف ؛یشلا یڑشااذا'ل جزا ناتعا لان قلا
 ۱ مد ید" هغاوا لوا فو یب روڪ هتعاجبربناتعاو هزایخو منع دخ اذا *یشلا ناتعا لاقت

 ۱ ِتعاو رلریدهننهدند لیا دحوم ءابوەلسہم ءار هرو ٹر یاانیع ز اضاذآ نالفانناتعا لا

 لا4 1 :ءارن .دانراو هدنرایاالزم ال نتعاه بهذا لاق رار دید هغو لڙ لاھ وام ا قالتا

 نا عم نالف انیلع نام لاق كنا كاليج زوک كلذک هلب رتنكك نبع” ةئابلا كنا بلط لززتم
 1 |قسلا هسپ ننګر ا لنو کس كلاب و یت کنی نیلا (نیغلالصف))عاهللاوانیع مل راضاذا

 ۱ فا طو دغنصق ی یزب نضو قالا باسنلا نم عیہلا ف هتنغ لو ةت غم اسلوا یل ہار ازاب
 نوطف هدیآَر هلتتفف نغلا نَبْعْلا ماعطلاو بولا تخ لون ردشمکهدن راسفت تنبخا مكت رژد یخد

 4 | كننبدلوالعاف تولوا بوصت هرزوا تبلوعفمیًرو صقناذاغبارا بالا هدیآر نغلو تكا
 gy ما ا ناور را رکو روک ود

 ۱ ۲۱ ۲ 4 كا وی فل دنلا دنشلا یآرر وضق بنر یف یخ ةهنافلا هتک نال وا فتح

 3 | نضمب یضعب ك موق ہابض كنابو یتض كلا ناقفتلا نررتشزرلیکهچنش تن اتعم همدلا زدنسا ہلدنو
 ۱ رانا ردبا نغ ۶ هرات لها تنجب لها ارززابدذ ٰاغتلا مور ہننؤکتماسیق ندبیس وہ و كعانبغ

 رک نافلا ئاغلا ندتهج یفندلوا ہرزوانارسخؤانون تواوا هرز وام زند وا

 ۱ | كرف نادیدغ یکزرب نالوا هینشهغثلوقو قتلو رد دوجوم ہدئاسنا ند: هکی لر قصو
 ۱ | هیونص ك توا نادیدغاو منو لاطا دارعشلندودعالاقنقلوب نلاَکبونازوالیقەلدمو رسکكلاذو

 1 رانا بلا ندودغالاش هل وال انتهای هک هلننیخ رب اید ید Eis n این وام

 نت
 الت
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 ory ۱ ےہ 0

 نابعاو ىج كلذكملبضف تن ہمہ نایعالا ىج كلذكه نين نويعلا هان روک وا ا ۱

 نوتراوتب مالا یب نابعا ثیدحا یفورارہد ہراشادنرفر یا اتا نابعاوررید هنفارښپا ك موف موقلا ||
 . اددرو دمو ہایسو یربا هکر دیبا كمروا هر ات سنچر«ه دفن رش ماش رشبلا نویعو تالعاا یببود ۱

 ۱ كنهرمه نانیعالا نویعلا تغلباذا تنع یح ترغج لوقتررید ید ہنی راز وکر اکی توبعو || .×

 كن نو ىح كلوا ءابو یبض كنيع ةنيملا كلذك تنیعا ىح تزفح لوقت ہاسنعم هلی صك,
 لوکس كنیناو یغ كلوا ءایو یم كلذکك نبع نتجلاوذ ر دیریغصت كنیع هلن و کس

 نیعورلرید جد هنب روکر اکی نیعو نیت وملاوذ لتالورد ذوخ أم ندروپرم یانعم سوساج |
 رد هدنرزوا كوبا هکز درب روعج نالوا ۹ دنمدقملرید لواهکر رید ید هنیزوکزید

 جرج نبعو

 هپ هاو هنوتلا نالوا دقن نیعو هنوتلا نیعو رارب حد هیوساجو هیچ زوکنبعورارید جد هښمش
 ]| یس لواو كر وکی هننکرب نس هراکشا ہل دنادنمتت كيونو یم كنپع هنع نيڃو درد ید |

 دصقنع ییتسنرب نیم دعو كر وان ابع هتیأراذا نع نچ تب ل وشتر واک نس انعم كمروک
 رد هيا عمو قد نیع ىلع ادعو نیش و دج هدملادا نيج دع اذ تلعف لرقتزرید هکبعا |

 یٹلا نیعو *یئ لک لب ہقراصاذا نیع لوا هتیقل لوقترولک ہنس ام یش لک لف :نیعلواو |

 هنعب وه وهوانرعوهوه لام راریدیخد هنسفن كزهنسنرب یشلا نیعو زارید هنسولربخ كن هنتر ||
 قافوب نلیدیطن هنتبع كا ویا یی هرارف هنپع داوا نا لنلا قو هنبعب یمهردالاذخ اال لاق و ||
 لوفتر ولکه نب انیم ةنپاعم دعب نیع دیو ر دکمروک ن شید كلراوط هاف مرارفهک رد هدنس هب: |
 نیعو ِدحا یا نیعاهم ام لان ر ولک یخد ہنس انعم دج | نیعو ةن اعم دهبیا نیعدعب ارثا ِتلطاال م

 عاص لار عرق عو ساتلا بلف یا نیەلا لبلق داب لاقب زولک هد هنساتعم تعاچجرب نسا |
 نغب ماو بلا ىلج نیعو ني ۔ولا بناجنم یا'نیعلا لبق نم ةب اسلا تاب لب راپ دید هندن اچ
 هلک بو وی لوا یا نبع لوا هل لاقب رولک جد هنسانمادتبا نبع لو ور رد ید مرومغب
 | لعاطر ,نیعلادوسناو هتنوا لمانردراو قرف كنساسنعم یئ لکل د نانلوارکذ مدقا ندنوب

 يالا قلاعل رد نوع یخد هنسلوا لئام هناجر كنوزارتوردوسا لر مشر نع سارو ندباع
 ر دغی وا مر »داعهالاب ذهممکتنْملوا قالطا نبع هنس هفکو زار اماواباوتشم نکیرل نانی

 مدع نالوا حر صم ه دس ومافو ہدح اص از زر دراو مالك دنع كن اردروهشمسا بلا نبو

 كيما نیربکا كنعل نی اج اہ جلا لاق اک ربد ید «ظنمو أيه نبعو طقفرد یسانعماوتسا

 هر هک لوش نیِع دعو لزډ یجدتن رب ند هعط2مفورح نبعو تكنسنمرک | لر ظن عب

 تا ملاک وه یا نیعدبعوم لقب یا دق دلوا بثاغو دیار اعضا تیدوبع هک دلواهدنزرظت هکر ربد
 لاقرونلوا لابعتسا ہدظفحو هدمارکآ هکر ذمالکرب یبعیلع تناوالف تبغاداف هارن تمد ا
 لاقب رونلوا دع بیعوب هب لرد ید هبهر اد هقفوب نالواهدب رد نیعو ییع یلععنصتلو یه

 | کد یرد هدي دښتو یض لاو هل نیتصف نیم هبف بیعتاذو هقبفرراودیهو نع دالا
 لجر نم لون رد حد هک یظنزم ره هنسنربنیمنو دلا نیعنلاقی قلوا ی هژاد ت انوا |
 : نیملا ہنی هما دا يشل هیلع نیعنلوفتززہد ید هل وامزالەنیمب هنسنرب نيهن نیعب هباصا اذا لالا ||

 تار و یمن کیم بیا نی ءا لای یدد نالوا لرد ہلہدب دښتو یرسک ناب و یخ كنف |
 ِكِعو يضف كو نيسم ةزاد هيف ناک انا نین ءاقس لاب هان هيدي دشتو یرسک ||

 ِنیعماما لات ہا عم لب دمویمع كلاب و یف یہ نوبملا هلوالزوک هکر د وص لوشهلب دمو یرسک |

 , صخلا لع نيمو هذ لجرلا تنع لقب ارب د ید هی هن کن انوار ظذ نمارپ نویعمو نیعہو نوپعپو |
 ۱ ان ان نیاعا لامپ عم دلاناع لاقي قفاوص هلن تحت نايل مانا ىلع نویسو ||

 تو متهم صحت

 د



OM 

 نکی لواڈرم کاب وکادا هما هدا هک لرد هشارغوا لوش ناوع تیرخ و نم درک وا

 واک ىج یجد كن هناعنوعو هلواهزانیف هوولشب یم هن هکر اربد خد«شص لوش ناوعورولوا |

 ۱ :لوفت قلوا لخاد هنشاب هتروا هنسکرب م نکلا نزو ىلع نب وعلا هنس انغم یراراج ناب
 :اع لاب قلوا لخاد نشان هتروا ثلذک بنو کس لواوو نف كلبع نوغلا اتىن" ذأرلا
 اک خد مسا هنس احم كا مدراب وراربد یڅد هنلوا مدزابهب هنساو نوغو انوع نوع
 اا ةنوعلا هنب| مرام درب ىج صف كن زم ناوعالا قوعالو ةنوعم كل دتعانا
 :وع دنع ام لاقباهانععهلبغف كيم ةناعملا هنساسنعم كيا مدراپودعسا هلب دمو يمض كنبعو
 مالک مرک ازم هدنناارفردیمج .لتنوحم هلب دمو یمض كنرعو ىه كيه نوا ةناعمالو
 كه واملا دز و زم ہدن ربسفت مرکممیکترداکد ناد هدطم یا
 ۱ لوکس هو رسک ب ناوم ناوعم ا هو اغم نم نالف یف السخاام ل وتر دیعجب كتوعع

 1 كاتو كن هرم ةیاعسالا .بانلل ةفواعلا ںیٹک ینا ناوعم لجز لوقت هنسک نالواقوح یو اف
 1 غن یادم ی كبح ةنواحملا كل مدرا هلیزسک تن نه ةناعالا كعا تهور اک
 ۱ سا لع نعد الو عا رواعدل |فویت واعوی : اعافناللفن تحس ون كا مد ران ثلذک

 7 ۳ ۱ نوامتا هتناع قلحادا نالف ناعتسا لاش هنس هسا هنادلاقلحرا رد یر ەکعا شارنایف

 ]مو هفت کنده ناوتعالا فا مدزانه ریز یلخهض واو و یف
 ورق هداونوتحاو انضعب مهضعب ناعا اذا اوئوتعاو مولا نو اعنا لاقب كجا م دراب
 ۃغارکاو ردشماملوا لالعا ہداونواعتو زد هنسانعماوو افتاونوتعا اراز یدفلوا

 هل ۳۲ مهتاب هکر دنر وا لوث هلب رنک واوا و یمن کي ڈنوام دنواعتلا یدرونلوا لالا هتسلوا ||

 ۵ وساق هناعو یروسر نادیلراج ناهلالا نرو ىلع ةنايعلا هلوا هرزوا ملو م مشکلات اح

 رول, تیسنرج کا کریم سا كنه رفرب هدنززوا ییوصتارف ہرزوازوپزم نزو هناع رازبد ید
 هلک ام و رو ab تاناع الرج نالوا فوئشم ہی هناع هلیدب دشتلباب اعلا

 نفع مالک هدنسلوا فرصنم كنناعو یبکت اف یعهلبا ةف عی مسا تان رف نالوأ ہفو رم
 و هتب درب برق هنیکب وک امزخ هک دنیغ انبار لوش نهاعلا نهاعلا زدینکمالک نالوا هدناعززاوا

 انچ عاش نفاع حازص نحعاضورلر د قاوح هرافدوب نانلوارکد دغ لهاورد یتعازاخلغا

 1 ۱ وستم هنکدزوا كحناغا هننارزردلکد سانمردشعد دشاب هلن كیدننآ هک امرخ

 کیان ف لمالو یرسکكفاق دبلقو رذشعد ةلقلا نیلت یتاوللاتافغسلایه یرهوج

| 

80 

20 
 ل

۳ 

 کعب

 ال وا نانلوایکذ ییج هلب سک اهو یف كنبعأ ندا وعلا رازعد هکدزوازربد
 1 رد خد ہرا رمطنالوا هدنجر كى دقان نہاوعٰو رب دنهاوع راسنا خراوخ کر دادلان و

 11 اضا لابن ملاذا: منقاوغ لع مالکلا نالف یر لافب:لربد یخد ہنالکنالوا قفتا ام فیکن هاوعو

 ۱ 1 ۱ ایم لات ق روف زاد دوب هر روا ہو نانلوارکذ كنج اغا ام رخن لتعص نوهملا ًاطخاوا
 sine نوهعو تسادا لوالابابلان رس

 ہلا هر ز وا یا وردبعویا ہنسانعم قوص لوټ هل د وکس كناهو یرشک كنبع نوعلا «ددوز
 یخ یلامهکز زہد هبهنسکلوش لامل ا او هنس انعم کوہ راہب یدخاو«زژوارو رم نرو نرو
 REE ةر دلاه نالوایمدق ہل رسک ك ناه نهاملا هد هزوکب ّوزوک
 :as هنلوا تباثو متمو نشه نه اد انا وا علف فز كناتدالتو هدالتنم یا

 وف لوچ یک نوک كنبو یقف كنيع نما هب ماقا اذا ناکلا نهع اقا...
 | ]| ایی كابو ضف كنهرمه,نیعالا رد ٰیاتعہٹئاوم نیعو ہنغ نهم زا ةناحرولوا هلکنا ۱ 2

7 

۳۸ ۱ 
7 



 رارهدیخد هوا منم رخ“ ندنہ هج وز چ وز ننعتو كاذب دخیل کس اتاق |
5 

۹ ۲ 

 || باکما تننع لوقت زرد ید هغه زاب نوته هلاک نیمتو زاد دکان انواع
| 
1 

۱ 

 قو کحهلکانبنع ر د مسا هی دب دش كنونو یمن كْبع ده .تان ین یخ )لا باس تنع
 || هنسانعم نرسکا ھنعو هتسانعم لب الا هر ظج اراد ىد منلخا هود الا ناد پاغام هنو ة لان
 || ید خده نسق نالوا مولعما ھنعو هتیلط نرخ نفع یا ةنع ا دے واک ند
 ھکیربلچ نایوا هلب رک كنیع نرنعلا هفزعاایشا تضمتیایهامیرفاام طب تتبعا لو
 هب هنطر ابع» ناتعو یوجج بدی دشت كن ونو رنک. لنرحو خیل نسخ نما ردنتشوپشزآ

 ||هیذننک نالوا كياخو تس ناعلا مرطوب نمط کیا نالوا ءدنفرا لانا تعو الابد یب
 هلام ص وصخ هک یبا هک زپ د منکر ش لوش نانا کر شوافبفخ ناک ذا نانا ف طلاق زد
 نواب نوت ابض بوک تار سر وانا هک اب وکیل وار تشم دنر لام رجب ولو رام
 ی تا رورم میکس هنسننعم كلک یرقوا رولوا دوخ ام ند نع سز رووا شاو كه

۲ 

 ]| اراصف نو یلعاذکل عفت نا ہلانانع لاقب ند هتس انهم تزاغ دلفین كراقونو مط كني كانا

 ى هدب د شت كنون ىد كنیع ندلا.ضرعا اذا نجي نع نم تنم نم هلك ك تياغو تلاه ئا
 کا لباقم هلاك رخ اب کرب نعو ناب هتاسبخااذا نسرقلا تنا لوقت قانع
 زا هلبواهی رسک ین نجمہ نان هلا هتفرصو مهتنصورع اذا انکل تل انکا تل لو قت روید یو

 نخ ناک نانعاو انانهمل تاعج اذا ماجلتنعا لوقت هنن النمس تامکید نیز رد ا لقب ال
 باکبل| ناونع ديلا هته یو هل هتنضرع اذا اضکبلباتکلا تانغا لوقت رپ ذ خد هکع اهراقم لاکا

 راز روت اهل وا ورولوا اکو ارد نا وټع ودیا روک نیجز ولوا اکو ید روم مکتیرونلوا|

 ! كياک هج رح دل نزو ىلع قنونعلا هانم هلنوکس تلوار تو عضوا ئان ۵ض ناسا
 یزخرا کل دنسک رب هلب رسک كناتو,كنءمیه_نانتعالا هنوتعا ب اکل اثق وتع لوقت قا قا

 ولان موسلا تیمی لوقت رد نینانعم نوا جن هلبنوکس كو یضف كنیع ق هرزواكم دا 1

۱ 
۱ 

 1 برا كخج روم نالو اشي روا نمی عنالناوعلا لئلا قو هنس انهم ولشو هنروا يي |
 اس ۳ جج سس ٦٣" _ے ےسیسسسومس

 ۔٭ ا لابعتنایخد لند لوا نون هچرک اردوی صف تخل کوا تان وکس تو عن

 | داوط نب رو ریا هدزبس ہلیدمو یه لون یف كایع نونملا نام نام( كکلنکو
 معتدل دصاخ هکر دل ر ةفابضالا قبارط قع مین نو یف كاوا نبع در ج
 وليل بتن تاون و یخ كنم نانعلا دب عصا نیب نم ةصاخ یاذنع نبع هتل منم وا
 ]| یدجاو كلذک هل دی دشت کیون ةناعلا یدحاو هرزوا رو رم ڈرو ةناملا هنساتعم یاس

 || اچ ندیم عون یسالوا یدحاو تنانع ہناع نکل رد انب ہلْذخا كح ارض بحناص نانو ؤو
 || تان تیر دبسنا قلوا طوب رم همالک لوا یلوف ضیا ةناعلاو هدیره وج تر ربع مس زاد
 ]| یدو بوک هل یصف كن ءزمه نانعالا ہرزوا قلوا هنساشعم باصلا سما ڈناعلاو اتا
 رب کج كنج زرد های نا نعهماعو هر درد كن ای واک ار ظا عا او
 | نعي ل كعد ٹا قع هرزوا قلق نبع ى هرمههرزوا خل مع هللا نزول تنا

 روا وا ماكو مابعطأل اب ع وللا ةلاح نع زواج اذا عوج نع هتمسطا و اع وزا ذا
 مول وا مسا روا +اکجيع کز اورد قوب رولوا عف او هن عة وع نع ظا نم ملک

 ریبمو هتک هیحاب نوع يا نیم نکنم تن وت زاکوا نمدولوا لصعنا درج فرخ هنشززوا

 ف فنيع, نیلا ht ا طظ یی : 1 3 ut یل دواوا «کورولواقاوهنبقومدمب نعرولوا اکو ردرتوا ن دنغندلوا هاشدفرح نت هلو

 لبد 2و ېم كانبع نر یبولس بدروا كب هنسر هل يعد كنیع ن اولا رواوا عهاو هنعووم
۲ 

 تان



 ۱ پک rE ایج م جس تے دس مم مس تپ ا ا ہندو

 7 ننه اس دال یوم ال OEE ETS وا

 ۱ خفن دروتم از سک فلاظو یف کم نطاقنا باهاش لب هاشم رنک یو

 O | ئراک درونکن ولعخمووشم خب هود نمی نهاده ءالادنم لالا رام زر نیم
 ۱ | نلطخنا هدنا دوه هند اغ رم ےب اوت زازکت ودیا تشازتشا ةرگضذ کے شان ۷ ر ولف دتفدرپ
 3 ۱ مم جس هزکاهندفدنآوهرونصهو د هنا نوما نوا نفوس ناشی ۲ اوپرا یاسر منا طعافه ئا تیکسلا یاو ا وید داو لیک او یتخلیم

 : 0 طوق و تم کو ماتزال انوطع TSS م لیلا

 | كع نطاومآ ہود نالوا ہرزاوا تلاح ناثل وارک "هلن نک كناط :تط تعل "بکر اذا قطب
 1 اوس تک ك هزم ناظعالا هن انهم هود ناتالوارگک ذ یخ الل از زکر دوم

 | لار ںواک خو تام قداس هود كم زخناظعا وانااهتتطا لم تلنرکوح نت ظع
 ادق دم بو زاونم نوک دان داو قی هود ناسطظعاو زہلبا ت قطعنا ڈا م قلا عا

 8 1 ۱ تومور زعبلج نا ہے لی وع راد مس شپ

 2 یخ دب ھم یر بو کھ قبر 8 ام یا نا
 ۰ | ذی لب تفاکو یم كنيع نکلا ماکو تالوا داف سنز یز

 ا اوا یو راق هادی دنوی تاف اک و ہلنبتف یکتا جتلاذک ةف كل هزه ناکعالا

 ام و یا نکس لات نا رشک ھن نانا :نکعان زاٹفاذا نظلا نکمت لاق اپ 7
 ES e بل اؤر دید نانکع بزلانیکسنروو وزرا دو نظ

 اهدا 2 ۱ هراکشا تاله لنت .نولفلا زدباتعفرت هک ق لوا هزاکتنآ لی ف فتا دو

 3 ما 2 الان اضام قلو ر الا اغلاق هاتم تلا والا بالا نم انواع لج شالا
 ناب نر از تخلیق قله هراکشآ هل رنک همه نالعالا ں ایا وار تنکشلاتا هو

 IR املا نن لد ك ئالو ىئ مب لاا نشف هراکشآ ن تشر ال رنک ك نخ
 0 لو دوش كتنع ناتکلاناولع شک نالوا قدام قلع زاکٹآیزتت لند ت اال

 || ىزا ناولع لوا كراك ةجرح دلان ذ و قلع طنوظلا دن انعم باتکلاناونح یا تاک
 3 اک قش ناک داق لوش رفعج نزویلع نعلم دنن و اذا اک لا خن ولط لوقت ني

 ]| دشیاکب دلشپاهکز رد هنزوع لوش نیلعو ندهد ار ی کلن ىدا رلض هبو دت مم حفلا
 ۱ نعالنقب قوا مع EEE كی “وی ضف كے قمطلا ةماتقم خاتم ا دا تالاش نک

 ادعس iE رتن ایشو یضتانیع ناج بزاف ادا قال بالا ناکا | ٠
 تراه ناع هبسک + هدیه ناعالا فر تی روح و یدک دمو فنی

 1 ۳ نمیانکق نع لاق تکی رفزاو قلواضراط هنسنرهاتبتفخ نسلآ كنک || تاک
 ۱۱ نعلانضرعام یار املا ف نعام ةلففاال لات و ںضوعاو ضرعاذاانع نانا بالش

 ا قو ضیرع ینا لاقب هنسک الو وف لبد دشت كن وو حق ک نر خو یزننیک ا
 | قوا نینع ردمسا هلدمو هل د دشنو یئرسگ كلوا تونو یر ٹن نابع سلا بدید دی
 هلردمو یرسک نونو ی رسکكنبع نیل درک رژ ری دید هتروخ لوش دنبنعو ھتان
 ند دقش څر ج هکی کرج هنشافسش لوهقم زد لدقوا یا دیلبد ث روه کر ڈارا لش
 | لجرا نعلاسف الا می بو رب یتاف عرکذلانز ولع نیزغتلا نیزعتاا لارڈ هدرک اش

1 

1 



2۳ 

۳ 

 لیفت كينش ویمضكنيع ےن انعلا هی رب لاقاذا نشلعاو نش لاقي كاب وس دایر یدک ||

 دوخا ردتجاص یا زاوطو زوط هبیرد هلنوکس كناطو یشفاكنبع طلا. وہ هزازوا ۱

 .تاحارصبحاصسد ردنن وا قب اطمن رصاو طبض كس و ما و قفاوم هنباور لس هییع»

 و :

orp 
 میسر یس

 1 نامور وناواغضار دیز ددلکنا کل دیریجانا ط× صو ردطلفریشب د قفاه ها 1

 ی رفلایداو «دهبضوممان بانج هلو کیپ ك ناروی رسک کیم نانرع ناز رع رام هردیجاغا قاع لوا

 : فور عمر نانرعو رزدپعس| كل رتمر هدنلوب هقرشم هکم دیف و هت راو هدیفاتر دیلع ك غاط ر هدنب ړق

 ةن رعلا یدتار و رەنالا کت راّسع د ر دیجاغا قاع“ہرع ور ونلوا تغاب دلا رع هکردهبرق

 تعاب دهلکنا هکردت وار ننترعوردیکو کن واف و رععهلکع د ننن رع هلبوکس كن ار و یعض ك يع
 المیہ وکس ہدنببام کنار و یعص كيا وكيع نو رعلا,یلاعت هللا ءاشنا "یعسام لع ر ونلوا

 كنابو یض كنار وكيع ن وہ رعلا هساشعفد رن شہ وەتفنسز بدن ویراکا هباع هکردهنسف

 بن كحا ڪڪ نابل وارک ذ وباضبا هان لینوکس كنارو یس كع: نارمل ہاسعم ہلدمو نیم

 :تاغل یربغ ندنخب دل وا فلاخ ان ز یاظفاکدید نیت ناب رعامفمطلاب نان رعون وبرع
 ۱ ةحرحدلانزو نلعب نت علا ندقوب هابتشاهدنفو دل وا اطخ ی ریسنن لال وکون وز توا

  هلکنا هکر دن وارب رفعج ناز و یل ؛نتزعلا كلذەتېطءااذا هنتي رع لوةت کمر ونشبهنهنسکرب نره ا

 ردنترع یصا كنوب رب ر ر د م ومه یانو چ وتفم یمار ونیع كنون یدتا لبلخ ر ونا وا تاد

 تالشمد بب هرزوانزو ې رعرلیضعب و ردشم اقنترعب ونا وافذخ یون هرز واقز یر

 هکردیرد لوش هه کاتو كنبعو یمن كوم نترملا ردنکید سنج مفرغو یندنباز ور کیک
 نوک کن اجت وا و یف کا روی مض كايعت تابش رع ندشعلوا تفاب د هبات وا تانلوارک ف

 ۱ هد هب امین ون كن یاس نپونت نال وا دن رخ اكن یب و زدیم كاع ومرب هر زسکك نِماق وف هو |

 كجو كيج نوجر ملا ن يملا یک ذ هدنربسفت تافرع لیضفت كغ ودل واف زا دول وا |
 نا ور ولکا درب قو در وطەدنجاغاامرخ هکر د یلصا كل تو کس ار هد ام بس

 ف ا هج رج دلا دو یلع ةنح رعلا ر ولاقر روک هدنشاب خاغا هل وا عطف یمقلضافرخ

رع هود|هدومرف هلبر کک اهو نص لنیع نفارعلا .قدواهلوجزمناوار کد ۱
 ردییکمها

 انه لیلا نبض لاش لو ری بول وا تط ه فاع یکی دن راوط هلنتهف نال نسعلا نعم وابرز

 أ ندیاافتکا هلملع زا هل < زا هلب ربتک كنتسو ينتاب فلا تنمو ءالكلا هبف مجناذأ عبازلا تالا نه

 1 ,ندیکسا لنت نیلا نسعلا ناب وج نالواعناق لا اھ نشر وکش او رب وکشیانسعهباد لاقب راوط

 ١ یف بن هرمه نایعال) ۶ عم واز و ردي ڪندا هام دق مته كل نا ال وا

 لاتقیكم ۳۰۳۳2: زسعنلا هنساسنعم مالعوزان هل وکس کایعو

 ید هكا بلط ن اکمو نما كەنسل رب نسعنو هبنشلاق ےنیلا مہ زناذا ہانآ نادانی

 هتک ر هلب رام ڪس كرات و كن همه ناشنعالآ" :ةںاکمو ہرا تبلطاذا ئلاتتسال قو

 رد یب کا نیک ەنسکرب هر ر وار وب زمن ززو هن اشع وبا هنساش :عم دْفعسلالصا یی دکعادوب

 دوزم نرو هنر وش علا ہنس نالوا ہدومزف بولا کرب ہلیضض كنازو كنشو كنپع" نزوشعلا

 هنلوا تعاد هدهد کان وید نوساوا عالم بوللو نو ردة اص نغاربب كنتوا: یراکد د یلع

 باهالا تیقلافاعلهوانرفوا تبنوهو قلع تذخااذا نناثلا با بلا نم هنطعا دا تنطع وقت

 | یرددلسعف نطعلا هنسانعمسلءروا لادم نیغ و یخ سلو هفوص حسنی هنمعو هلو

 نطلا ق طقس و نتنا اذا عبازا بابا ناتج باهالا نطع لوقت قلت یا ردب دنس اتتا تغایو

 ۓ دا نالف لاعبو ییجج هلرقف كنهزمه ناطعالا زبن ال وا یغات هود هدلح نہ هبوصنطعو

 نجرغ

 نمرح



ort 
 سم سسسسسمسس سس سس سس >

 ۲ | لی ر دهن اسد خار دیت ابجو ین كنیم نالا ینیباب كنس ےلحرد هل یخ هک

 | متارا وهات الوا جا هلسبنوکس ہدنشیبام كمال و یف ثیجو كنيع نجلا هرز هرزوایاوداا نع
 1 | كنیع ةتهاحلا هننا نعم خاظییه او راکمدخ هلب رسک كناهو یم لع, نهاعلا ردهدناژ نهع

 | یتزسلب راک لذکك اه و یم كنيع ةنعاجعلا ہنسافعم را يجشا جهل رنک اهویفغ
 1 ۱ یف كنيع :ندع)ا لج لا نہ مل وقت كنا تم ز الم و تمدخ ہلبعص كناهو ہل نهععتا ندع

 اا ندنا ت ؤنزکوا هرب زمود نادت عو ةنطؤتادادلبلا تندعل وفقت وط نطو ہدرب رەلبنوكسكلادو

 _ ]| نوا وب ینلکدید ندع تاٹجو حرب ړف هتم نا ذااذکن اکع لبالاتندعلاقب رلربد خد دغمام ربا
 1 شم وکو ان وتلا ندا هکر د ربل وش هلب مک ك لاد و یف كب نذعملا ةناقانانجىاراډ ذوخ أم

 )1 ردنوجگراقدلوا قم هدزا شبفوزاب قاخیرلکدید ندعم « ر وب نمو رونلوا جازخ افسر اسو
 || كلاد قداعلا | را رد ندعم ہنعضوم كن هنس هو و یدتبار و رمنالامكتترذەنىئانەم نط وت نذغو
 4 بف كتبو نادع یمسالرهشرب لنت ندع هل وا مقعهدنساع ره هکر دهقان ل وش هلب رنک
 ]| یرلخاغ اهرظنالوا نو زواهلنوکس كلاب و یخ كنيع نادیعلا هنس انعم رح لحاسیراک اب راد
 ۲ | عدم لینوکس كالا دو یمف كنبع ناندتسعا ردشعل وا رک دهدلاد بان یکتهنساننع+لاوط لغت

 1 | یعفكنیع دا ز د یدال وا كنا ہلج یس هغ اط برع هک. دیعما كنهنسک رب دهم و ردیسانا
 1 | كناب یو یف كنب نیادعلا دملآ ار کیدتنهفشا كزهغوف هکر دیس« راب یردلوشل دهویرسکا كلادو

 ۱ اب دیدشن و قف تلاد و یعض كم نس دن ان شی را هراب ی ردنانلوارکذ جج هلب رسک
 تالاذویتفتنیع ت تانادع) هل وا شننلکید یس راہ ىردان یردنن ول کس بد یک هد :وفلوش

 ۱ رای دمو یرننکكنوت و یتوکس كنار وی رسک نع انی با هَفرفت تاعامندنمب الخ هل قیمت از شرع

 ]| اتسم وقلاةاداسی را ول والم وقهلیدم ویرسک تن وو یف کنی نینازعلا لوا لئ ہنسنوب
 1 ارد هدنا مت وف ہکردیسدناجنال وا هدنتلا لرب یغاودشل وہ ساف یبا كئ روبفن الا نینرعو

 زا لاقنر ولوا كم دزول ؤادکز هتک نال وا ك کوہ یران روبه دیدشت كيم و یمض كن كنبش نینارعلا مش
 ۳ | تارعلا یر۳ شلاق و ر وب نجوم كي وصهليفيفخ كنار ویعضكييع ةننارعلا نامه

 ر0 كن هرکی هکر جاا لو ةرکلادارعو زد ررک هنر وب كنهودال رس هکر دخاغال اوش لب رسک ك نع

 _ | زردی ةراددعت ور رد ید هرامسمنارع ور وتیعباک | لر وم دی لکل دنال وا هدنشاب یکیا
 0 | لوقن كم روک هتنر وب هو :یباغانانلوارک هلینوکسكنار و یف كني ن رفا ترفلا یجام ىلع نرع

 1 ۱ هکر در نوک وشد د تنو یس كنارو ی عصا كم ن :ثزملا:ل والا تایلا نمانرعهن زراعت اتتع
 ۳ ۱ نزعلا دیتا هن راغ مراد لاقن وانالوا عازاهلا رسک كنارب ةت املا واش ام اکا ى زومد

 8 رخ ران و زلتحار < بول دامقاو هند ورق وب ندنکلب اور درز وش هلنیتعف
 1 هکر ضرب رولواض راعهننت وہ كن ہو دنرعو عبازلا بلا نمةبادلا لج رتنرعلاق رول وا
 أ نبع رم رعز وشاقهلح اغا ل وا لصتم ب وک وج هئن د كح اغازب ر ولو هاکو زامل اوا یلاخ ن دمشاق ینا
 ]|| یضرکآلوسرنغلوادتر :تعاجز ندر انار دیمسا تلف هل وکس كن و یف ك نارو یم
 8 یادم دهاوی اک كنار و یف كغ نب ۳ یدتیا لثه یرلنل وادنرماسو هيلع هللا
 ٹل وال رڪشا لاقن هات هلندم وی رشک ك نازو یف كنیع نب علا -هنش نعم دسالا ىوه
 ن )وز درک تعاجج یسانعملصاب رعو هتساتقم ہثہزلرداکوب هلاادمجمنغ هیاغ و بام

 یهكنیع هنبرع لب رع تی ن رع وانس اعد ےل ر اربد یس دهنای رغیدشا

 دا وکسلناز وی وس کک هق ترا زد غا كتغاج وند اب هلن وكس كنان وه صف كنار و

 | داف عام بحاص دمو ویو دات شوکه هکردیعثر وک ل وش

 ۱ یر



۳ ۰ 

o 

 ؛ ندنهج یراو داو ارب جو ادنمر درال صنعه دنلصا رانوبارز نوساوا ینابلوجفم كر ؟نوساوا ۱

 | هدب هشت كونو يرمکتناخ قنا ةنظلا تک لو من دمو رکن یو و نخ یا ى

 | عاناطظو ك تنه نانطالا هنسانععراتمت یمجج هلی نا كالوا.نونو ی رسم ؟ كن الخ نتظاا ومت

 هانعع هل دب شف كنب ءاظو یزرسک شن هوس. نانظالا كغا دعولنممن هد دننو یرسک
 منع هللا ینمزا ناتع لتا نظب ی نکیل نی رس با ثیدح فو هم هناا دا هتظاوهنظا لاب

 نط هد دنسلو هلادهو ی دید شنو یره کك نونو هلت ی یظنلا :عداف نظلا ن لوت وو

 یخ کیم نظلا یفلوا یظن بنوتاوا تلف هاب رب رز یدیا نان لصا ور ی لوف
 كنوتو یخ كم ناظنا روناوا | رونلوا نطیملوا هدنآلنهنسشزپ هکر دوم لوڈ الب وک ك اطو

 ینوکس كناب ویک كلاب نونظلان دلا هنمعم یاتالف نم ةا ذكم عض وم لاق ییج دیشب

 نیدیادا یتعیدیل وا مولعم یلاح كنةنک نا هکر دج روت لوش, ہد مو یمن كنوو یعف كناطو
 هلوا هرزوا | نطاقات رازی ید ه هسک نالوا ناکدب نونظو هیعلب یزخآاب یمردیا

 تونظ یدتاراض هل و هيواي ر دیقوپر دب ہراو وص هڪ روډ ید هیویق لوش .نونظو
 هنسن نالوا هدومرق هلیدیدشت كونو هلنیتعف .نبعلا (نبیعلا لصف )زرید هبویف 5 نالواز|یوص
 ہانیتصف نیما هتسانعمهودنالوا هدومشناعلج و هنسانعهسکرک نالواهدومیف ن نیعربسن لب

 ناذو هلکعا هد ابژاب ردّعحم هتنزو عقد انجو هنانعع نانلوار کو هلبرمصق كفناو یب دشت كونو

 | نرو تابنبعلا یتوم هلیدیدشن .كزونو هلنیتصف هانبعلا رونلف نونم هسنلوا لصو بوی وا فقو
 تان هم هاو فض تانیع .نانعل دل و کرک تا یر د یعججهلکعیا بلق هاب یا و ہرزواروہزم
 نخاود نیچی هلو کس ان نم الو یف لانیع نئاوعلا تارا سو زور یک جد کویت
 ییونتلدوا نیب نوثملا زد ز دښه اکرہظن نوا زانو هدیرع مال الکی کی فیل وا یج كن اخد

 هب هنا عرکتلا نزو یلع نینعنلا تنخدادا,ل والا بای نما رع نم انلا تن یاب كوت

 هل وک ےس كنا هدندنامو یس كنوبو ت كذیع :نیونشعلا انہ نر وضاا یو تدع لوقت مورو نوت
 یر کس كںؤاو یخ, كنيم ننانعلارواوا هدا یس هکج كىەاد هکر درايف نو زوا لوش

 طلا نوننعو قرابقم سراب ق ایا اولاق امک نیئاعوذرہصب ل ابقي ییچ هلب دمو
 هڪ رار د ہر ومغب لوش نينا بع یتا دی زو اؤ لوا كلب جم زاا نونتعو يلوا روغ
 ددرودغی نالوا هدنسارا لو ڪک هللا هبتف لبس هک یک ل بسہلوا هدنسارا رپ هلبا.دولب

 هل دمو یرسک كيجو یعق تبع نیلا نیلا: یدنبارورم مکن یدیدرد نونثع یدح او لنت نعو

 تكناولنهرمه ناهعالآ یتمرعوبرت یخ هلن وکسليج و یم كنيع ن علا ردق و رعم ەکںیچ

 | مقا نجوا ندي اذا تک او ین بالا ن ءان نعت ال تن لا انی
 یهواهریس ین اهیدیب ضرالاتب رض یا اضباذفانلا تن لاق اب دید هغمروا ہری برا نکړ روپ

 ۱ نعالج را نگ لاسقپ یمایط مرب نرالا نکررفلاق هرز وا عاباەنہسک نال رار نگو نجام

 :عنارلا بابلا نم انچ ةیفاتلا تن لاق كم ریس وار هل یتمق نجلا رکا نم ضر الا یلعادن#م

 اولو اک واوا ضراط هدنسارا یزد هلبج رف كن ہقان ان هکز ید همرولو لا ذگ نو ما

 لی ايلا هار یب رسک ك وجو یف لنیع هنحلا ںیہ ہی کیک

 ہک ل رد یخ داپ ہقانلوشانجو ءابعو هنع هیات یهلام اهانعع هل دمكعلاو یت وکس لیجو

 3 لاو لود ETTI متنا دز تن لو

  4 eليجویعف كنيع نجلا یدتیار ورمنالانعومل وا ضوزاع یضرم ن هدنسارایرید |
 تم نام ناجا راربدهنل وا قص یتا نیت اس رضکمیا نک رمی لاش اعر ہو تا سا |

 سوپ

 باز



 اپ ناو قوچ حاب ,ناطلا هدف نال حاب لادمو یارک اطو یک كم |
 اظو یخ كمالو یرس یرسک كن اف نیطساف ہطساف نبتطلا ونک یا هناط صراو ناظناکفوا

 رمو یف كتاط .نیلغا ما اظاا لصف دنيز فیرش ماش دمنا پشرب.هلب دمو ۱

 ۳ ۱ ون کلر حد هنر وعل وش هنظو نوتسلوا كرن وساوآ هنسک ندننس هل الا 1
 » كنبعو نی ص.كناط نیا ازم دهننعظ اکآ ا هيل واهن دفحرکاوآ ۱
 یه ناعظالا ى اک یک نیو ییہ لا نيالا” یت كل دکل نمط |
 رود لوشالاهلنبتمض تللذکر نکرد نو هارد لوج یدشادی او یعجج كلكه يخف 1

 كاِظو یر لک كن هزمهناعظالا نوساوا زكى و لاس ہدنصا «!رک وار فحم ہدز رزوا ا
 ۱ اوغلغا هكر ئا دارا لنز سیاذه لات ثلهفع است اپ نم ہل نشو یرتتک |
 ارت تج اشو دلو ا شا مار شلو کن د هود لوش هل دعو یم تامیعو یھ كنالخ |"
 EE نکلو ر دوب ردات ۸ یانعمقافتشالابسص هجرکار رشق ارن هلا شک مجدوهزنش | ۱

 یم ندنلوار دیربفصت كه عطم هلب رسک كنەزىھو ىف كېدو یفضكناط ناسطلا

 ةن كد امط لب رتیکنونو یف وو یس كلاط ةبنسسطلا زذا تاختا ۱

 می قرا ةجرخ دلا | نزو ىلع دانا مأتب , هتعیدنلا ةداب زین دهرکص دلکشا نفاذ أ

 2 دادا كنم و یربک وا نونو یخ ِلناط نینطلاد تنکساذا نم تنماطلوغن ۱

 تے r 1 بخ ےس

 ٹن كونو یب م كیاط ٗ'لطلا دنس انعم صفا ةعزج یدمد شماق هلیدیدنت كونو یھ ۱

 ہر سبیل ورک نیسطلا هنسانعم شم اقدم درب ی دج اوب ۱

 ی و یو هتلجو هتفلخهنیطو ہنس انعم ق اراپ نیدخاو هزز وارون زف | ۰
 ۳ جن ضحب وردو نالوا عقاو دنه زكا هی دقلا ةقلحا ىلع یا نواب[
 86۴ نر لا ہدیفوتواکرد هرهر دوب نالوا قفاوم ہروہشمر دمو عقاو |

 «رزوا ی ور تیک اد وا تسانم كا قلخو نیطلابههخ ادا هب اک نالف نال لاعب |
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 ۱ اد 1 ادا نتطمزه لاقب.قلوا نکا هلکن بونفص بشر الی سک زم و یهضا
 دان اه رد ها نعموپ خد نانثطاو هنن ناانغض هلن كن زمو ی٣ كلوا من وان

 لا طخ مسز هخ جرار شراب هد لکش هز ۵۰ دحاف عنو لکا فذح نریپ كن
 نریس ارور دیریغضت

 اسرع هنماطو بلقلا ىلع هين ناناوارکد هر زوزو ر تزرو دنماطلا كف

 ڈی رنو م توص هقیغح Neale 2 in ید هو

 RE كتابو یف كناط نیسطلا ویدردینیم هتیتفص ها سنو دتیعسا

 ل اب یب هنسنرب عرکتلآ نزو ىلع نیبطتلا ةيلع هلبج یا ماطور ا یلع ہلا هناط
 نیل 0 n خلا تط بود اکنا هنشاکن دلپعفت هفیص گروپ زد راضمب و عسل!

 رب اتم نتف ى نعظلا راسادا لالا: بابلا نمانفطنعظلابم تا رس,هلینوکس |

 ےن دس ناعظالا مکسظ وپ ی ایت هلوفاسهب أر فو اضیا لاثلا بالا سان |
 نا لا کلرک هح لب دمو یرسک كنپعو یض كئاِظ ةنیفظلا هريس اذان :هنعطا لقب مو دش

 نیب

 دنا کردی وشن هل رک تاناظ :نااعظلا نودززدنارکد مزبنائاوا تراشا هد هرم بلک, ۳
 | دو اوز دما كباب هکر واهاکو نص لب دیدشت كنونو یه لناظ نظلا لاراب



 نتجت یا تنعط لوفت نکا نوا ہلبنوکس تنم هاو یا را 7 مس

 ت 0

Êl 

 س
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 ےہ وو ةي وک هرفصت ڈادوسا یک قئالتاوا لالعا دب ۲ € 14 1

 ءاطل| لصف) عاهاو ر دلم كم د نویس هنر غتص ید كز و بف ندید ویا هدف لورم

 ]| ةنابطلا مہازلا بابلا مانبط نوط نیظالافہ ہتئانس تحط کتب لار دا ید هانتفف نم :

 نیا قالا بابا نم ةنوبطو ةناطو ةئاط نیا طز تب تانک انعم هلن ةنوبطلا ۲
 یتفکناط نیطلا هانعع هلب راک ك ناب ناف نک نالوا قذاخو لا ا ٤
 ل ةن نبطوًفطف الٹپلاھتنفداذآ زاثلا تبط لول كموکو م نولمان ۶ وش یشئآ لوک كاتو ۱
 | نٴواطلا ىه ضانلا یا یا وه نیطلا أ یرادااملاش ت رونلوا لاضتسا ید ہدشاتقن لا

 : اط لوقت كجو کۍ روفج هلدبعف كاتو یض كی دنا ر ناوک شا روفاکلادو یخ ۱

 ہننیذ نالوا نک اس هاب دتا شت نونو یڑسک عز هونهو یتیم: "نعطلا ٹر ناظو رام هذه ۱

 لاقی یک نانیمطا قلوا وک ست لر ناک او تل رن ناععطالا ؟یتسو نرو انک یف :
 هردنس ہدیس راق ناشلاک هک ردنوبو اد وک کلات و يمض كناط لنا لا نامطا لندن ۱

 هد دن هربصو یک ص هبا ہربص همان زانو نالوا رک ی بک كتاب قا طا
 ككيج نحاتطلا زاززوشب هنسنو ہدنرزؤا اک هات زد نوع نم زوروا ۱

 یف ڭم نبعاطلان نسكب کیک دبا ق وج نم ہنسوادع لنوکعاغلاطو ی رنک قاعلا ۱
 نخ كنيعو یف كنان ن زءاطتلا همان هسک ی دیا قوجج قعط یجب ارکان رعو ۱
 ےس ےہ

 0 اگ
 هست ےس سنت تت  ت سس ۱ ہت صحت

 اذا ءاہتعع هلیفافخق تنانویرسک کیف ین ك ]اط الا هاتم ليغ كابو تغ كنا

 نیل از وا هد زا نیا یز یز طخ ر متر ۋا کر یواواپ وج لاوقط ہا کرو و

 ہہ مارو اطەدب ره مالک ضا ار رد زعم ید یک كان ویو هان هانع تو یر

 ییفالا تنعط لاسق راز د ید هغل وا میکنم رک ناو تنش ابا نر

 اجو یزسکلناط نعطلا نالبانانلوا رک هنر نک و: نااار اوشا و نعم اذا

 كیاحؤ یف كناط ةناععطلآ رولدکوا ثالوک ا لکن هک ی لوڈ ینا ار بک کاخ غ ؟كلاط

 اهانفع هی دمو یک ك ناق كناحخوا عف كناط "نوا هنشاضم رنک لبا ةود نالوا اوکله دش

 رھپ یک نادنعط ین اط رکا طزک|ییخهزکد هلت دب دشت مو یتتغناط تا

taكنتجو یف تن اط نحطلا نصرا فرصناالهنساشعمو زود ن سر  

 ززد ید دغلوا لخااذ هنشاب رب ناوبح عو شل بام زابل لاق غا فنا

 8 نحاوظلا مر یورک روز اه تزو نوح ةتوح اطلا ةنض اش یفذ نوا لوک یس

 || كنانویض کنن نی :یرتوا نام راک ا یاس زن دآ خوا و دو

 و ایشفروکاو ننک نقلا ب تای" تن زہ اخف ؛دعراطخ دنس هج كراع وار ؤو ادا

 : برجا قایاعاطت لاقت انعم هلی ددو یردنکت ناظو یزاکک كنهرمه نامطالا .كوشترود
 هتک ی ج دبا ن زعطاودابز هیدن كنِبعو یخ كزاط ناصط انواع لاو" ٌلظاوثمطا او

 نزعاطلا یا نعطوونفص نضع کل الخ نالوا نمژوم ینعفاناعط یوم ا ںوکالث اد ا : یو |

 كنیعو یف كناط نيعاوطاا همانند ءاولا نم تملا كلوا نادنضرم ا وروفاکلا نزو لغ |

نط]ا ق ؤا نکس لب نک ف مو كنة ززمغ نال کالا ىج هیدمو یرتک ||
 ین٣ كناط ةنينا

 عار نئمطلا ننکساذا ةنئاطو ا اثطا لجرا نیا لا هان لب دمو یسک "وتو
 تمم جب سست سس بس سس

 ہت ےس مسا

 ۱ ناعما را رید ید هفنازوس هب ب هنسکرب نعطو لوالا تبابلا نمانعط نقط ندا ق لس اب

 .لوالا؛نانا ن نیانانفطوانبط نط لواءبف نعط لا تب قت 21 نوس كلذکه لہ ةف زون اطا |

 و و



 وب

5۸ 

 ۹ | FEF رواکیخد مساناهضو هل تلفک اذا اناض یشلا تنم لوفت قلوا قلوا لیفکهلرفیفخت گییم و
 : |یرک كيعو ىف كداضا نیمضلا هتسنک نالوالیفک هلب رسک كي نماضلا ندنسانعمقلوا

 ۱ | یا هتم لوقت كعيا لیفکەپ هنښارب یب هنسکر 20 نزو یلع نیمضتلا ہاضعم هلردفو
 | لرد یخ ہغموق هفرظرپ یی هنسنرب نیت و رربد ہکنبا لینکیخد می نفتو هنر فلم نع مدن
 اکا هکر زد هزەش لوش هساوا عئاو تفنص هر شهر دلی شنو یی كنناو ض مص ثالوا جم نالا

 | هدندعدامالا هيل وا مامی ماعنغم هک رز ده لوش هساوا عقاو تفصهس رک او هثلوا نہ نور

 || نئتام تمهف لو قلو | لشه یپهنسنر هنسنر هلی دیدشنو ی كوو یف كنان نهضت نقلا هلت ناک

 ۱ یلخاد كنهنسن رب هلن وکس لوفو یرسک كداض نمضلا دن هنض یق ناکو ہیلع لتااع یا كاک

 تكلوقکه نسانعم ضرم لوكس كيو یعط کداض ةنمضلا هبط یا ناک نمط هنذفنا لون
 ا رصد نمضلا هنضرم یا رهشا ةعبززا نالف هنکتناک

 |موتوکو ندضوصضخ قرغاب ندنتهج رسکحاب ندنتهج ضرم هلو |یبلع رب هدن دع كآ
 ۳ ینمژلا ناوندیف هسفت یک م یاانمت هللادثحبانض تلتک | نفس رل ا! قوز واک ند هش اس زعم

 | رکدرادمما هلسنتعف ندضلا رولوا بقاعم نیلی !سنیلت بوردزاب هنب رتفد رانمز ییودنکیعب
 1 اوس یسک وج قلوآ وتلع ندن نعي ند انعه نانلوا

 | دریک تن ام قلوا مرتوک هلنیفخت كيمو ىف ءلداض ةناععلآ عبارلا بابل نم انماط لجرلا نم
 | ىج كنم مز ىم تنض لاصق كفلاو نتوکس لیمو ین هد اص دیا ییعمو ابرو

 E کا یک ةنماضلا یک یندلوا
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 ا اک ںی ةم ودب نمو ناطف نان الا تک وهیلع هللا لص ها ثب دسطاو

 هنبهدنابب 6ژوتنانااس رت لوش هیحاضو لضفاا نم ةماضاا کلو علا نما
 ءزخ لوش لعب و

 "| كهل رب بلکو رد سا دزاصحر ها بعص الاد لدل ا فود و ہیلناونص هکر دبح انا

 ماضلا ین عی ھنورارڈ نالوا هدنلص كن هلب دمو ی رسک نینانو یع* ثالوا مم نءاضاا

 ]اب ګالب در دش كلونو یر مک لدا نضلا ردرذلو نالوا هدنچر هنآ لطف ېم حق المو حق الم او

 ۱ 3 ۱ انوانض هی نضا ڈلاب تننض لون + ہاسلسم هلي كيونو یعف ثلداض هم ..تضلا 'یلوا

 كل داض«نبنصلا ندا تاب دنقل یخد نفقا تف یدشا ارفو ہر ثلخماذا بازا بات لانم

 | | کی دیرذن تو یزرسکكداض»نضلا هنساسنعم لبخت دمو یرسک كوو

 | | فلخ نبات نا تیام ن٥ ل صنخم یایناوخا ناب نمی ناللف لاقت هتسنالوا

 ا ولوا صن ینا ید خر كف وضع ضسب تنبل ا یادی یسویقام ق مینیهو ةيفاع یف مہ حس
 || اهانعم هشم ةنضملا .هتسنالوا لع لخت هل رسک لداضو ی كہ“ هنضلا هدنناعو هدنتایح

 لا هبنوکس 2 كمالو یزسک ب لىپ نع قلخو دبی بع سبفن یا ةنضمو ةلضم قلعاذه لاش
 تونا ردیعشا كن هلبیفرپ ہلیدب دشف كو یرسکهلداض منم هننص اربد تب وخ لنت ەلسنرب

 ك اب ہدنبامو یت كواوو هلداض نویضلا ہلا دندنمسف بیط هک هباغ لی دمؤ نم كر ونو یف

 - یخ هل رسک واوو نفك داض نوایضلا ہهٹساتنعمر کد مز ونس یس ٹکرا ہلنوکسا

 ىدا والالعاهلیقت یط ماغدا یخد هدندخاوو ان عقیل وا لالعا ہد دخاو یداملوا لالعا واو

 | هوا لالغا بجوم هک ات ردش ہوا یراجن لف هززوا یخو كلوب هکر دعوض وم مسا ,یبارز
 1 | فلاش دلکدیجودیسو تبمو نهان وہ ںیہ ردلجر مساوی هکر ددلد ون لاخ یدهدهوبحو

 ]| اود هوږې ردیرفضت كلوبض هلنوکس ءانؤ یمض لداض نییطلا یذلوا

Fel ہک 

 حصص تیس ہت

 مر خصت بوین سب ید روم نالا کتری هب یس كکرا نژبطو هززوا
 | الصا ین



 فول

 | كن اب و یرسک كل داط نضلا نانهزکاذا لسجبزا نأضا لاسقبقل وا قوچنوبق نهنسکی |
 | ,یسادتاكنناب كناس | ییعد نضام نیضلاعطبالا بن لا لوا لاقي بیام لركوب ہلخنلؤد لینوکس
 | كح اعصحساوردنیض سام كرانوب ور دنضحر درب ینیدلوپ تیاهنرکوب هکی دعبام تكناوردةاوق

 | رهاظیسلواد ار« یردضم یانعم ةدبریدقتوب شلواعقاو لا بنارملوا هدح هک ج ضعت
 هل سکناطو تان همه نابطضالا قلا هفتلوق یپ هتسنرب هلب رسک زمہ .ناضالا رواوا
 هلنوکس تاب و یرلک ل داض ةنیضلا لئبض یف هتلعج اذا هتي فاو هتنیضا وقت ٭انعم
 ہلایع یاهتنیضو لحزا نبض هذهياقن اهانجءهلبسسک كتابو یعتلداض ةنبضلا یلایع كنهنسکرب
 | ى كنا و یف كيه نوبضلا هتسانعم قبض ناکمرب راطهبمسکنابو یخ كداض نبضلا
 ردرلنمہا لیدبن ہی اب نیمكنمز هکر نکب یدنبا یرهوج هنسانعمنمز هنسک نالواخرتوکهلیدمو

 ردنیعصن ر دشلوا عقاو هلباح هکه در اعشآ.ضعب وردیلع كغاط فور صف كيجو كداض |

 هسانعم ددح نیک بوکس كن همچم نیغو یرسک كداض نفضلا هنیساسض«ینص دیمسا)كت |
۱ 
۱ 
 نفضو مبازا باس لا نم انغض هيلع نغض لاقي کا نيك هنت نغضلا هيلا ىلبم یاتالف ىلا
 لامو دلا کر اذار ورلا باسنلا نم اپن دلا ىلا نالف نفض لاسقب ر ىلك هذ هتساتع» لیم

 ی هتسنرب ناغطضا و دامحالا یلعاووطنااذااٰونغطضاو موقلا نغاضن لاقب هان ساک |

 ح
 || نوک نالوا یرک | ہل رسک كنيغ و یف ك داض ةنغضلا ارد هرش مت هلن نوکانو
 | قهروایرب هلیغابا واهو د هلبنوکس كنافو ی کل داض نفضلا ءاجوعیا هنفض ۃانف لاقت انا

 | هلج اذا هتفان ىلع نفض لاق را رد ید هکعا ارغا هنیرزواهقان یی هودكنکر او هب یو اذان غب
 | نفضا موقلا لا تنفض لوقت ر اريد یخ د هغمروتوا هنراسلحت بوک هني رز ول كغ ودرب نفضواماع

 لجرلا تنفض لوقت ہد خد هخم روا درا كن هنسمکر لک نفضو بلا ساون نتا اداانفض ||
 || ناسنالاب تئفط لوقت رلربد سد هغمروا هرب یب هنسکرب نفضو هرج لع لجو تب سشاذا
 :هغمروا نسهک وا هلرغاب | یدنکه ھنہکرب هلی رسک كناطو كننمه ناطضالا هباهترضاذ|ضرالا
 .كنونویعف كنافو ىردك ك داض نفضلا هسنن رخ *وم همدقب برض اداوهنفطضا لوقت رايد

 ۷ ۔ ۰ ۰ ۳ 37
 ۱ ارد ا لوانالوا یهاظ کل هندی بتلا لواردشلوا عفاو لا لوا هدرا هحل سومافوہدزکا

 : ]| ردلکد مزال كلکنوم زم ن دنمز سو هتسانعم هتنمزارا رد هتنیضا التم ظن هن اقتشا لص | قعد

 : | نما یعموانور د بکن مز یخد نمف ار زز داکد ی چ كنمز ر ءایبماوا لپ دن یو كنق بارو

 | نرضلا هدنسهیحان هقرمشم هکمر دیلع كلذك كغاطرب هلنوكس كوجو یف كداض نان |
 اراضعب و هلق هج ازد ہنسا اب ہاکلیا تنارخ هنس هجوز كنسابب ہکرد هننکل وشر دیح نزو یلع
 ]| هر زواروب ر««نزو ناربض هلق ہحاززم اکس نک ر کچ وص ندویق هکر د هنک لوش نبط یدتا ||

 | غض لاقب رولک هد هنسانعم لسیم نفضو ءاضععر دمو یرسکنیغو یه هل داض هنبفضلا

 ۸ كنا ظو كن ءرمه .نافطضالا قلوا رصم هرزوا نه هلرحص کنضو یضفكن ات نغاضتلا

 | هکر ربدهنآلوش .نغاضلا كنضخ تع هتذخا ادا: یماتنغطضا لام ا رب یخ دت 21221 ود |
 | یر ا نم ہدنعام طال ناکا ذا نغاض سرف لا قب هبا فزص نر ودقم هکم ورو ءتخیلزرا

 ]| هماسو هنکچ هننطو هکر دهقان لوش ہاوکس كنيغو یرسک كداض نغض تا برطاالا
 ]| نیش بغش و راوی د نغضو بغش تاد اهن اس رتسوکت ب وعص هد ةجاکوپ وب ناه نكرم نازل وا

 س

 || نفض لاق رو دیخدهغمنا نتساجنن هود نفضو هم طبخاذا یناثلا بالا نم ہلچ رب بلا نفط ل اة

 هلن وکس هدندبام كابو هلی كنافو كداض نفيضلا زرد ہلجز نالوا جلو هدومرف هایدیذشق |
 | ی لداض ناعضلا ردشعا روزه هداف باب میکترد هد از نون هدنزخآ هنسک ناکهلببهلغوق |

 نعش

e 

 نک



 | نزن ریک ها شال ہلدی دن دشا كنابو یف لنیخ یک نغهبا زار دی, نت فلو ۱

 و ان نک اسارت 7 یی نس یا لو یه منو مای اک(
 ول نو کرام كِلذو ص مپ هومن هال.میقلا قفاصت لاقب تعسوب ین وی هلیعض
 یک لوا وله هسک یه ا و توکل هاب لوش نوک كفانو یف

 لوغ هی رتنکكاف نفاضلا: دیلر و صفات هنضفب و هدایر من اتراررپو یزادیبم

 یه ا و بخار بوروط ہر ہاینابآ
 2 هلن ابخ ع وکیل نم هسأر مفرق ہفلخ یلص اذا یز دلا یفو صب زار |
 ا او بو دبا فص یتروراقبا ینعپانم | دف نیفاصاتی
 هی دبو مع كافو یمن لایه نوفصلا هنس انعم قالا قرعولرید یتدا
 مو یا باتبلا نا انو غص نفصپ سا نقص لوم: قمدوط هر نوا
 کدام نيام .رابعمر اف یرب نتا رر دید ار نیمز با ن .دیشنارت

 ع ہللا یر هیوا اعدو لخت اکر ریسا:لعضومر هلپ دیدّینو ٹو یرسک
 یک دیو کز اچ یراکدیدعو هی مد كونو یرنیپ دام نصلاودنشلوا
 اوکر نا نوک ن و درپ نیشؤ را شعر درون اب زقیی٥ چوک نئ رب ؤو
 قناوق ایفینن كنونو یخ ك دان, ناتصلا لو كم ہنیشارکر هنر هدنبنءلسنصو
 جزا سا نهاد اه ورق نکا کام نانصإلا ادق اجار
 زرد ید کت بو زر هلاقوراقوب ننروپهنیکرب نانصاو ,نانص هلراصاذا
 ۳ راغ یراک دید ابا تنصا راب HETE ةفناب مش اؤر

 هست هوم و یک دات ویل ك١م سلا[ شكقاغسا :ندککرا |

 واو یعفلداص ِنوصلا اصح: لتعم يا ایضع نصمنالل» لاعب انب دزوا ی اور ین۴ا
 ات لا بال ی نایضو توہم ىلا تنص لوعت هان بیک لداص زر ةنایصلا قە مرا

 رم فلا نیما بد خد هغوی دو نر نخی بادوط ہدزوا ناجا تآ نوصو
 دز رط لپجیجوور دمنا قنرط هل ہل مدعا قح و یس وا یحیی زام فر یلع مااا
 ید هک مکن کروبی دامب وراپ چد کیر وب تآ ناونضو ز دقلیوا داع صرع
 ووصل ناصم لفن الو هنسن ینیعلعص ملی دمو یمض کلداضو یخ ت٣: پول
 ایپ ما لم درس بولو ٰیضَقِا یلع توصف بوت لانضب ہانعت هل دمو یکم ملوارو ا
 فسا رک داس ن هل داص ناب سهل دید ترابی فود کشی ما لی و

 1 مو طوطی رج لر تانک نکنی سکدلداص نآبصلا هاب هیت
 ۱ ROE لرید هاچ سنتر لی دیزداشذ ؤاوو نحف هات اولا
 1 هوش هر دمو یرتنک بام نصاب تسیزب 3 راش ان نا ہوا رکنی دحاو
 ١ اف والا ربع نالوا سونم هنبظ هلبدیدشن كنابهدنرخآو ین کكواوو یف لداض یناوصلا
 1 8 ام رحم زك ك ابو ىده كب انه نت ال( خالا لاصق هنس ادم نیا لب وہا

 و نئ لب وک ناک هرو یف دانم ناشلا ندیفالخ لنک ند هنس انعم اوپن یو
 ]فسا نکی یار نجف ابو ثکر یھب نکا و یکی كنك زوم ىج عام
 | رک تزهو یف دا نئضلا ذهنم انهم زندانع سراحو یک سرس هر احییج لاک

 یر

 ۱ ید

 کل داضو یرسکءنمه نآآشالا یی رسما لا ی ی ام او



 یک
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 aD دی ہم ak ےک
1 

fo 
 ۳ س ا
 | قلا ونس انغنت برق دنهک ی رم ناتا او اتش

 ]| کان وتو ی ضش كش :«نانشلا ری فر اومد منی زاوا رف نعد نانشلا نلف
 ۱ هیدن دشنو یعط كن ونو هلق ناشللا هل دم كب مهر دتخا هئس عن انس ان: نوا دعو ضب ینفت

 'تقلخاذا تئاشتوة را تنش لان ٠ ہاتھی ملیدیدشت كو و یف كات ناسا

 : زد نان رت اس خشن روف فایر برد تو

 | سوپ دەب وب روقی و دنا | هفده دمت ناز وف ویغ كفش رقت
 رءوعاور ۳3۳ نان شل وا هک ناکام

 اب ودیا تم واقع هرلنا ولو همنطیدزاوا" :مواقماکآ هتسک نب نبل واهل ود ذش تناغ یس هلق نش
 نارو دل قش هلندامویعض كنون و ول ويف كني تونشلا رلیددةقبطنش قفاو هدنرراقدلا ماقتنا

 هرز وا یباورلیلغقافر ملت ریسک تاب و یار ورتھ TET نسا نعم تعیطوقلخ بت کما

 | نت عیق شنا کن قال عز و کسان ویتفكنش نبغلا لزهاذا لجز ا نشش!لاعب

 دام نقلا نر درام اخ نخل الا هد هلا م اع ىح ردفورعهدوف کا ترو ىلع |

 ةد زاس کردا هر هنسم نالوا هد تاانس تھکا قوش یخ فو هایش هنیطعا اذا تص لوقت

 هکر دوب نانلواےچف نیت كر هوجو نان ترا طاووس وا 1

 هکر دو نانلوا مف نادن بیعت كسوم اف بجا صو هنلواقالطا ہنزہ نا هیت نانلوارک دن |

 || هو لظفر ابا تلالد سش کیا دارت زهوج کت دیکل وا نالوا بس ان ةلواقالطاهنعومج 0

 | لدوى كرامو یففلداص نودصآآ وز اسهوناجوزامهلاقب ردلقیخدقلوا یک وز من

 یخ كلادو ال ذا ین اندیصلا هتشانعم ہزاب رب ندقناقنانلوار کس ذیدخ ا توكى ك احو ۱
 ةنسانعمر ول تاج الا ترکیب رج هلی دشت كن اانالوا دنرخآو یوکس کلان «دننافو |
 یاوب لواورباوب نوعا یدنکهدنشلازبهکرا رب درون ناس لوش کال ذکی ذی وار دلت هد بالدم
 نوعتصلا هتسانعف ءاثذ ابرارید ید کلم ندبصو لرد یس ن دیصاکا و ردیادب دبا بویلزک |

 ۱ كنونهدننامویرسک لات هتل یک ع اجر واک ى دانس انعف جان ونشو هلواز م دوخ هنو قارا

 زانو اصلا ۰تن كع ادعا عالضالف اقلآ تور دتارود «دلا ییتعکر رد نفت الو لحاو |

 ۱ قدرواو تحلصااذا موقلا نیب تنه لو فلا ك الا کنزرام ك موف ز لوك کت لس احو یف |
 ||ظسوزر دید هنسهروا هل وار ادلا نه و گات رت ات فضا تانفص تص لوقتر لکه هنسانعم ۱

 ٤ زرد ید هکمرتو هتشزهلنا ما ن اتلوارکی نعص وزر دیده ناک لوس نعگیدنبزاتنرادلا ۱

 ںیم انکل, ردشاو زورعوباوب و حومر یاں ةف لاقب ہا یمن کرن
 : یدک كلذک داض تانک رانا ندققاب کر دقاق كو ہلا نصقو یدہ كفلاو وكب كاجو |

 | کر دوب لصا اتالم ۇۇ درسا کنول فر نبض غرق طو دق ط نش قف او لئلا قو ردن ەز لنا هینکمانینش

 | بیاعم هلبرسک نان وین لپ ناشلا اھ لج اذا نالا نالا نم هتبشب هاش ل اقم ردهسانیم
 ]| نبصلا (داص) [لصف) قد ایه نور حر دبا كف هدمویرسکت نبش نیا هنس انس اتو |
 ]| اتص ن نص فاو زن ٠ ناک اسوا ةب دهل | انع تن ل اق ہت اتم تفکم عسل وكس کو یخ ك دا |
 | ید نبصدق ہذقللا تدب طالیما شکه دا تک نانا ورم جرج دوم سر

 عاظ کتکرا كنق وفاة ود ہللد دن كتونو یف كواووا تیس كنم ناغوایرنسک داد

 سمظع لّوایدشا ارفورا کلن دکب هک دیردرب هد لزل هرس هلنوکس كنافو یعلیاص |

 ناك نالوا ناوی ی یدنیاو روب اورازؤلا تبول رج هننسنرب هی ۱
 مت سس

 | نفصلا ینج هلیقف كن ءزمه :نافصالا ین رد كنس هیاخ کز انا لطف نفصل هنس انڪم

 ندص

 نس
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 | فن شل رداء ںوكز اج خد نسال وا هلنتعضسوماقبحاصوزنب واراقبتلغوا ملک || نطش
 . | كنهرسهناطنالا زر ردها نالوا نو زاوا نل یدنبالیلخ بہا لوکی کان هلم م ءابطویعف |
 1 اک ہال لعد ز عرضط یغابا نده روب بوبیا حد یتا یب ارعارب و هننانعمرابیا یی هلی

 | هنطشقنطش وفن قلخ هل هلن وكس كا ضط و یم كنیش نطشلا ردش دناطشا یف ناطیش |
 ل والا بابل منطق ہنط شی هنطشلاغب را رپ د یخد هتفلا خو هدعب نطق ونطشلاب هن ددش ادا
 1 دیدن هو رسک کی زمه ناطشالا دی اداهنع نطش لاےھب قل واد ېبهلنېتمص نؤطشٌشسلا دعبادا

 || قارآیذ هکر دویق ل وش هلیدم ویمضتناطویه*كنبش نوطشنا ہدعبااذ اهنط شالا قلق ۱
 | قیذتاد صقرفاسمهلیهف كن ون یون و ۃدرعب یا نوطش یون ورعقلاۃدیع بیاں وط ثب لافبەلوا
 ۱ | درت و لفازو ایف ندحاک هنشکر هو ردف و رعم هنوکسكزاب وی ك نیش ناطرضبا للربدەیناج
 | یت اط بیزو ںوسلواناوبحالرکںوسلوا سنا كلرکنوسلوا نج كلرکر ریدناطیشاک ال وا
 _ | ندتهجتنپرعیدتارفهدنلوق ییدیدنیطایشل ساور هک ك نیلا یراب ول بد ناطیشهن لب
 2 ' فوصوم هلق ناطرش نوا هشت هنیطایش سار ییلط كنا هک رد وہ یرب ر ډ زارهج Ce وا

 | تا طب الی یمن اط برد هکر د وب یسمل» رارپ د ہپەویمنا رولب ادب عطون وب دلوا
 | هل وفموب ہکودراو یب ادنلاش یبا سو رخ هکر ولوا دیش هتشابكنالیالوش ییلطسپ رل ورد
 - || سوراک هک هتل هیشن هوا لوشهکر دو یس جوار ولوا فوصومہلھشەدای زال نالوا ||

 ` || ززو آف زو لاف ینا رکایدید رد هدب ازرایضعب و ردهیلصایف ون كناطیش و رارپ دنیط لا
 | ردهتسانعمدرم نطیشفو رول وا فرصنم لغم قاذ وخان دن رال وف ی راکدی دلجرلا نط شن كسرابق
 نالعق جردن وار زر ولو فرصتبال ن دنس انعم قمل وا كاله كىر اية ندنرال ,ةیراکدید طیشرکا
 || قاوا شالزوت و شەر ر وا یجانط ك شان هل رسک ك نیمو كہ مہ نا نیعن الا رولواهرز وا یف زو
 |کردتنکلوخ هیدیدشت نوری وکس كو یض كی ناعشلا انانیعشا هرعشناعشالاقب

 ادو لقاع هلنوکع کلاغ میعف کنی ندا لسان“ ثعشا ہلوا شا وت :شمرپ روایچاض | نقش
 اناٹ خفا ل وقت كا ظذ هل يغ وف ز وک هنسک روت نومشلا هنسك ںالوا ||
 ]| ناقرظن هلخرب وقزوکهب سک اف نفاشلا كنيعرخو ہلا ترظناذا نان ول وال بابلا نم |

 | نوک وبغر واکیخدهنماضعم ولنریغو هانم هلیدم و یم كف و یضف كنبش نوفشلا ہن
 | لا ظذ ار عا هد تک ر ل واهکردهانعمر هل دقنویربخ ا كنون تفشو هیل| تنفش یدنبا تیکسلا
 | ظتدلب ظن تارك وهب زظ نت بو ردلاقن زوکەیەنسنربناسنا یدتیا دییعوباو رد ها ظف

 " ]| يبا و ردیعوا ر ولوالاتن نیم للفهکر دظفلر لوک كفاقو یف ك نيش نقشلا ردقلق ||...
 | نتشومفق عبا ہحتو یرع ویکی راکدی درعوعو "یخی رجوع هلم »نقش لبلف لا هبه رزوا
 | تازه ن هسالآ الفا ذال والا بالا نماهتتقش ةيطعلا تنقش لا مرار د ید هغذق را ییاطع
 | هی تق لاقب قل وا لیلقدتسن بت نقل امتقشا لب قلخزا یاطعكاذک لب رسک

 | قار مل دشت كنو وىي ك وش نشلا سماح ا بابلا نم تقشول والا بابلانمتتفشو ||...
 | ما نش لب هنمومانعع هلب رک شانهرمه نانشالا هیلعهقرفاذا بازشلا ىلع مالا نش لا
 3 ۱ وی وی رسک ل وا تونو یف ك نبش نانا هخو لک نم ہیلع اهفزفادانشاو هر اغلا
 | هظئاطنم وص نالوا ق رفتم هلبفیهخت كن ون و یعط کنش نانشلا هتسانعم ماما نا زنطق یس العط
 | یتفتاتش نشلا وصنابلط ندجاغادوخاب ندا ہہ رق هلبفیفخت كلذكك نون و یم كلش ةنانشلا
 نانا وارک ذ ہرزواروہ زمن ؤو ةنالا: ہباعطٰیپ وص نیغم وادنھکەک برق ل وشهد هشټ ك نوټو
 نساقیاضنتمنکلزدئ الکی ره وج وپ رازبډ هنس كن هب رڈنالواہنیھکہنش هک وکر د هپاتعم

 س



 ,تظاغو تنخاذاعبارلا بابلان ءهنکت نخل افت قل وا ظبلغ بولوا یربالار در دصم هنبتقف ۱

 :تعاح فا افلا دهم اساس نکند قفل نیش هكوشو تظلخادا ولا لک نم 1

 هصغ نو هزاش# هریک هنر یو ہکز ردە دحل وش نوع ودودیدوالانوعش لاقنرولکیخد | ۱

 كاش اک کشف هللا ن نھةبارفاھن ای 3 د نجرای دقشم رخ زا یا ہللا نم هنج جزا تید این و 0

 ہک اردک در اطعنت همش وردا ار از کج ویرسک نبش هنج ق ولا ۱

o 

 یراق ہللادالثم ءا هرکص ندئانثم ءا:تارتکاو هل تزکا ملیا هناشتن ًاشام ل وقترولک ہدەنسانعم |
 نالا 7 ما ندنفالیا هم و  ًاشناشاللاش ردهنسانعم داسفا هبزسک كم مه ناشال ار دهتسأنع»

 كلذكو عباص اصالا نکل ر لا هتسن نالوا ناٹخو لغ هلن وکس IW ءانو ضف كتب نشنخلا نیٹلا

 ED فا لات زازہد ید هغلوا طظ.لغ ند هع ن نکءد یتادوط كيهودو وضعلا راس

 a. EEE یالوا هدهرد ن وسو هشتم رانا یجب. ہلنتعع نوصسا هسرولواهدنف ره

 هل تن هر مه ناهمالا زرد ید هدصغوعنار بالا نم نشیب نم, هم لاقز ربد ید هکمکحم

 نعتوهرح ادامه لاقت كلر وهصغ لینوکس كوجو ید كش نعشلا هنشانعمراهصع يج

 هد هرد نشو كن حاذاانخش یتش هج اطا ی لر ةن ارب د ید هکغبا منع تخاح ییهتسکرب

 هنسک یعکج همان رک يح كيج نجادشلا هاتف ید اولا قیرط زہد یخد هلوبنالوا

 هل زنك يج و یف كبش نحاوشلا زرد خد هب زد یفوج یتاغاو ین ٴومہلیر کلو ةنحاشلا
 ریه ۰ هر غ هينا لاق كمر ۂص ۃہلیزسک كرمه ناعشالا اهلا تشان .رهر دقو>یراجاغ | یی ج

 زانای ہلئبش عضو هلوا شم کد هک در )ربط حا لوش هان وکس توجو یربک كش
 ةکنشمقبارقیااضبا ضلاورسکلا محد هنس هند وین لاقب راربد یخ د هنسبهق الع حر تو

 هم لا تنه ل وقت قم ر دلوطهلبن وکسكنهلدهم ءاحو یف كبش نما رد می را العادج
 كننش .هتصلا الف اذ !لیفابدللا تنم ل وقتو نوعا تایل یف فام لاق امت"الماذا
 قالوا یلغبهطب ار وتطب از یال لا ن کش دلیلانلاق تا هلب وطرب هلن وکس كاجو ی رسک
 قون زە وکس کيا و یف کند ا و و هټ واذع هند و ی یر و

 كنبش ءانصغلا مو ودکیو مه درطب یا انش هنهشب نملاسقب زریدهکسفکب بولا بوروس

e ۱ ےن ۱ ےسچ 

 ۳ قمرباقودصق تند ےن یا اث تن اش لوسا ر واك هدهنسانهفدص و دن املا یا كناشنأشا

 لاقتهتسکنال وا ی وفیتوادعهل ر ا نحاشلا ت وادعهیدم لعلا و هلن اولین کس كتاب ۔و ید

 ابعاد یبصلا نشا لاق قا وا ۳۹ اانا رسمك هزمه ناغالا نجاشمودع
 ا ندتش هنا تور ولا رز ون ون وانوآ ینوف ینا فالو" هلن ن و دنلا.ءاکلل

 | نکلر ریدر ملل !ندشیخد هدشلوقتار و واهاکول وا بالا ةان ودشلا نفلا ندشلاقب قل وا
 نادخالا رو ٴو :دهننا ود نا هلبعص كيهر هو ر وا وادار ءییمد ر واب وهآ هدفرنا وارک دقلطەنداش

 كم ندشلا اههلویم وقاذآهظلا تند الاغ قل ۳ ود یسب ر وان كن هلن سک ك نرمه
 نادشادا ہا ندشمەرظ ل اهب هل وایوفیسیر وابهکر دوهآ ل وش هلن رک كلا دوفوکسكنیشویعف

 كيم"ندانلا و اا متشانمو وهآ نال ؤای وقف یدلو یی جل رسکكلاد و یخ کلیم نداشلا اھدلو

 نال واہ یر وايل ودنک لیفاطمو اف اطمو رد نکل یفاطمءالقاطماہانعع هلیدموی رسک ك لاد وی

 ندنع هيد دشت كتاب ول تلف TETER وا شه رعوط هدنیش هدنیقب ینعب هلوا جاننلا بب رق هکو هآ |

 بولر و نشو قوا هلرب و هلیصف كنه ی ازوكنش نزشلا راهو د نالوا بو مدعو عرب
 یلعیا عفو ەنب رش یا یل یاب ام لقب فنسانعم بناجدیحانہلنتعنعا ي سل رب رد ید دخل وا زجاعا

 کی داهزوکمدناژو مس 2 تارا هلتدن دنا و یل از و هلیتعف ن شا ہیناجیا |

era 

 نرش



 | بد دشآ وو یخ لپ ناسلارولک هنس نم رع نضو غلط لا هنن اج غاص ت ودیا عطق |
 راهودنالوا ٹکی هلباهددشهماب وهلباافردیمج كنسهلک یفاتفاو ردیلن اقم كن اتفا رهودنالوا ولشم ||

 زدشماسعل و ضرمآ هدبتکز اس هیانطم یکیدنیاداریا لرو نم یربغ ندنکیدید ضرالا اه راثن 1

 1 ردشملول تفاصا اک | کردیم ما كجاغاریاتبسو ہدقب رش ماش ردیمما كغاطرب هلبدم یخد ۱

 ہرط یبا نانأشو یمه هرزوا روب زه ن زو و ناآنلا یج هلبتعص :نووسلا رولوا لزاندنآ ۱

 ست

 فک سکی ٹا پوک ن وژوایلق نهی اهناو كتطق فرحواهنعو كق نسلطا

 هنر ومد نابص لوشهنسو یشیدرب كغاسمیص هد دوو یسک نب هتسلا هتشانعُم
 لربفت هلبا ندز مردرپهس یب هنس حارص بح اص هدماقهو و زازروس تفج هلکنآ هکر وب دید

 | ىلا ۃدہدحا یهو ةکسلا ةنسلا یزهوج ہکالاحردشغا رت ینا شعم نکو دتا دارنا مزہ ابو دنا

 ناتساوربک ادالج را نس لاقب قلوا هداب زیرع بولوا ربی هنسک ر هل رسک كه رمه نانسالا
 ةنماملا ةنسلاق تالدو تلذو ثدناذا ةفانلا سیدسنسا لا رل رد دذ نع ییشیدشاپ نکس عفان

 كلوانبس نصاتسلا انا یا امن هل اہنسا لافل رد ئمام وخ یشیدنانلوا رک د نانساو

 || رهف نالوا ہدەقراو یرلشا كەوا نروط یرقزا هدنچما كنخر جیب وف هلب رنک ك نئانو ن
 ةنلا یدحاو لنوکس تالوا :نونو یزسک رانی نعل زازہد سذ هنبراشاب كئ زلککک
 ۱ ن والا هلوا شا !ینالوط تواواكسکوا هک زد دغا مو لو وشهلدم و یرسک كن ونویمف کن اس

 6 دہل عوضوم یانعم نسب ن د هې فورح ہلیدمو رسک كنبس نی سلا ج هلب رسکل ناب و یف كبس

 اکو زوتلوا هدا ز هش رزوا هلکضعب نیفل وا ندهداب ز فورحرولوا هاک وری نواز ج نولو الاد
 لیلخو لعفیس ل وقت رولیف خال ةت نازى رالف وليف تلالدهلاهتسایانعءرولو |

 قیس تارازان مهرب فت سک شل گرد لو هداوض روٹ او یو
 || تانلوا رکد راضعب هکر دشلوا عقاو هد هروسلب اوا هکر دیک جو ما یکیدیدنسب كنيلاعتیراب
 || ریزردشع و ردهنسانعم ناسنااب ن نسدهع یکعو ردراشعد ردیعم کت هروس نلک ہدندعبام رافرح
 ۴ افغان وتی یعض كناط ءانہسروط ردشل رویم نیلسرلا نم كنا هدندعبام

 هلی دمو یرارسکكنونو كنس هنہہسلا «اتنعع ہلیزلدمو یرازدکك نونو كنس نیس روط
 هل رسک كنس هانئس روطو لف كنب انیس روط یدۃبا شفخاو ہرزوا تبا هر شفخآ یدحاو
 . زاد اوا شل وا انب هززوا ینزو ءالعف اربز هلرسح وچ عر د نسخا نیس مه نکل ردشفلوا تءارق
 3 ہکردلکد ندبر عفیلیا ل وش هلیدم كفلاو یرسک كناف یسلک هرژواقزو ءالعف ! ارز زد د حبق رکو

 1 | ر یدنا یلع وب او هلوا شفلوا فرص كرت ءانب هنفیدلوایمحعا هکر کم هلوا زُ اج فرض كرت هدنا
 زا | نوار اتخ ایرسک الملا نو عو ورد هاب هنفب هلو ت ا “وم بولؤادعقب مسا یئیدلوا فرم

 | نال وازنکا هدنهارهوید زولیف رظن هنرن كنبس ندنظذل نیس عبید ردبا راستعاہلننہسروط
 كننش نالا (نیشلالصف) ردوبنالوا قفوا ةو ءدصاق هک ردشغا راتخایمف یئاسکو دو
 یاب زوکهکیسناج كنکک شب نشو زدهنسانعم لاحو هنناضعمزما هلن وکس كن زمه و یف

 لول بم طا وکی در دم نال بام) وک دعب بو ات یا کوا ید |
 ے

 شا



 ےس

 ۳3 ما ا دن ایم او نواز لہ ٹیپ ںی تا سا دنفانعم || ہہ سیہ یی نب یا ںی
 قاف هم انتهکه لز ناد رفاک نامط تب هیدب دشت كن ابو یر ك وو هيف لیمو ی
 هنس انفه هک وو ر د هنسانعم| جد رط ہلئتشف نا ر درلندیا راکنا هنسلوا لصاح ع هلباربخ بولوا
 اج لاش و دهج و نیا لیا نان نع علاق و كب و كهجو یا كنس ىلع ض ما لاقب ر ولك ید.

 ۔ےہ ۔۔یروجے یو

 یف كنس ياشلا رواک وج ید كنتس نئسو A نام هد دف اضیا هاذ هلبصف كنونو یک
 ةدجاودقَن رطیلع ِتئاجادا ن انس حیزا تاج لاقترولکهلانعم هدحاو قب طاس تک ناب و
 هک وا هنسورارد ید دعونزہ ندنامرخ هرونم دم تنسو رار د جد هت رس تشیو بفلتخال

 کوا یا وانا لقص لاک یحاہبلعماسیفلاو اهیعز نسحااذا لبا لچزا نس لاعب كم یک
 ةد هک کود هل تاو ېس هن رو ر وار ی اربط نسو ربشڈہرزوا دحاو ناس بویل ەںہم ینا

 یحعمەلکنا هکیشاط یہ ل عف كيسو یرسک كی*,نملا هن ددحااذإ نیکسلاتننس ل وقت
 4 لاعت هلوف هلم ەن نالوا مغتم تاتو هح اردب یض نو و یخ نیم :نونتنلا زرلب
 زاویه نوتسعو رولکدهنی انعم وضم نونسمو رارب د خط ابرد هلی هلته ماح ءاجتو تونا
 هدننرو وهدنرو هکر رد هب هننک ل وش هچول هجولا نونو د هب هنسن نالوا قحب زبض بولوا

 بوردلاقاعم ترللا کیا تا 1 ہلاہلمہف د اص و فاق صع و صج ادا )فلا نشا لاقي ٰقعوا براک

 ہلی9 كفاق اعرقو ران روا ہود لاصفواعر ملا تح لاصفلا تسال ثل اراي د هغ وا هلغعوقاعم
 لجانتسا لاقب ابدی هک لامعتسا لا وسع نانتساو زرد هلو اقع بولوا کری
 بو رکوح ین آق وف نیهودیشید هود تاک را هلیدپ دسشن كنون ویبضكوم ناسا كاتسا ادا

 اهدرطاذ ان اس وةناسم ةقانلا ناسي لعل !ل وقت اهاتععهب رسک كنيس نانسلا نوما
 هتسالا رار د ىدە رومد ردنوک نانسو ری دیجدهنشایطیکلب ناس دن لار توت وین

 كنانسا هساو هنسانعم یرلرومد ردنوک ی چ هلي دید شن كن ونو یرسنکكنبننو یف كن هزه
 یج كنانفاو نانفا یج لئفهنسانع» * شلد هرزوا نلوا ىج كنس نانسا رولکیندیوج

 نل هو د هلن تع لکر واه ہنسا کلا !وطعاف بیمار عرفاساذ ثید حا و یکیکیدلک ةتفا

 هلب دمو یرسک كو یف كن تن كا عنم نداعرم یراوط ةد رغب ئاننا عت رد هنس انفه
 هکر دوبل دلر دمو یه كنونو یخ كن :نونلسلا ردن ناکود هدنفب یخیدن زافشا-ط

 نانسالا ہنسانوم نان د شود هلب د دش کانون و یسک ك لبس كنيس نسلا لا رازدیا لامعتسا یک وسه أ ا

 "ندهطرعزونه هکز ارب دونشفزوان ەد ۔و رد ەنسانەمادبا كىالى کیه

 ial noi س تلف نمود لب و نو کيدشودیشدالسا تل وه نفقچ

 | كنم نانا | هانعع هلی دی دشن كوو یعص تنیس. هنا نیس ود یا ههجو درال ننس لیا نم

 ۱ بوروکیکی رک ی هنر هلبدیدشن كنونو یش كنس ن سلا رد خد ہن یهو هنتر وص ك زوي

 خو دلا هات نس لاقب رد ید ہکمزادہکی هرز نسو هاو یکءانسم بولغ هر هک هلهج ور زرد
 یلع ءال ا تنس لاو قت رار پد ید دکم کو د هد هروب یی وصو هیلعاّص اذا اساس
 نهفاننسو جلا نیشلاب تلق بصل. .ق هنورف اذافقب رفنریسخ نمال سرااهتلسرا اذا یہجو

 هنسابشعدرب قنوت نسو ادب دش ارس اسھت رس اذا ةَفاےتلا تنتس لٰوفیرا رد خد .هروس یک ۱
 ۱ زاهد کمان قوم نمد ةنوصادا لو بابا نیا زم كرر واکس

 || ہقوش تآ ہاں سک. ك ناتو كنهومنه تاتسالا. هيلنوا رودم یف یزوب بولوا قان زوا ہللا ا

 ردیمغضف لانه وکس كنابو یش کاوو ی كنبس نیس هننساا هنس انعم رانباد عج هلع كل هزه

 1 بان كالل راب رعورد ان ذی وا خام نوح نس یسک لبا اتو ہنسانعم زکھٹید'



 كشوف سنحر لب رصف كفلاو ی ا لس یاسا نیس مھل بو زط یا ۱

of: 
 ی ےس ےس ےس سس

 | لاونعووررید « رپ یرلکدنزواآ .هشان كس هال دنموآ کر عر دمو لیفنلاو ةعدا دلانم  |تنعو عردم الات اسب رلضكذاکو ھابنضف یکے لا داوا قدبلذ و رقف هلب دب هفتو یم 11 گئاکو هلنتضف نکس نکا رول دئ انام تفعضو تاذ زولواهک دوو دیا ترقق هلی رسک ت فاکو تیم ۲ اٹ یا نس IRENE 7-7۳6 و و فارس
 1 ہو ھم اج EN ورود مو عج کش کد کل بو خرد فین اندک هرزۋا قولت نلایف هک الاجرد هوروایزو صفرا ارب زرد ذاب زافناک درازا
 4 نیطفالو سیال یذلا نيكس اما و ناتفللاو ةمعللا هدرتینلا کیلا سنا | یدفشاقو
 ]| كبح تیا هاو اطعاهسنرپ اکسا هک انهفب اس تیغ اگر دلوا نک یف طی

 1 || یوتسبلاشمولعتو اه لب ناکسو ةنیکسم هما 2 ما لاف وم كنیکسم هلن زك ك اكو ||
 ۸2  نولیکم یر ڪم ذم عج یسلک تانیکیم نم عج نکلکڈنیکسم یا ہرفم فی رادار 1 هک یا وا ا نونیکسم كایکبسو یخ ہار ڪڪ كفاکو كرم کا 1 " | توك ئا جت بدع یزسکفاکو یف كيم نیکاسلا نایت شک نوا کد ةيف
 | زارق هدنرزوا نوب E رسکكفاکو یخ كنبس دنکیللا ر دش واٹ عاب نما «رزۆا یہ

 ]| و هتننانعم ناک اخت .تانکسو ییجج لپ رنک لذکتفاکو یخ كن ناکاو دشا ۱
 یا ورازفونورهتماقتنا یلع یا مھتانکس یلع سانلا لاس را رد قد هنس انعم تماقتنا تانکش مکار نوا مکا وخ لع یا هما تعطقنا دف کت انکس یلعاوا رسنا شبد قو رژاک
 | ةرطلاو ردیسا :لنبنق امهنع هللا ینعر كنيلع نب نیسحهلین وکٹ كل و یقف كفاك نی کنیم | کردیم ن ایقر ن دنع لیدو یمن تهاکو یف كنبس "وکلا ردنلاضزکد ناهار دز انب | یی او یرمک دن هنسانعم در اکیصهپدیهنتو یسک اکو یار ئاردک كنيم نیکتسلآ رد هرزوا
 ۳ a زرد هزاتچ یزاقاددغب هدنلاثم جنس هنلا آو هجا نالوا هدنلآ «رطواجلاةب وال تک

 | زائل نازیغلا زونلواقالطا یخد هتغاب یکیرزلوا ها در ثا لیمو یف كنبف
 1 مور دهن اشتم هقرارمظو یکن ارهظ هاارهظو یکن اد هادبع یتج لوکس كفو

aia۱ : هتل ادا لوالا بابا نم انس نما مال مهل تنس لوقت زد ید  
 نادم اورولوا قرض هسزولوا ہانی لاس حانژکا ہار دب دشف تو یف كن اب ۱
 8 روا زار لھاو ننه نیو نالا ی وادی موقلا تنیس لوفتقلقداز یاب | أ غرکشلاذزو لغ نیما رولوا فرضتال«دقدلوا فرم ساجن ان رهز رۇي
 ۱۳ لالا بابا نما سلف ےک كر صف كم یرسک نبش نما یو لگد | ۱ | نالؤارٹس اب دمو یرسک كيمو مف كت ندا تاب کن لا قوی یس کھ ۱ | اتر ی ماه اسدخ طهارت نا شش با کر هغو
 تو ی كنیم یا ادم دشتو یط لیمو هلن سیقف اما ودر مک درک . | مز لوا هکر ولوا فلاحم خم نح عاد دا غ ااف یک دا ٹراشا د ہند كز اخت نرخ او

 | هنا نفر لپ رسک هزحه ناسا نانمسلا زر درس نهان هک هکر داود لوشهلوکع ۱
 قر هل ر كىنو کن زم ناتا . ناومتسالا انی ایش هاطعا ادال زا نما لوقت یلوا ثامن
 | نوئعمتسا !هواجلاش زر یتد هک | نلط غخانامسساو نیما دنیا لاف لر

 ےس. سس سا ہی وک

 یر كراشوفآ نانلوارک د د یدحاو هرز ۋاز وز نو اس۴ لا !دیدننقاح لتئالو ردیف | ۱
 ےس

 هنسانعج



 ھو

 ۱ فرم کل رنک من لاو وينيك لا دو یف كس ندی :ندیلا !ہنائاعمز راکھ ۱

 | تعیشوبنادس و لوالا ب بلا نمةنادسوان دش دبن دس ل فن ك غا تمدخ هما صا ت د قجخاب ۱
 رک (لوسر یدباكرأدلادغ ین هدنیلهاجنام ز ظلم کال واهدناوتمدخهَس رش ینعباواا ۷
 1 .هفسانسآ ابهنسک و ندسو هدتهالسا نام زی دلة ر نفع هنن رر وا ك رانادنی سو ہيلعهللا یلص 1

 | غف كنءزمه نادسالا ( ہلسرااذا نسل نسوا هب یثلج رلا ندسلاقب ږد ید هکم یب بلاص | |
 ۱ :تنارویرسک# تن بجو ملا زدنا هدلادشاوب :ویراجوا كنسر وا همم نوار صدف 1

 هنشودل وار وکینپسو زد :سم قاق نان نخ ىس رتزاوط نادم ۇزىك تو وکس |
 شه اولا اقرار دیخدنیقرسروا هک هافخفردقوب لیلق دیر مالک هکر فولاد |
 0 یکھلرفای سوا قزو هلو وردەیلصا ینو كنهناوطساو هنسانعمنوتسدلر د هلي كناطو
 | طلبت نکس ونیط سنج لیندا دبل شا نو كنا وار دکمه اب هناوقاو |
 | فرخ کیا نالوا هند ام باوا دئازواو مالکو بو یدیدر هاولعف ییصا كبو شف اور دیراکدہد 1

 نخ كلو هه طال زامل وب هدیرع مالک یلص كو و رد نو هل | رانا کردا پایا نسادواد از

 : نیما يرردهلبعقف ابو كه ھتطا ائ اباد ی

 عفترم یاناوطسا لججلاقنهتسننالوا سک ہول نن اظو زمہ ناوطسالا
 زار دلما نزیئامرش دنا بونسکن دنسترواهکن ده رقلوش ما نوک تو یھت کس نہ

 نج ساز وف نیس هو یکیلاکب دزکاڈ ر جین رول وا اکو یم سا و
 عارفا یکه نصغ:لصیغ هن انتا قال وار 2یچ صف نہر کنم
 اینو اهدا :نیلام ےھلوڈ همزن ابعن دزیهح ۶ ۱ یش هلن وکم كنرعو یخ كنم ةنعسلا

 یزڑپک لینا تلا جت يافت نررقس «یشهلرضف كم خد نعموهّیسأعم
TTنم یا دردناک  E 

 اذا فاٹا بابا نان یی لب قعوص ناخن بوکس کنافو فكلهم
 هنفاسلا ضرالا هجو نع بازل اجزا تفس لام ود ید دغو هنر وار یعارنطلب نفسو برش د
 لپ نانلار ک د ېچ هک فو غ كنبن نا نا لب نتا هرزو هجو نابل وارد هلی
 ٰجمرنؤانو نیو نیت هتسانم-عیکا یک دو یرنیکخ نفیس |
 نخ بس ناف یو نزور لپ وجم چک کد نا اد اد صف فی زاد زد ناو
 ین وس نیم ید ھر جر یا

 سا لای قلوا منا هنبتجح نوکیلا نخ هافینوبا تویلتاک 2 هلبا ہر ین ۱

 پکس لو ھنر 61 اں پی وی ورد الا زرید تن یک
 ےک تن ارپ كفلاو قو کس لو و یی کیس ر د

 E و سست اف قل نکاسعرکبا تیزو لک نیکی سیم ۱
 .تفاکویمنضكنیس اکیلا قوا ہیزواداقرو ك مر فمارآه هو دمو یربیک

 هتل | نذر دن تک ناکسو نال ناک مه لاغر نیک نالوا اوست ۱
 ہدنوار ون نرو :نکیئا دیدیا و دم اکو ومن ۳ دنخاربظ هقوک. ہل رسیک كذاکو یخ كم٣ نک :

 هلو خاک ی كنس نکلا هل تفکر بد ز کیم زاجلهاوروناواقالطاهم و لزوم 1 ۱
 یابی قبلي کیلا .ع املا نا ح ثب د طا وړا هتسک نالوا نکاس هدوارب

 | یک لاو هاو وارد آه بونغصاک) هکر ا زد: هب هر هني لوک نکسو هنسا تمام

 رات ۳ نو بیاتی تحت كفس اد سهم نیا نا ات ۱

 تسنیم

 ب

 تر سس



۸ 

 | ")نیو یدشنویرکابجویردکكنبس نیهسلا هسبحاذالوالا بالا نەن دن لاب
 اج و غل رانا واز و جغ لها هک دیعمآ كعضو مر نبض مودردش یا نم بی لاغبهنسانعمدیدش
 1 ندقدفی يکق یف ندنههر دلعف نج  یدناہدیعو او هر ز وا او رسا بعنیا ردەدنایلاغا

 | الوهلاغب رردبانیکسناحر ول وا هاک و تأسیهو بولس اهلیت تنهلمهم ءاعو كنس ۳7
 لا هاتهسلا ن نسل ها لاقہاھانعم هدم كفل او نوکس كلاس و یتف كنہس مانسصملا منم نسح مو
 1 اکی رہغ ندارف مدشیا یدحار نبیدننادیبعوب او هل ږ تف یدبا ید ہاد آف" او اسنحمہلاا رو
 ۲ ۱ یظودنلواكي رحم هدا دانو انس نایک او هنس انعم هیراجر دما ءاد بود تک هبد اد و ام

 ]| بولوا هرز واترش اعم نسح هلبحف ثااسو ىم كيم ةنخاحملا یدیدردیرآ واندملع فرح
 - || قلوب بوخ نب ولسا كنهنسنر لدیدشنو یم كلاس و لنبتخف نکا كع اطالتخ | هل
 3 لبق كن احو وكس كنبس وى كم ذنصسلملا ةنسح اشک ار اذا لاش ا تنحل وقت
 ]| ىف كنيس نل رظلا سیا ناس سرف لا خر کب رخ ہدرظن روش
 | كنسو ىرمىكك ماما صا هنرسکاذارف طاس لوشن هنسانعهرسک قق افوا هلن وکس تكناس و

 لوکس كن هاو یفص كس نا لو دافوا شاط هلکنا هکر دنلالوش ل9 تناحو یئ کش

 ]| نوه نب هرغو »الا نه-ل وقت قلو ایسا هیت نوا هنسانعف مرکه نسا نال وا یسا
 01 |عرکسشلانز ویلع نیعسلا سلا نیما بالا ه ًاضنا ةن ومن ا نمو لو الا تالا نھ

 || کل ود ىد عفت فا نانه اوز ضماو و ءاملاتنخم لافبم اض هاب رسک كنهرمه نان سالا: قا
 ۱ كزاخو ینوکس كنبس و یمن کیم نما اکیا یا هشیعهلا یعسا لقب ر دذ وخ امن دنبع 4 ےس

 أ زار عالا نیا ہنس شما كلذکه سم و یرسک ك اش و یف كنيس نیا هنس شفا هيف

 | یک ی لکدید غرب و مربم و صز ر و ض زمر د نخ »و ناموا DYE رزوایاوز
 ۱ دمو ی یسکباخ و یض كنس نیحاصسلا یک مربع رد هنس انعم کک لبا هلم داصضرع |

 .. وز یواش دره ماکو رها كلذکهر ؟هر رهایزو ولیعاعف
 ردمین اینا لوکس لا هکر دکلموج لوش ہلضف كن اس ویز يه نسما ةا ردشملدشپا

 3 | مو لافب انس هلن کس كن او یخ كېس نان ہنسانعف راحیساهلب سمک كناخ نخاسلا
 ۱ 1 ناتا سام یلع یت وم كنس دل نوکس كن اخ و یصكنیس نسل | نم یآنادنش و شام

 9 | ناال واهدز وکه ل یم كنس ہن ود اض مو هنس "لا اهانع# هلن یکس كن اس و یتش كنس |[

 ۱ | ندرورسهکر رب دهتدورپ لوشهرفو رد و بفن كنهرفرول والصانمد ز وکن دهصغهک رد رارح
 7 || نالوالصاع ندبه ملا نیملانیغ هو هفده ع ٿن لا ةنزولوالصاحهدز وک

 13 ا نېم نونعسلا مچ هند اهر حتة رار ل ضف یا ذض یلفل ف دجال ینا لودنل زید هت رار

 1 هک ر دما عطل وش هلند + و هلب رسک اخ و یف كم ةا زدش آن لدیس هی دعو یم كم اوا

 أ | لاو رعسو هدنرب امر ق راک ای هتیفن وی هنپکسو لربد جام وا ہدیکرت ناسااک اور ردیانشوا
 ۱ هنیفنو ین هنیتهسرابا | ۳ ری درار دبا بیت هلکنول سه اطش شب فو ردیاهدرانف ویغودلوا

 ۲ | FF و یف كنس نيا ردپشآ نوا نالوا وق ند ہنی هنن وی درا زدنا لامع اق وجم

 دلو بود قاشا هب ردلیام هنس وارا ی راک اک ندا ل وش بده وک راک

 ۱ ٤نا م* ما ہلا ید ا یف و هنس انعم فار اکر اهلب دهویرسک كن اخو صف كنات نیخاسشلا

 ۱ تھی ری رنو هاشور ردەءانففرل ما ذواشمو نیخاستلاو ذو اشلا لغ

 ۱ يادت اهفرش هب دیک رسک ك اد ناداشلا هدسانعم رات واق رفنمییک بیش اه ردقول یدحاو

 ۱ نانلوا رک د یججهلنبنصف 2 سلا را اک دبا ته دخوب ناخب ا لاک |

 سس
 ہمہ ایم

۱ 

 ےس ترسیم

 زن



 د0 ا

 ارونلوا لافعتما هدننش قو یخ از کر دف نوک نبوت مو یی كاز نمرات ا
 نسرد م وعلاتاد هّنيَفل مک ن نسربد مدلوا یالم هدیخ ہیک ازم توعد نما تاذ هتیّقل لوعت ۱

 الت سس نم 4 پ00 نهار ا ھنساسنعم مدلوا قالم ہدنشانئارالنپ 3

 كنار دنامزلا رھشلا نم ةرهاشم لوغت اک ن ملا نم ةنم ازم هتلم اغ لوقت :رزوا یباور انک

 لب رسک کمو یل 1 نزلا ز٭زلا رواوانام ن ندهع روب تولوا ضراع ہلاوبح هکر دنفا ر لف
 هل رسک كنار نام ولآ هب یتیم ن ناک اذانهز لج ر لاقت هنسک نالوا ال٥ هتفاناتلوا رکذ

 هل مد نام زلوا هک ر کوسا یب اباب كن هیتر ردت شغا صرع قد ھند دشن کی٣ ہدحاا رت مو ۱

 ہلی رسک كنهرمه نانزالا ںیزدرا افق او شر زدیلاو بر دا تاک هکر دا هلع نب

 ولتمېنناناوافنکب نزیوجو هب هتمبتا افا يغب دن زا لوفت قلق ولت هبا هناا ی هتک
 ح ارض تحااض هدماقمیبو هتمهنا اذاهنظا لنشم رمالاب زا لات زرد ید هکسغا نظ ُ

 كي وو یضف كناز ةنز وا رس |یط نر هلبس هدف الم رک تیغ ا ق و ااا ی
 منطتبهلیدموی كنار توز ویزا .هنسانعم د قزد یسک رول اجیرلکدد ن و لبد ید شن

 كواو ویرسکك ناز نو زاا زار زر د نوزاک از ر وندا د وهه بور ونک لع ینا هک هنشارهوهنس اتعم

 كلذک كنونویرسک كناز ةنو نا نو د زلجر لا گہر نالوا مال اریص لر دی دشت كنو یخ

 هاب رصق كغلاو یوکس كنونوملنبتخف یزت و زا هنسانعم تر وع نالوا عاقل ارهصخ شوم د دش
 هکر انا ده ایسنالوو اه دنا یاد خب هاب ایم سک ك ناز ناو "لا هتک نالوامومذم بو واوا هماغلار بص

 یدتہارورممکت ر ر وتکه مه واود واو دول وا کو هاندم ہل كنار ناو ا ردیجایمعط

 موب ناوک ارنب هر زؤاو و زم نر و نبا موہ هنسانض»شنارآ ك 'ری لب دمویرسکتناز فن نا سزا

 ر دبل اقم کل نپش ہک كا ب وخ ت وب نی هتسنرب ہل وک كناب و یف کلا نانا هتشانشدیما

 هد راعشاضعب مكت رینلوا قاللطایخدهنجات س و رخ نی ز ویلا بالا نم ہنی ز هال اش
 یلافص هلب دیدن و یش شان اب و یم كب ن نیررلا هاضع غ رکنا ن زو لغ نبت تل نیت علا ا

 هد دشت وی رسک کلاب ویعضكيم ن رآ :نب ملا رعشلاذدقمیانب رمل جز لاق هک نال وات
 ا درالا ِكغز هل ردید شتو یعض ك ناب و هلزتقف نیا هنساسنعهر رھنشک نان ا

 یجب رخ كناتردهر ر وا ین رولاغتفانابدزاونادزاولحرای زن لاغبہانغ ملز: از سک كلاد ول رمه

 ي كيم نادنلا رد رانغا بلف لاد یف ات ی زت واندنغ ودلوا دیدشیب راز باوا الم ۱

 نی لا ماغدالاوبلقلابءانعم هلیدیدشن كنازو ىم كوف نا زرما هتسن شا وانب زهلنوکس كناز و
 لک تودل وا یربنصت كار ارم دیربغصت كنس هلک ناد ههژردیدشن ویرتسک ناب وى كي

 یابندلادردی رخ صد كن اد زم كل ذکهلیدم وهلدفشت وی رک كل وای اب ر وی ك٣ نی لا

 لااب و یف کیس نا را هاب و زاب نيس رب دنیا نل او ؿا نما ہدنعج میک هلکمرپ وضو ظن کاض

 ہلیدم وی رسک كن اب و یھب كوم "نیب را ہنسا تخم راهنسن شما ران ىدۇ وک

 | كناب وی رسک تن «زمه ناب زالا یی ور نال یکتا وضوع یا یعجتاذک

 صحح

 یدلنبدتش رات واز وٹگمم نمعەنلواوب دن یا وا: حک ادتیاهدسفدنلوا ما داهدنمآاز

 ةنتسالا یراکوک جان شب ر وجه وکسهدنیامكنبسو یف تا كنه نتسالا (نبسلالصق

 ك وی رسک كنپس نحل هنساضمی رن دراکوک یر وجیدحاو اِف کلا و لازم
 نم نه ںبحودردصمہوکساكلذک ك يجو ین سن علا فنسانعم حال وكم

 || كن اذو ی سک ل نہز مہ .ناب زالا اہہثعب ض رالاش زالاش قل وان ر نادلاعفا بابل تیم

 اب ونلوانیکسئان سپ تب زتهلصا تش زا لاش هانعع ہلیدیدشت خد كناب و یدندن دوی رک

 ند

 نور



 نجد

 نحرر

 نفدز

 نار

(6 4 

 نەر

 | تانکر هلیدعو یرسک كتابو یش ك تاز ةن نا ابا انشا نسامرخ بولرا سکت

1 ۹ 

 | ترف رةنك نالوانیعماکج او ندد هلبفیفخت كتابو صف كنار ةنابزلا رذلکد ناننمالکا |
 دنر دبعفد؛رانیرانلهارای دبد های دب الم د ضع ندنیسوزارد هاب ز هراروب نم یسهعت اط

 راتلو هلت رص كفلاو یف ك از یدد ردتابر یدحاو كنهبنابر رایضعب یدتاشفخا یرتوا

 زا كابو ی وکس هدننسام كتاب و یرشک كنووكار یدید ردهش ززایضعبو یدند ردننازیدحاو
 ]| یتهفئانطبرعیدتبا هدیبع وب اوراربد هود نالوا بیهم هپ رفعو یکەیرذع ہلیغ تو یف
 | ییکدندابعو نکل پانازرایدلق بدزراعج نیلوا مولعم یدرعم قوبو رب ر د هنیدرفع كنهبابز
 ارگ قم ولا للدہدشنو یضكناو یف کار ر نزلا زرد ةبهفرفتم تاغ اج ندنانذیداصو

 E ۱ «رهظبااج منامیاهنوبرودلجر ل اھت راربدیخد هعنم هو زاورتک یاهبیوبر هيف لجر لاقي هتساسنعف
 || بنابز ل اف یزون وب یکیا تاب مع هلیفیفخت كنا و یم كناز نایاب زلا ردعنام ینلک ندندرا عو

 3 || کود هدنس هب انه یراز و و كمجرب ترزفع هکر ار د هزدل قاب ییا ناب اب وهابی

 :كنابو یعص كيم ةنبارلا ردیعما تالجرزرپ ہلیدیدیشت كنابو یصفكنار تایر ر ولوا لّران هرلنام
 د دراج عی وب ارز زدشملؤادراو ی ہن ندنوبک كا عب ہلیامرج نکرروطهدنشاب حاغا 'یبطر ليف

 || هیذخس لک ن جام رخ ابر عو ردشلروکزئاج عب نانلوارکذ ه دانا رعاما نزوالو لیک الب

 لااا ىجا زول وا هاک هرکص ندک دلزپ وةیراع ار زرارب د هکسرپو تی نوعا كم نسامرخ
7) 

 س ںی

 ۱ وسیم العزرح ناتنیزوناسنع حر دنا رورم ہدەم زح یرسفتكنوب هکر ديما

 | نش نح دلاس یا اوا محک ن هننسربهلیئوکبس كهل بم هاحو یف كاز نح زا ردننغ دردیمها
 | لاق هاشعع هلیدب دشنو مص لنەلمہم ءاحو هلي كف نحزلا ًاطبا ادا ثلاثلا وو سوپ
 3 مد ۰ یا حالم کم ببار نحو یو ملن نت

  eلازم نزابضفبو درد زدذنم سیم یر رم لمر اف 8

 روا یفهقلح ومق ہللدمو یرسک كنافو یم ك ناز نفر زا هنساتعم رج اعص یدید ردهنول غ٤

 أ , ۲۳ دف قاق یک هقلح دت ةجرح دلانزو للع هنفرزا ززا دب رغم یس راف ردنغا جد یرسک

۳ EN و لا رد هنس انهم فار لبا هجم نیعو ؛لمممداصع دص وزاد هدلوم کون و هبغدص ن درر ۱ 

 ت6 و دك ناز نیفررا نالا بالا نم نفزإ نفز لاقب ردهنسانذعم صقر هلن وکس كلاف یتف |
 وب نا هتسفار هان وکسم كفاق ویعف كن :ن دلا شا تا ںاولامالظ اه دام لن کر |

 تتواعنقدهةلکوبیدنسنر لبر سک كن «نسهناقزالا_هتلجن اذا لوالا بابلا نم ەئَفَزا لم ا تنفزلوفت ||

 اتقا هک نوری هنن رب هاتف نکا لا للعهتنعا اذااللف تنفزآ لر ةت كيا

 کو نار لجر لاقمالو هتسطیا ال اص ےک زل وقتا دید هککیا نطهلتسارف یی نک و |]
E اعنا ی زوزشوکص راک ز زا بام فرك زا رف د دان اهنسانصشتت ظزربد 
 هدهاتموودنکر تحت ہفاو۔ یس ییعع ابشتهتنکنالاشر واوا كم د مدر هلبهکر ونلوا لامعتسا ۱ 1

 | تنوع "نیک نا نک زا رد طف اس ندی رکا ٹکا لاو هکر دنا عقاوطبخهدنززک نہ رن حاد 1

 سبلو ہیلع ەبشاذ جہ ایہ ا هززوایتا وز عصا ردهتسات ةه طرلخ و هشت ت نر کتا | ۱ ۲

 ساباوهو سا ا نم نک ر اوه لاقت ر هتک نالوا تسازف لها هدا ز ہاطف اکو كەز مہ نکرالا| | ۱

 ردهتشاننمتفوهلنیتصف نم نم زلا افنارمام ىلع كمردلبەل سک ك زمه ناکزالا قزماقیَواعمِن ا
 ةسانعمراتفو جن هلبصف كنءرمه نامزالا هانعع هلبعف ناز "املا رونل وا قالطاهرنکو هلیلق
 یخ لاک هی ی لیمو یفك زمہ نمزالا یج كالذکهب شیب پا و یہ نه زا نزال
۱ 

7 ۱ 

 ا

 اج 1 ۱ 7
۱ 

۳ 

۳ 
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 ۱ دانیم نهر ر ید شفچاو رد زاید مفتش و تنا کپ ان با/ز فا و مچ ۱

 لوید ید هغدوکنهر ی هنسرب نهرو یکشزف فار در دیه كنهر لوا هک هلوایعمج  كناهر
 بالا زىلا ههوو هنهرا نالفدنغ ىلا تنهو لوقت ءاضعم هل زيك نہ نم ناهرالا
 [ر ذکر ڪڪ ههر ي ویروکرا اھت ناامعتسا یا هینهرا یمسصاو یشن نا هتنهراو لالا |

 نهن درب ناهراو تبو ما داذآ یشلا نهر لاقپ رارددیدهغنوا تبانو ما دهنسنرب نهزوردشعد
 تکساا اور دینیا ور دی ز رو و و ی :اغ ادا :یشلا تنهرا لوفترارب دیخد هغاق اس هب |

 ارطخ دب مسهن +زطحا یا ان ایهرا یدلوا تنهرا لومنر رہد ید ہهضموف ل کج وا

 ماد یدنساو ناهراورولوا خاص هنجو ہدرمم دلوو م دود لدکوا یدلو ینا

 یھب ہللا کپ اه ۰ نعازا میلون دا ادا بارشلاو ماعطلا مل تنهرا لوقت را ریدیتد ام

 هر ود نالوا قیا سا نا ورا نهارورواک ید هتساسنعم تک نهازو هنسک یب و

 لناه ٰیض یم نهتم ماد یا نهار مات اعراب ہود هی الو ادنهارو راریدیحد

 نیه زا" هنمانآ ریو نهر هلیدم وی مص كناسهو یف کیم نوهرلآ هنسکیملا نہر هل رسک

 نیص ںیم ةنها رثا ین ومر روا رو رم نرو ةنيهرا مرا هان دو یزیکن اموی تار

 لر طاخ ادا ةنهارم اذکیلع انالف ثنهار لوقت قا :وق لدکوا ب وشاجوا هدهنسنر لطف ك اھو
 كنار نداهرلا هدنلاتم هجرس دیشی فتتلجوک سجا یف مم هکیرتمچ نرولع :نیمرلا
 را ر دید دشوقرپر ر کی ہشوق هد زف یشاب یزاکدید یشوق هبق ندہرو ین هلی راکت لا دویعف

 كنابو یخ كنار نیرلا ردکج وب حد هدهنج,ندنش وف میقوار د هم وق خد نر کتاوهزالا
 ین الا تالا نم ان یو انیرسیندهپاف لج نارلا-هب انعع هلع .نوتنلا :قلوا نساپ ورکه بوکس

 بل نار هدننوق نوبسکی اوناک ام ہہ ول یلع نار بالکل عن یراب یدچپآہدییعوبا بلغ یا
 او هلغلوواتاق ت تأق هاک ینعل تو وسل ىح بنذلا لعب بندلاوه یدتیانسحو ردهنسانعم

 نع هللا سریع ثیدح قو كارو بلع نارو كب ناردقف كيلءام لک ید دیعوباو رقم درق

 ناداف حاطا یف قبس لا ناب هتناماو هد زه .ینضردف ههج عفیسا عغیسالاناالا ل ةن بطخ هنا

 ندقلخ هلکعا تقبس ندج اه هنسک مان عفیسا ندنس هل هنیهج ینعیەب نی ردو ص افاضرعم

 جا نوا ردششود کاله ططرو بو دیا لیدبت نتناماو نتید هکعآ یضارقتیمآو تن انسا

 یفلطا تناوو نیعلا یف ساعنلا نار لامبو هشود ہر یني! وار اق هفسو> نا رار بد لج لا: نیر

 تولوارجاع ن اف رازہب هن نير یدتبا قارعا ناتج و راریده و وا هلون ےس سپاعزو تبلغاداهرلع

 نا الا .فسلوا درو نانشخ تونلو یلگوکن انس لربد اتر نیز ہنس ےن تنارو هوا عطقنم
 نونپ لا منام کلہ ' اذآ مرفلا نارا لابقب قازا لالہ یراوط كوف ہلیزسک ك وم

 ینثص لن ال وی “ر تاک لا بب کن ال وا هماغل اریصد لب دب دشت كنا ۳ وی كي؛نمیهو

 را رولوا یئا قزل هک فن ماس نالوا هدنس ازا کرا لبد« ك ەزرىھو ىم كاز ناز |
 لا ش لرد ید هخه روا هل رب لر نالوا ہدنراَمِا ہود نرو كا عفد هلیئوکس كتاب وی تناز

 ط.لناو لچزاب نزفک لا شا ا نالاو:بلطادنع الجار تبزضاذا ةفاتلا تیز
 ی كل و یھب كنار نوبل ةضاَخ رونلوا لامعتسا هدنطا ہلاضغالا هذه نیز شعیدیلاب
 هناوغوا لوش توز پرحورور و یاوروروا ی نک نافصیودنک هک ردود: لو هلی دمو

 ۱ یی هتسنر ناهراو تفلشا ینعم تنھرا لوتنرارہد هکنمرب و فلس یب هتسر ناهزا یدتیا

 یرنک كنار یا (فاز) ل تصف) موق نالوا اله یراوط ہلیدمو یرسک كنازو یم کم

 سس 2 سس

 نی 2

 ۳ وهم ندیم نالوا هنس انعم ادا قجاوداباعفدسورکس و اش که
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 | كفاکو یزسک وم کر الا عرمنع فنک مف لاق ردراو یرانکر كنه اب وکلوا كویهداہز ||

 )دن اجمور هلیفغح كن هبنا هاب و یریک نونو کیم كنه زها نیم ةييمرا ردیلع كغاطرب

۹ 

 | هلیربنکكلاد ناقرلا لرفب هنر للا یس هغ اطاسن 777 كف او یخ كنار نتوفرا
 نافرالا .تبضتخ اد 5 ۱ تنور لا یجعبانح هل لب دست و یم كفافو هلنیتعم نقلا هایتعع

 د او یر زفد با بح نیقرتو ءانعم :میرکلا نزو ىلع ,نیقرلا هیطل>رانف زا لاقيت
 ان یاماها ودت و لو عقار وباسندلااک نود ازدا ۱

 |یکشؤاەیلا لام اذا لوالا بایسلانمنکمیمیلا نک لای كا لبه هنر هل نوکرلا الم
 | کاوو ندنہار باب یدلق تیاور د هيلا نکر دیروب او اوذظنینلانلا اڑٹکرالو لات لاف |

 هززوا ٹلا باب باب یخ دلق :تناور نکرپ نکر وعو ااماورواک نو گرردصم هرژوا تناور
 ۱ ی كنار نکراا ندلک د هلقتسم تغار د هلوا لیصاح ندنلخ ادت كتل يا ناماوارکد ام دقه
 ۱ ذجٴفو ةعنمو زعیادیدش نكر لا یوأب , وه له قر ط رط نالوایوق كن هنسنرب بت وک كفاکو
 ۱ 0 وا یراف طا یل اعلیدمو یرشکك فاکو یخ كنار, نکالا رد هنس انعم مشحو ل خا هلنيتفف
 ]هکر دوم لوش لب دید تنو نخ ك ذاکر یمض كم نکل باع ناکرا ہل یا نیکر لبج لا غاط |

 ۲ رک فاکو یفف كنار نیت را رادنیور یبعصاوبورروب یمایکه دنا كن آهکر د نکل لوشلبیف

 7 ںرامو تب : فا یھب كنار هن دناکرا روھو یا .ن یا نیکر لر لاقب هتسکنالواراقو لها هل دمو
 ۱ نیو تجر ز ملضیذخحت كفاكو ئ كنار هناکرآ نسماحا بابل نم ةناکِرنکر لاش هنسانعم

 ہللا لص مرک لوس دهدنکی در ہ مقالط هللا هلبا ہما هنس هنسهجوز هکرد هنیکلواو و ند کم لها

 هو« هکر اا هلب دیدن کمو یعض كنار نامرا نی رو نیباکآ هنکی دعا تس هالنقالطاسو

 ات تجسس هن ادرب یدحاو تل ذکر دیدن كيمو ی قة كنار ةنامرا ردن ریس

 ۱ ۸ درهم یدتنامدیدر ول وا هرزوا لاونم ہنلاح هل وا کا دلمامر بودا لاوس هژملح

 ۱ وو فلارتک اوروناوالج٭ ہزکا هیلوا مولعم یلصا كن ہنر ار ز رواوا فرصتہال دق دلوا

 ار درنکآ ینزو لاذ و یک ص اجو صا رفرد هیلصا یون كن امریدتبا شةخاۋ یدیدز دقلواهدابز
 وراصیمهن وا هکر ج قایرلکدید جواب اهلا هلم مم ږاصو هلفاق.صازفو نادننزو نالعف

 ۱ :رلکدرب یغالوف یرزود هلبا همجهداضو ہلمہمءاحصاجوررہد ہيطاباب دیکرتناسل اکا اکاوزولوا
 3 ]بوس هی هیدیدشن نیو ینہ كار ةنامر ردیزرف یککچ و شوی مخط هکر دنوا

3 

 ۱ همت ومو كب نه یا ردشمروکز تاج س واف بحاص ضد: ندب دشن را ءب وردی ا

 | تار ننرا زاوهلبدی دشت تنونو یف كنار ةيرلا هک نالوا ونا ھند ناسا زارک

 ` | ىك ك همه نانرالا هتساسنصم تبوصت كمرب و زاوآ هلبدمو یر۔کكلوا نونو یف
 3 هدنمالکناطدب زوباو تحاصاذا تنراو یلانلا بابلانم اضنر نرت آلا تنر لاقت هانعع
 | ناو یاب نانراو ردر فوجی انا هلبقف كشر كشور دغو عقاو هنرط هزابطا و هم ہوا رم

 ۳ هلی دیدن کو و یرسک كنارو ی م كيم 2ما تنوصاذا سولا ترا لا راربد جد هکمزو

 ]| كياب مرکتلا نزو ىلع نین نزلا اهانم لوکس كارو یرسک كیا نارا یا: یب رپ و زاوآ
 ۹ ا وواهدوص روک زا کرد دس هلن یا را 001 تشر SA مج نؤاوآ



 تنفس نوکر رد خلد ده اض باقار باوا ویا TEE أ

 2 والا نانا نمار ةن را ىلا تدسرللاوقی الم ۹ ری ات لينوكس نم ۱ 1

 یعنی یتا ل1س و یف لالا یڈکحاانا تنص زا لون قاف کح یر
 الن لاش لا رد اداس نک نال را یاش اھ مد تا با کد ندکاد رب یتصرتوهنسن نالواتباثو |
 رو زرد ہلدی و یتسهدافترمتماهن حی یی نم مر

 او کو دپ هارد اف غار ةئاخصلا ورأت هد دارا بو نرانو
 7 دول سل کا هااسض و یخ کار نا ار ا نا طا اب انا نت ةناطر نضر الا

 نو لالا مترناءالکنتانزذ ا نوع نیتعز نیتعلآ نالا هرکس نالاوا هدنز اد تآ

 ناطر وا لی لن راتاو اھ فولوا نیادلو هنر یر هود ناق یدتارفواهب اف تار
 اه نر زوود ن الو کم تا نا دمو نین کئاطو یخ از اراد
 | علا لاس عفو نما منا مولا نطارت لقب شن دانا وا لی

 | انار5 یار < نھؤا ونو غرا نب ئا انتر ھار ون دا لاک اند تزاوعنالوا قاط
 | لس یزواکدب هاتعر هع ہم را وانت ءاصنار لک ات  کافلارذ ذ 0 وخأندنعرو و ۱

 | كل دهم ندننمکاتسن زاغ یراکدیدنعزاهرکسعیدشباراضعبوژ 1 :یاوردی زد نباووارداهیشت

 :یانفمردنعا لەناو وصال سکا را 1یف عام و لب همه الع دعرآاع زدن 2 رر قالوا |

 | نیت اار لا قاق یل اص یا هنت ستا ز کان وکم رو فف كنار نم قدم
 جالب نوا اربکی هر هنر نالوا كنو رز كغاط نعرے یتژساف هغامد تا
 لاو 3 يغ كوه! نەز: ة1 2< یرلنروب غاط وج - تلک نکا نا |

 تيفو لا ؛نیعز وذا ځز تح یاناوعره لو لافہ ےن نالوا قاس ندا

 ییا هداف كرو عالم ردیعم راض حلر نیل ٥روز دب ٹکا 9 دف
 صد فازا | تر رد نیعرو ذ لآ ٠ ہرانؤا وز دهل و نا ات زج ۵ نونا ٿ كزاح عر ذر

 لاق ید هک لب هنیذر نضرو یعوطقاوق هک کند در 7+ :دیج ناغو|
 "ناغزاو هانعت هلباراسك ك ہنر ناغرالا دل دیا نر ذا تاشا باس اھ ظلال تر

0 

 كوو یخ كنافو رنک نار: قمر زید ید هدر و خط نوعا ضو شکر دکر |
 :ردلفر لصا كنوو نر سرفلاقب تمام بنذلآ لیوط هل الو وزا غاز والد
 ]| رکص بنوجاق هکر لب رنک اقول هز مح نافرالا ردشفلوالنوعت والا 3شم مال
 || هوا نگاس یضغو نکن غرف اذا نمط نزو لح انانتفزا له زا افزا لاقا قوا نکات

 || تاب ف یزدک كلنونو ناوکس كناهو ىق كن افو مش كنار نھ ایسنا لاقت راد

 نرو غافروقعلم یا شما نت هافر فو ه لاغر ناروا رز توا داشت هو

 تذکار یر ناو هللا دا
 اھ ھچپ سض مممممس

 یب ڪس تن از ئاطر و هادیقف تار نم هلع اذا ةف لا تنض لا قلا |
 ]نت یمن یخ نا انار لا طر ھ تنطر لوقت كن ملکه نان |

 ۸+ انلاین الا ا 5ٰ4 و متی رعد ل 8 نیو زعم

 | لدم كنلاو زوکس مز یار ءاتعرلا لزا نال وا قضا ردفا سوار

 ۱ ار بورد الا ای اکلا ؿ ابر وننارت لخد ءلفطناذا لالا قشر |
 دامو لار نصر" ەش ادم هوک هه اردن ز ولع نش ويا فف هسآر خدا اذا ||

 اذن رام قاصرا هتل انصار زی دز رد داک کر نزول اذا

۱ 

 ہےمسجوجےہ

 جھ



 نزر

 3ن

 نسد

 | قاخ بو دزوک کو ءطرک نکل شو لب ید نبط کا و هلک ندهلوا توغ فا نشر

 یر ی رب السند وهن دضااذا 9ر ع اتل اتنه ر ل اول ق مخل هش و زوا رخ یو |

 رہشربور دیس لر هنرن دراو ردشمالمشرا یغودلوا قد هذ ندنوپ ونام یسامن 4

 ۲ کس سس سس تجسس تو تخت 8

 | | لدين كز فریم نابرالا نادرا عازمین ایف ناه لاما یاد ننک اک وک نو
 2 د نوع ندزا ناف سند کک لاک قکهلب رسک کن نیہ ناد الا ہننہالسنعام کل وبا هجا
 ۳ نیدیخجهقلوا بسا نادراونرهتنلبجاد نی درو تن دز لقب ہانی کا

[ 

 حد

 نال وا وکآرفهلمسک ك لاد ویض كو“ ند نکا تم دہرا لام قا تت در لا
 هراز وا یاو نارفدتساعم شا علل رب , ف وش ز ولیردغلنبتهه نادا هنماننعم

 1 لل راد نند هشا- د مالمیراکید نخ ندرو ا مینو ضا اذا ما تالا نماد رتدرپءذلجندار

 ۱ جز کی و برگی ضرر واش

 ردم لده برعلال وقیدیداردی رد ںدضؤط هل دن ز وپ «دندغوطدل وناد ر رایضفوو هناعم

 ۶و OEE ن در .دنسانعفكلرت زده غاز مپ سک جم مردم ونورا

 ی

 دیدن ك نونو یمه کلا داو كهز مها ن ہاالا راد دهزاآ نالوا لصاحانیبکیشود

 1 E هنیبر رر چد ہہ ونار قدا ی زم هند ناو هانا کام اقا تالو زدنا

 ٦ ین ریدر راوی یاس هجون قت هن بک وما ئر هلن کی تاپ ی یف

 ٤ 1 جو هوس رانا وازن وار داك ر ذ ژدنوکلل وشهلردید شن ك نا قو کم كو
 ٣ ل امر ون در هم مالکی ویدا هدیاحالشماردتوک هدوم ماف عه طخ

 8 ندارا ردهنسانعم مالمان دلوني انعل دبلعم مانتی اا نوک نالوا قصن دار
 کرد کود نسل وش بدم كابو یرتسک تاد یار لدندنهسق هو و چا هک اررذعز ہل ا

 .دفانلاقت ی ون هرز وار و زم نازو دین دار اف دار رعد لاق هشراغتنرفص هتن رج كبل واك نا

 كلادو كز زخه ندر | ر دهی وبرز هیشهنارفع)سر و و سرو لاک رفض هت لجتطلاخاذادندار
 ,هلینوکس كنار و یف كنار" نررا را رد هشاب ۹ سنج رب خو ردع ون زن د زج نالوا یرمزفهلرعف
 ییججتلب مسک كنار ناز ا ردبا ظفچیب وص نیغ !وایر وهج صعب ٹنادکودركنکوالوش
 1 یدنادییعواو ردد زاوا شوق هلن خ رف و یکم خورفر خارفالخرف یب تالذکهنتعض نونا

 a هنزرا ہنس اقوام اعقانم ر9 زہ نکا ولم نا زر

 ؟ ك بارو یف كنار نزرا سماحلا بالا نمةنزر نزر لاقي ون انعغراق وف نار
 ۱ ]ناز اب لیا نز راز یس لا یی یا انعمرغان زروهنسانعهروهو هتک نالواراقولها
 1 ویک لو تئاکلئائاننئآ ارماو تب زار لج ر لاقيت ردۈع نال واراف ولها لف تار تن

 | هنزرا؟یشااتنز رل وقتق«ردلاق نوک الت نهلرغا كن هنسف رب هوکس كاذو یف كنار ناز
 8 كي وشهلیهف لار و كم قمه ناز رالا دنفخنم هلن امر ظنتل هتعف راذال والابابلا ماتر ر

 وک هرکب هل سن وکس وا و هدننیام و یف كنار و کا: ملز ولا را ردیار اصعندنا کر دیدن

 _ | قلب تیا لوك كننبس و یف نزار نسلا» .هنساعملبح پیا نتف نیا رجب هغ انوه

 ]| لا ةي ثا لغت هليا ةطدم و یض كنس و یف كم ,نوس یس ا:لوالا بابلا نەمسرفنا تنسرل و ةت
 ۱ | نیم نس را ناتو هتدداشاذا دتسزا ل وقن خب لب لک تان ناسزالا- وشره شرف

 r یل نانا بولوامیاشیامعتسا نت ور یضو ڈرو طب بام دن وب هب مک او یف

 هکر دهن وش هی سک ك نبش نخ ار "هدموم چر یلغ هلادكلعف لقب دل واقالطا یل

 نا رد یم زاواک اراک لرزوا نک ءاذط
 ےہ ۔ےہسہ ےھت اس

 نالوازک دهنسک ر لوکس شو فخر نش

 ہحو ٠



 تاو

 ی سنتر ۰

 نالف لا نوا ك غا لأ وسندا یدنسرپ قم ارا ی هنسکر ا هدد شد كن و وی كيد 2 2لا

 ر ومغبانلعط دف د نا یو ایرب هلبقبق كي هم بهم ءابو یرسک,كناو نانرا هنسانع«ننغو زنان

 هرازاوا هج ونان واک د م ر کلا ناز و لعد نزلا دلیا لصف ن وکس یکن: او 8
۱ 

 نا ویج نیل سمت جلا ةي هنت ےب هلن یک كيج نخارا ن نجار ءاشیهو اوج راه تان یه تنجر

 نمار ناب ولو د ید تبن راو ن دلو ا باب زا ریدلبالاتنجریدتاارف و نع واز و ر دیبک نجاد

 ۱ بغا شح نوچ ا ب هلغلع بوباص هب اعرع نهو aR وو اهتتحرو

 ۱ کر نامخرالا هود نالواهر زوا تغص نالوارک ذمای رش کن ایج هنچارا هنساتم

 ۱ انا افا بالا مانا دذ ند لان ۔زیداوذەزذا تمولینن و اپ ساق انا

 ۱ بالا باز زا الا نم انتدندلسج نابتددز وعنقل وا هرازوا هر وکرم تفص هلن تبقف ادا دلا
 ۱ لملاوی اب دشت كن ون و یه كل اد هان دلا لک نوا یم م وسندننر ول د دشت كونو هلق ۰

 ]| هیلوا عطقمیضیج ەك( ر لرد دهنر وعل شان و هق یخو شنډ ر وپ کردن زا وعل وش هلم |
 ا ہدلاوا ب وزان یان دغ یل وا كل ال سهره دهند ل وش هلبفیفخت کن ینو یم كلا نادا

 | اضرمزا امرهاکا اهافییضناک ۱داندیاتالفنالاسهب هل وا شبع وطز وپ هکالع هل رد

 ||| كنکناتلکوک هلینوکس کنین هدنب ام ویز سک عو للاذ نذم دن: ہنماہبلطب هج احیا تالف ناق ||
 1 یجعنلی رس کیش ك نينو یف كلوا لاذ نڈانَهلا عنوان زرو تیک دل ناب توی

 | بتیعلاطان د ویلع ناذلا نیعموانز ور دببکل دال دەك ى زاناجنالوابم رق هرب لنکتاكاکوک
 اور یمن 3 راتو باذلاوناذلاو غذلاو ماذلا هک م دتشوایو فعوبایدتیا تر کلا نا
 ۱ 'ٹنطفلھف هلبنوکس کامو یر کشلاپ نهذلا,یدیارردرد هنسانعن تبع یس ںج یز ید و

 ۱ كنابویفق كنار نت را (ءارلالصف ( زردی وف نهذو انعم هلن تخ نهذلا هْتسانعمظفحو
 ا كما شما والامل خ جو دب دشت وه نان و ی كې ةلترم ا یر دش راف معش هی وکس

 | هنسفر هلي ردك هم ہاٹ وكل ہزمہ' نانعن والا طی وت ة نرم ضرالاقب قمر دغي ر وشب
 | اوج ی نج ناکلاب نج ول بک! تماقا هد رب وبذلنبثم ن وج را هنسانعناخ رت نا ق ؤو ایل اص
 || لاعب رازی ید هضم او هلع رم ب ودبآ نسح ندنک هد رب ر راوطنوج ر و هن ماقااذال والا لالا نع

 (ناراوطهنیکرب هلل کس تاونجو یعف كنار نج نج را كاا نسخ یفومهروا ہجوناناوا رک ذكلذك

والا قلف انكم رب ورز وا ناص ةن نفلع بت ودیا سوح ه دوا ب ویا ها رم
 ۱ كته ناو 

 اناہجتر ناچ او طلتخااذامھرما م وقلا ىلع نجت را لاق قوا لک مو اق هتسفر لب رسک كاتو

 | نانحر الا لو دف ضم و حطاذادب زلا نل را لاق ۳ ردیخدهفلوادشان بوبلوا لصاح نیف

 ناف ما عف رام ایصاش نجر ا ادا لنا ولا لرم بواکا ہنسف رب هل نیک جو لن نم

 مع کلا ندا هساف عض اوت بوس وکت اذ ییعب دنم ںدلاق ورق و: نراف ات وشودەنکرب

 اطشب دلا بانهکالاخ زدشماراسمت هلا هبل راسنا ز نسهدلکابصاشی نوچ ہدئاقم و و

 هر ارظ وب یس رد دازہا یر وب زم لم هه بودیاریسفتهلرص)صوتخشی وصش هدن تست
 | نول زی هننکرب یی رد هما زاری سفن هللا هرصباصخ اش هد ر وب نعلم سل اینص اش نالوا ان
 ایص اشىراچخائ ر وب زم ىانغم نب رهوج هکر کب ہنسا نعم كح كلا دنا کیم ر وکر یخو
 هنا وت لذه ااف یش زس رم لم دوخان هل وا وب دن وکر 2 :زال باکت رادئفاضم ریدقت ہدنسےاک
 لیخ وَ مإاذ ا :ئڈڑلا نچ و الاغ راد خد خد هک خروج راول وا ءاتهغودلوا صوص غ

 هیدن دشت كف نکا عام نعجرلا وب دنکشو وفا هنر نا حرا ید اتا

 تا هلمنلا د و ضاتلار | اند لا« هلی یا هنعجر رر ونی زم شب نا قبفتسن نالولقن |
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 ۶و

 ر نمل و هد دم لم لراصف لالا عاب اذان نالفناد لقب ندهند رر 7

 ۱ افچ و ہلبفی 2 كاب وید سم وی نک كلا اد ویربکك نزمه نيالا نونلادیدش#
 یک لو وش صرعم و اضرب ناد! ثب بب دلا یف ون تلا نم لاعتفا ر ھف هنسانعمصارفتسا |.

 | معیشت رخ ات نادا رولا زب دن ہرن الوا نکی ودبا صا بعا هقلخ

 راب وكن هما قنایتہالات نب دلاباوغب ایناداونبادنلاعب قے باسا دج رو نر یزا

 : هنر چروک لب تن وی كوم الا ہنسا ہم ضارغتسا ی بلط یک نید
 | یاسوج اولین طب داان الف اپ د لو تل هنسرهلج روندنا ب وتاص

 زوج رول وک نل ویقف كادر نیلا ناق ناف لو فن اک انہادلوان الف
 +۹ ردخد هام وی نج پک د وناشوت اع ولید وربك اد نا زا عا یا
 أ ا ام فض وبا یزا تی ای زاجن یزاجناک یا اد یدناک لاقیو ءازاجاذا
 : دتل وادى دی رش لاذتد ورډ هنس انعم نویس اغونوب زی رف یک دید نوسم اا
 نا نیا کلا 7 و د لاعب وه دیښساو دالدا هنادلاقب رواکمزالو یدعتمراربد

 ۱۱ ٗ ٰ ٤ واد یا ندم وف لاب روا ید هنس زعم عج ندو توملادعب لعودغن

 ۱ ۱ TERE رراکدب د هنده ۾ مش و هتکلم دهن دلوع رعب ولکه دهنس انءء قلت زا
 7 || كيم یدلا ییجهلیص*كنءهزمه تاب اب. ند دوخ نین ؤاغورعبک رو هعاطایا هلنادلا
 1 رک كلذك لابو ىح كو# .ةنيدملا دنس نءندیعل وق هلربمو یر بك كنادو ىت
 | یدتا ۳ الا زکر واک ملا شدن امو رد اف لی مخ یران کاب وک نس اند ھما
 هلال ردادوخأم قدس انعم ساحر د ندیراتفص ا بیل اعب ] یرابهبدیدشن كتاب :ویعكلاد نابدلا
 اه افق لرد رج و و ودانتشک نی دتلإ قارا 0م تیا هلیرسکِكلاد
 ۷ تیم ندا هد: نیک نالواا ار :له هلی ویریک ابو یخ كلاد

 ها ۳ چپ ناف لو یار ماچ رزین رعرکتا رز و لع نب هتل ءانعم

 لو رکھ : اھ قازا زبد یلص نم دنونزكل د نود (لاذلالصف) بانی داععا هيد

 اتا یک لادم یرسک كنونویدمكن ارم و یھ لا زنند ندا این ردنوا
 7 ا پر کا هر زوا ین ز وج رج دن هيم لوا نون و یش ك لات نت نتادنلا غنیبانعم
 كا ونضحخ هل رک هرمش قاعذالا الا نیا ال:نوذجاب یا نوتا ا : سابلا ج رخ اب
 . | تنهکحخ £ "هل کسحا هلو نفذلا لد و حط>اداهلنعدالافب دی راعطاتل دم هب هنر, و

 ۱ ۳ و فیض لب ران ب هک اثم رپ وبہنضذب تاع جا لس لم ینو رد رپ یخی دشواف
 1 || لیفت لحةتیرزوا کرد هود رش یلصا كن وب وزاونلوا برض هد دس ا تاعتماہلفیەض لج ر
 | سن دوزافوا یبا مایق هافابط هر نیکک بیل ول ؤارداق همانهندنر هدعدلر وا
 | ام یتفش تدا ارت ز رخ انا ولدلا تف دل وز ولک هددنس انە کی زکاهدشکبد
 ( بن اننا دن مضاذا ل والا تالا نه ہتیفذ لرفن قم ر وا هکک (هلنوکس ك فاق و یت كلاذ
 دب كف اوح نم الدا یو در كسکوب نالوا دنا زغ و هلب رسک لاَ
 ۳ حاخ س دزدن طب لنا رفاوذ دی زوآورد ریر وتجنالوا هدنسدنوب هنفاحو

 | راتب دح دماغو ورم اونا در یقج هداجلصفیر و زم مالک
 : | یک ےہسسد وشل دم و یا ثكفافو ٰیف کلا بو و بلا قفوتلا:كیلعف ردشغ ت راشا

 ` || یراک کلید هیاغوقل وشن وقد و رہ اد زی نوفذةفانلافب توطیلاصنکدروپ
 ۲ 1 | لماما نیرو دلیدو رک ك ونو یا لا نين دلا نو دولد لیدی

 ناد

 النان  ۴



 | ةا دانم 44 اقى رن اغ ریدضرالا نهد هر ّومغتیدع اد زوال وكس تاهو یك لاد زده د یدخاو هکر راد خد رر ومل فیعط تانک اه دو در ویت ال او د ن ونیرف مل وف نم ¢ دالا« ارج تز اضیاناهدلاک ةدر و تناکف لادن ف هنخو رب دید هنا ترور ف نراه دو || هنسانعهزاغاب یی هلن رسک ك لاد ناهذلاطتسانعمنغور عاندلنوکس كناهو ى كلاد نهدلا زول واره ال ینل دارا فلا کبد دری دانش یاب ناف دلا كب هم بخاص ن درب رفت واو
 كناهو یخ كلا نهدلا رونل وا تنننلاک هتک مان نه ذلاراع هک ردیدآ گل :ن نمو کس تلاهویض كلاد نهد زر دةر تغالرد شق كلاب و یف وا لووه وهدم ى ھول وا مهاد لاقب |
 كم روس غا دلاتا رد دن و ی رسک لا و یارک نه ناهدالا وهنهدتق ةنهد ل وقتی بدبو اھ و لوح نشدن اهنمع لا تما دت عد لوید هر وا اضع نددو لو الان انهدنهد اتلاف قاخب ی فو زوکس
 نهادلا رز وی ر گراتزا ما نئ مّطؤةش كج هدیا طفح غاب کر هوم خخدوخاب کده نشو تراک ی مز زغال لا یش ن اھو كم نه من را آہ لع یا نونه دی مرق اب نیک نالوا تن هنزرو نو یتفناهو شب نهد ا نجد: لماذا هدا ایدہ اسوم

 لر رنک كتشف ءان ك بج نلعجو نعل ننب و نه دملا فشب یر عزل ثیذح ةنمرو وا عجب یاو |
 هژ ون ب ودار اهظا ین هتسن نی وا هدباق صف نا اهویمط كوه فضنہ ادا رذیکو کل کن وا نسهجرب |
 قدا اب وزونهدف ن هدو ازاد وی امت ہللا لاق ہانعم هلیرسک ك :نمھ نابعدالا كوك

 لاهو یف للا د نتهدلا رد هددانعتقلقهلبح و شخهدهنسنرپ ناهداو ردهتساخومرتیب هنهادمآ
 للا لبلفی ان دفانلاةت هنس سن: نبللا لاف هل وارای دوس هکر دهقان )نشهاردپ ویرسکا
 نهاطآ بابل نم ةئاھذذفانلا تشهد لافب قا ازا یدوس کدہ همین كناهویع# كد ةناهدلا
 قور هدد د له تأب بدم كفلاو ین وکس کئاہو یف كلاد .انهدلا ر دی اار دی ن وبا وب و
 نصب ہدنقع غانو نع هدنفس وو رم جاعو دیس هجو زكر عاش مانجا هکر دیه" تتر وع
 یتبهاسی وک هی وکس كناهو یرسنک كلاد ناقهدلا ردشذلوارکذ هدج او ر دغ داعشا
 لجزا نقهدن کت ها وار ابتعا یلص فرح" والو هدنرخارکاردپ رعندناخ هد نیک نالوا
 زرکاورولواهزروآ نزول العفدجر دقنوارب زنس یاففرضنمیازر دا ذکع ضومةنتهدهلورلرپد
 ناس رتن وو فلا تولوا هرز وا یو نالعددعفد ولاریزنس رول فرصت: الەسلخ قت ندمد
 لطا هلاددشت کو وین وکس كن اھو یم دل رالاد نده دلا هنسانهعسکردعء فو قه دو رولوا

 تیم هدنفح لاذکه کنی ذطعسو نر ده هل فولیار ید ردهد ر نلاوا هک ردهم انجم

 شا راک هشتم وذ عادولاە وک یتعیشفرب د دوتر دهد دقدلوا هززواداسکي شيا زکر اشیا: دارد هکر دپساجر ومد مګر نیقنا دهسهکر دشبار ی سهذن رفت رد هداړ پاپ ےہ

 ج روب هاینوکس كنان ویتف كلاد نیلا شما نم هدېذک ب ول وا ېپ رعت يال کوب ارو نم
 یل ر وبل دعونا رنک كلا دو یتف كم“ نیدلا ہنض ضااذالجرلا تند لون یی هانت نوید
 ۳ واک ی ند ماس انعم نضا رَفتسا نقد وءانعع هلرعص كنم و ینوکس كلا دوى کیم نويدملا ەنکنالوا

 رواکعدهنسانهمندلارش کت وب دمو ئاد وهف نب د هبلع ںایضو نطرقتسا اذا ای دنیدب نالف ناد لا
 ان رک قو نی بوکس ادویرییکك جم ناب دم نرم هبعامک اذان وید لۇ لاقي |

 | یواودلا ٹئوڈ وفن كا مج رہی ررتفدع رکان زول نب ودتلا هنس اتمر زهد ی دعا

 ۱ را ومغب هدنآ هکر در ار وقح لوشه دغ اط ن هدو هنسا شعم ی راةشښم چا هاب سک تلاد ویچ تی"

 مو
 ت
 س

 و

1 

 سن بو رپ ودج راو لی هنسف زہ هلب رسک نہرحہ :هنادالا هلکمندیاتداعیضارقتیاهنینک || :
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 ۱ ہود یت دا هکر ر د دەي هفان ل وشنوفد و ہک ب وقجن درهش هدودل وا بب اغندنسبالوم

 | کول لاق ناقص نرس ندن ر ی رب هلی كنافویفق كناتنهادتلا هل وا قاوا«دنسهنروا تبسو روس

 ]| یورو لات هرس منکهسنل وا فشک هزکضمب یس هبیاغر وما زکیضعب رکا ینعب تمام ا
 - ]| مج ومذچلا ةنفا دةرقب لا قی رفص نشا شبد ندنفودلوا ولیٹپ ہداہز هلب زك اف ةقادلا
 قراکدہد مدج خد ەنراببد شیدو راربد هنلصا كن ہنسنر ہلا یت وکس كن هې چهل ادو هل سک كيج

 هتسانم»یلبءافسهلوا شع ر وچ هکردنلشم لوشهلنوک-تلادویرسکليم نافدملا ردندن و
 یاد ةنکدلا ردراویراطخنوزرا رد رب عو ریبن اب ہدنرخاودلنیقف نخدلا | ےہ

 قا واهرژوانولنانلوارکد زیب هلنبتشف .نکدلا ردلن امههابعهکر دن وال وش هلن وکستفاکو

 || الن ولنا وارک هه كف اکو كنءنمه نك دالا عب از بابا نہا نکد بب وڈلا نکد لقب
 | فاکویضقكلاد نیک اک دلا رد فو رعد دشن كفاك و ىع” ك ناد ناک بلا ہنسن نالوا نولما

 | كيت وی یسکكلاد نمدلا ردب رععیسرافیکت وناوخ هنپم انعم رانا د ی چچ هدم ویرسک كنا

 | لاقي ر ربو یخد هب هنسک نالوامیهنب رز وا كل هنننرب نم دو هنسانعم ةاشرعب یتبق ن وپق ہی وکس
 || نمدلا هنساسنعمدقحنیکهلوکس كيو ی رسک لاد ةنعدلا لام ءازا لان اک لام نم دنالف

 8 | مركانزو ىلع نیمدنلا را ریديتد هرا رئا نلاققاب ندقلخو یب ہل بیعف ںیم و یرسک كلاد |

 | رد لكا افلا ناس اجن قلخر آہ دوص نویقو أملا ءاشلا نمد ور ادلاموقلا نمد ل وقت كا ثِإدحارثا

 ءا |لاق هتس نالوا را تمهل رار انا وارک ذهلبد دشت وی رک ك ل :ممویض كم نمدنیا
 | تالف ىل تنمد لاقب قلخت نیکهپ هنسکربهیتفف نمہلا عةلاولب الار اعا هيف تطقساذ نمدنم

 | صرالاتن دل وفن قمحاض سو هر لوکس لو و یضف كلاد نمدلا تنغضاذا عمار بالا نم
 | اكن مدینالفلاقب كن تموادم هیهنسدر هلنوکس كلاد وی رسک گن ہمہ نامدالا اهم دلما

 | نامی, اچ شما دمیارجخ نمدم لج ر لاقبهنسک ندیاتموادمه هننرب:نمدلآ هعدبیآ
د نومد یسهم رارف بولر وج كن امرخ ليقع کلی مو یعفكلاد

 ۱ هلبدم و ىم كيو یعف كلا

 | نالوا قا نداو هوا هصفیرللا هکر دا لوش هلردیدشنكنونوهلنیتضف ندالآ ردبتما كعضومو |

  ترودیدتباییجاینل واهصفیرللآكناهنبتعف نت دلا نماطتم یا دات لاقب رربد خد هو | .ؤ
 كلاد نیلا یم وا نیب ہری یسکوکب ول واهصقیزالار :ندنسهعبق بویعكناویح نالواولفایرأ ھر

 له ها نیر وک جاب سک اد نت تمام من پ و کا لیری شن نوت وی
 ندندلا نیندناهل وحتبدیف و كمع مهف نکو دید هب ودیشیا نزاوآ تل هنگ ر ملا نا نزو

 1 نفی وا یکتا وا شم رار بوبر وغ هک روا لو لوکس ہدنبام وو یرسک دا ۰

 | كم دیرندهبترم تاغ هک ردیضیقنلنسهلکیقوف هنس انعم قلا هلردمو یم كلاذ نود یرتوا

 | كاذنود,اذهلافبرونلوالامحتسا خد نو یا هدافا نیسانعمبرف نودو زالوافرظسب رولوا

 | نوای تشل هد بون ونودنماینعم رب وربقحردعماہر زوار یزهنزو نودلآ هنمبرقایا
 || كنوناویدویمم كلاد نود, یدید هنادا نیداوانو د نودې نادبوروکزباجینافتخ ارایضءب و
 ۳ هجا جمع مکترول والامعتماۂدنلحج لتا غار ہنر هل باطخ فاک هدنرخآو یسانهرز واقف

 _ | لتا تزاجا مکا نفدہدنک و دتا بلص یف دن مان اص جا هح یم هدکد اب داسلاصار ا
 _ | نوچ زا یرکبع ئاسالدمویرسکكلاد ناولدلا یدہد هومکنودبورب وتزاجا جاے |

 _ || بوناوا تلعم اہ نواولا یدجا یدیا ناو د یلص اكناوپ دومنسانعم زف د ق اروا نانلوا مچچ ||
 || یدبلوا یصاایرکاو ردیسلک نی واو د نچ كتاب د لبلد هنغیدنلوا بلق ندواواب ویدلواناوبد

 _ [(ںورہ الا کت یج ك اوده دمو ی رنک کنپئاٹواوو یف كلاد نیو اودلا ی در ول: نب وا د

 نمد
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 نت 01 رد ی د8د اوف و رد کن ته کنون
 ژان وا هرق تواوازول# نو لک دور دان ہرزوا تاون و

ETA |ی و زا بالا نم رالا ت نخ د لاق ر رق یتس هک  
 را طا اند یا 27 قسد داغ ایکن وت یصاعل ونام بال" a ۰ بقا و |

 ریال مد ل تک ر لانة دعا ناسا رسک ناخ و یف تا نخ

 ا سس ہا ۔

£ 
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 غ ون شنا تاک دند تر و یدک ا داوی رنک ترمه + ناقدالا راد : اتو[ ۱
 جزا" هویت هک زا طا فل وک كاا وم كلاذ خابا بلا قالا نم :لاعتف وهو رانلا ناال اف |
 نا کر د هنسف ل زیو نوک كناخ ویک كلكف لاد خذلان نلو ازاد |
 وادناوالک امر و وااو والواو ند تعین اولاکال نک یخ و یدک ا وتهدروآ ص

 ]تر تفحص الا مان نالا وا نام ادا نوا نانا وا کوم دوس ا ۷۲
 ۱ یار ورک وک افت وکس كا او یعفتالاد ةنانخدلا ءانغبڈ اون نخ دانگ ل افت میم | ۱

 الکی زارعی یی هل صاف لب ٹوااوا نددخاو سو ین ڈا
 || لقب ۲ن اردوٹک نار تلاد خف تاذتلا بو وه کن 2

 ی1. 1

RE0 ۰ ۷ ۷  
 ےس

 اچ ن دنوی دن انا تن دل وقت كف تنا هلن نکس لا وایت 7 ا |

 | اناتدلا “ہن انکم عزا ها زول نتیدلا 'نڈ دلا ند دلا: ردنا ویزا ند یبا رخ ۱
 || هو یخ كن ابو ایکس هان وقف هل راک ن نویدیدلا 4 هاتون

۳ 

 یباج وی لر هچرتدقف و دنالب شل وا اور دن شو ردا و قل ح ۵ |

 | ىا كار ا را ناپ نا زالت ارگ زر هک نش ا ها ا

 یر تک كاز قفا ردنا نن اطوار ون و تو و الا"
 | هرروز تزو یزد زا وا چو و را زۇ نالوا داغ ۷
 | ديا ناتان جة دل ای رک یار و یععكلاانردبنزو رز نتو تاتا هد زالپ |

 یا داتینڑداا هتک نالوا توش دا زر علا
 یف طلا د هارد زد ا اور ل ولا ا یوم بمب و لن

 ا055 نون روا ردفا وا زا ا اد ترم ی راهم راجو قا

 الا ز هدفون وا یزو لیس رح ار و رت را
 قرد :نانلاتالآشافد ےالاٹخدز رفت ع که ب وکم كف وقتا

 نفدو شف هل رو یرنک ت اند یخ 0 نورا تخ رر ار انو تخ
 | ناف اضع نف نی برف مالی لیدی ۱

 ٤ ناب دب قد داباکر واتر لب یب طاس نل |
 نافدتالا" ند ز ودر دل اف تام کنم رات عد و یک ری

 قواتناع فراق 5 قاندا و خداو یت ندی برک ور کل
 یضفدابادنوفدلازد كم روک ت وک وک ار فتت الوم نا دا دلا زا و و
 اٹھ ےہ ی تو وه منا ی الو تکه

 بی. کک 2 اس ج
 س اک س س ت ےک ی

 ںیہ

ggج -  

 ]ادب تزاشا س وفاق ای یک ی دلا دخ وما با : لختظنا نو ست

 ]یک رد واتس مو رک وان الو طاس یخ دقت وما بات : ۱
 تاک رک كار الاد ن ا مارا بار اسراف ےل ا

 | تیز نخ و یی فر ار تا

 ندد

 نرد

 درجا دن یل

 نفد



 ۱ ب نچاریجب لاب تا لب او نوک كجو فا ءاتجبلا هوينالوا | عنب
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TTانار ی جدن درس یک و " 
 اجر سردی بسی و وج
 اهم ا اد رک الا اج راس پولواعارا
 بن ایچ میرکل نزول نون هنس اترا ج الجر دیمجپ کک اح ہک وجو
 ف نوش دن مایع تیا نالسر اهلید سند واو وه تناخ ناو لا نالا یادم سدازا
 HES ERY ای جب قاوادھعتم هب هنسنر هلل دین ویی لو اوو
 0 اب یار فام زم ےس هدم اتموچ ؛دهعنیاهن وت مطا لایق
 | عربا فرخ لوان دن کلم ونک کم و اتن مکر دوبی ان داکار دمروا
 || تاوح ا كصم ےتتزاذإقح نالف یو لاغر رار د جد هغلق هر رو اباصقنی هدر ن وختو هغ لوا
 83 كره. دیو الا ردب رمز رب ماعط هدير رو | کر دهن لو هلپ ریسک اخ
 : ار زاب ایا وس كا نوار دن وخا مل وفن یل ج هل رک

 ۰ اپ بدلوا نکًسرامتلاخا نزول ټا )یتوانین راکوردراو در وک یون هص هدنرز واواو
 ]| دنا دیعما لیضومزپهیدم وی رسک اتو یف ك لاد دید (لادلالصف )ردف ورعم
 7 یی TE امزیدتناابضعبورد ر او وص ر پوسنم ی دونم
 11 نزویا دن یف تالاد ,نجدلا نجنلا میدی هی بودی مودم ان بساویدم |

 بال نم انوچد وانچد نج دپا نم ود نجد لاعب ہانزمم هلن نوجدلا قلت ا

 او یقه وند ہیرو یا مز هل اشیا« سا اب لر زوا یاوردب روبان رد یس هک, ۱
 و یون هک یخ روس یضللاد ةنجدلا هب اب جد ناک اب نجدلا ۱

 7 ول لوش نابر مک دا ددیا و ردپ ز ول وب و هلو !قبطمهنیرز وا |
 عون تانحدلا ؛ییجیانپتمع نچدلا رولکیدهنس انعمتاطهنجدوبیلوا |

 نا نیجریه ن زج دال ا.یلازب ددو نالو أ ايب ےک نبتناولاهود

— 

 ج

7 

 || فص ولا ةن ج دمور و نجد م ویو دن دمو نجد می لاقب هانیه دید نت كوه هيچا
 7ھ ۳ تک روا فاو فصو و ہرزوا تھ لب وحی لا فالو

 1 )رب سر یهو نزاو اوکو ید و بشکل لوخ یک
 3 nk اف بیل جم
 9 کا ندا لات رد یخ دهغلوآ قم هدر رب ناجداو ءاعسلاتنچ دا لقب نلنوات
 | سلافا نجاد ذا الا وا شل فا رکن ویقل وشل رک ك وج نجادلا هب ماقناذِ
 ڈو )ریدفتج اد وبیالامعتس ی اهنچادینعب ندنیب هغ اط هغ اطبرعو تسن اس اوتوپلا
 1 یا ریه دات روص اف يجو یض کیم دنچادلا ردلپ لاس ید هدیه
 ا پل ری یک راس رخ یم كجو یم كِلاد هاج وبا :هنسابعم |
 نرافو مس بواواەمانلا ریصقوهنسک الا داف هاو قسم لب سکس ماحو یقغ لا ۱
 وادی واو و هان وکس او نیک لاد .ةنوح دل رار دید هیدن بکن فرش |

 ا دنحدب نجدلایف قل وا ہرزواتفص نال وار کنول نج دلا: هام هلیدیسش
 ےک dea ںی و ناخدلا:غبارلا بلا
 848 ٭ و ۹ ۰ ۳ كانو :یقف لاد

+28 



 2 ید جمی ویو وآوججھ

 ےن ےس نافع سج مس ا نیاز رت کا

 لجزا نشو شخ الاف زل بد ی ندا هک دبا ت داضیکیک شابل یربا هتک اناج او :شوشعاو 1
 یتضكاخ نشا نشا هنشانعم نشخی را4 کان و تن همه ناف یتا ادوعتادا ۱

 ۲ مو و

 نور ل حرا تز داخل وقت نوط تسود البت كلاداو ی ك يع "ندای ہلکی حل وط

 لامل اتن نخ وق ماه لپ رسک ك نانو کنز: نا نا "رتخالا كل رک اعهبنوکس كنار ویش کاخ
 8 2 نو ن نرخ" هشن نتخاو ملات رخ ل وقت ر د یر دفع یزو هتک اذا تن اذان زاناو
 هک یاب ر ویت ناخ ناز 1 فن نخل نسک تان اخ نان رب قابلت لام ہل ار

 هوا لار بی نر نر و ہٰصاز مارنا هنت آن نرالا یجب

 كناخ نا سما ف ا بالا نم ئىشلا نشخلاقتزكیلن قم تتمالم کتاب را لنت زون
 شروع "ےک یش و یرسک تان ہر ناک تحالا ناشِتَحالا نم نالوا ربات رسک تنش

 نضرالاتتش الر ةك علال وف قوق اقشا اذا ىلا شوشخالاش یل وائ اتاق

 كن و خر عت لا فہ ر واکه د هنس نفس هنسک یو یال نسخ یجب وکس كتېشو 1

 یز نس ال / كلشو یس مد كناضوین عصر نشبخالا زد نا دز یو یر

 كح لیتو یف رکن تنم فاش ات ءانشخا یاسمن هللات ای نشت اش طاف

 رخ کاش و اض علوم هنشاتضا حالا تک هاتشخ تک لاف نک قو جى الس وا

 | نات اسبر وتکه شخ ی هتسنکرب مر کلات ز ولع نشا ردیف الم هک غل ||

 هلا هدف یازو ههجب*نیغراضیاوترغوا اذآاینخت ہزدص تن تنشخال ۇت قاق تراز

 e ard وسخ كلب زالت وکش ك نشو یض ك ناخ اتے ا هرزوار زینب ور نکمز ونک خفخ هیفحا|

 نشنال زاتقا قت دو ار مو تحاصم لبس ق اطات رضخ ناس كم 7۳ ۱

 فبعض دشت لیمو یف لنا تاما كلو سزاوش هل فلنار وا کلان ژو ف نیا

 كتلختناخوناجخمانخلاقت یش "وم ەر زوازاو زعتزآوادئامهلا دن نفخ رردنوکن الو ۱

 ازوزدییکه نغ كلب وسند کک هژردیدشن نو ی طو ك لاخ ةا هشام لقرار رد یمن زا

 گن ویمضتناخ نا دت ناب سن کبک هم لنوو هلنتفف نخالا من

 ناروپلیفف شا اخو یرتسک كم دنا ساتن نک ی علی وسن دک ای
 اتو تل ایا نالغل دن نالف لقمه عده کاخ وكيلا د ا

 نازان زا ییامرخندنف_ظامرخ لند دشن كنون و یف نا نکا ود رخ ك موف موفا

 ام رخ دیدشن كمال و ض كج الج و یش دعب امد رسا تل وق وقت مرغ

 قلکاندنروب و كل وک دن روب هادم و یرسک كنون و یف ك اخ نا 27
 ھل نا تزویلع ةنض ایان ۱ ین بالا نم نص نخ لاقت ہتعانعم فئالا یت اک بوف الا لوح,

 هکر دنر مز هلبقیفخت تار و و یم اخ نانا تاب وسمضاو بویلب وسننککیعالکه ننکرب

 یش كاخ نوا نوا ر ولا ضراعهثت راغب كراش ۇق هکر ذض ةر ركاذکن انخورولوا ضرار و ۱

 هل كف كبه من ال هن انا هان هل ریسک ك اخ الا كمعتاتماقتسا هدم رب لوکس واوا

 تست

 ۱ كا او یف كناخ ندا اخر اوو واد اوکس تا هام اوو ی تک كان ندا
 ۱ لالا رواواكع دی و ومن كنروخەكر دذۇخ اق ندنۆب یی زا رالناندخومانع عدل دمو فا

 ۱ .تش و دقوحهر زوایلزو همه دبع كلاد و ىع ك ناخ ندا نادخا تاذ الو یل اعت :

 طا لپ دادم نابتخالا ای O لہ

 مردن اما اواہدنرخاوءانعم لب اب رسک لذت ئ ا271 ةننک نلوا مت ۱
omحر ےس  

 نوخ



 | ریال جر ر لدنك نونو ىم كاج نح هنسانعنونرد راوینونجدلوا هکر دلجر ||

 نع

 نزار وقف بها نیاجالا ف انایحالعفب ن الف ل وتنى چ كنبح هلبقف كنءنمه ِنابحالا ۱

 سس

 »هر

 س <

 ا ر فتعاج ر ندنسج هغل اط هلیدید شن كنون و یر مک اح نا راشی د نینج یھی مج ر 05او جز ەل راك ذانابلوارک ذذ تن مودی حا ىب نینحوناداوط پو لکی ا ر ءایدا وا '

 | لوش هلو یض تن ونو ی کلیم نونحا ر دق ول سنج مدت ینا هلنج نح یدتارابضمب و

 | گردنه نخ نالواهرزوار و زهد و دن ر دهنسا تعب توو دمو یرتنک كناح نیلا
 هردم ویز سک ك ناخ یف ك زات نیست هنسانعماذکناک ذا نیحر دن وا بیکرت بیم اک ذا

K8لاعت هلاوق هتمز اکی دات انش: تدم نح وردشما وا هدابهزانهدنل واردهنس اعم نیح كل  
 هل ناس لاغر قل واببرف هل وکس كنا و یف كن اح نیلا رهدلانمنیج ناسن الا یلع یت له
 نااحلاش روک د هنا د كاله نحو تو ب رفیا هنیح ناجل فی ونا یا انیح نبا ذک لونا
 : نف كيم ةنارضا کلا یا هنا ناجا لا كا كال عمل رسک كنة رھ ۴77 "اهازا لج را

 3 ملا تنیس ل رف خا نب من فون وچ اض هره ھکر نوکر ییهقانعرکلانز ءیلع 1 نیبهلآ ایج ھر تھ ااذاناکل اتنیحا كو قم رو و تدمر, هد 24 زا هلب رک نرمه نایحالا
 "ھا داس هرکر هلن وکس لاب و یف کلاس ةنيخا یف الت اتقو تل و موب لک یف اهتل.جادآ
 لا مولا ةدحاولا ةر ایا هنيا وت بط لک اب الخ لوغنہانعدلیدمو یرسکک اح یا

 ۱ شراو فلش دیل کالا تفور ظتااذا شراولا نی حت ل اقبل وار ظتنمهنتهو كل نر ها دیدن میم
 | هکو درج وش لد دش کلا ویر سک نو هالا را صرخ ہدنامکردراعضوملوش نال اجلا | نزاو لک تاناطا هل وا رضا هنماصعطكءوف ر ند افلوا توعد هکر د هتک ل وش ملا دم نیش
 کت ویک نو فری دبا ةو اح لمان ون امور دز اج ین ًنویربک ذنردفو مما کل اکر زوفاکلان زو لع تون الا .رونل وا برج هديا هکردن اکدف ورعملوش هناخ و زډب وام اج
 ۱ نون اح ئ سک كلونو هلند تیناولا ین وا بلق هب ات ثنا هاهیدنلوانیکتواو
 | دد كل دک نالوا« دابر هرز و قر ج تر و دار ږی دهل و فذحیدنلوابلقه اب واور درچ

 و ول وا هذنق ویغذل وا ن دبا فو رحو دب ف و رح عب ار فرح یس الو ادر دعا هدرفساو
 | ن وکو نوع اف مصقیبهنس)یرغاب ی زی ہل یکس كن و یضش تلاخ نالا( الصف
 لو دی دنگل اراکہ لیس هظحالم قلتفیماسمط نیخو رصقبا طخ و هتمطعاذایناثلا بالا نم نشون هلا هربضو ب وللا تنرخلوقنءانع هفت كل وی رسک لاج نال ا كمکیدا
 اكر دةس لوش هل وکس كن اب و ٰیمض كاج منيل ۱ شال هیددعتساو هتیرغآ دا ماعطلا تنبخ لولا
 || ای زة فص دکاب آمد تا بخود و تانج وذل هنو هن ځد الو ثبادحل یت ونسررتوک. دکتاب ین
 | لو باغ هلب رسک اتو یف كاب وی نا نص بحلار ول وادساف اکرول وا حلاص ءاکلرا
 | عیمایرفانالواندددن اج ىس ەجو ز كنه نسکر لنک نل نعم وارو دکال ع وهن نالوا

 | و ان انلوار ڪس ذی ج لن هل رغف كنءرجه نان د التم یک ی شادنرفویساباب كنهجو ر |
 لب رسکكناخ ناتا ل والا بابلا نمادتخیبصلا تن لوم كجا تنس ینالغوا لینوکس كناتویعف ااش ها دعس انممیکاب وکز رب دهنچوز كنب راق نتج ہماعاماردہدنتف بع دف طوب ود عم
 | ففى تبصقتسا اذا هتناتخ ترحطا لاق انعم لب رسک ك لذك كباخ نال ا هنسانممتذسر تما
 لاوق هننور بد یخددسدعف عضوم هدننس ناتخوناق هدا زنددح هلی هلمهش فو رج را او

 ی ری

 رپ ا
 جا

 ردشع ډز رد ناخ شد هت و عد نالوا نوچ ا تتر ولو اه اک دن ضعب و ناب انا ى ااذاءاهقفلا

 ندا



o 

 2و ازىر قاينام ززو رد هدفنا خانوار 1 1

 نزلح ٠ ار ولو ہا تره دسو ی مس لن ہہ یازود اف نوا 8 د زاردبالک اوت دردم خو ۱

 نتلح ا ةلتجرخدلانز و لع ةلقلخا فان تجارب غد الطتبا زدوق هب دع قا هکر د كچ نب
 | اكقاقو ض كم نقل ہل باطرالاخلباذارتشنلا نقلحلاب بل وا بطر ای ایام رخ ۱

 “:+ || اٹ رنوھ هلن وکس كيو یف كرافت” ہنس هوا هرز وا تفص نا۔اوارک هک داهرخ ۱
 ھدای ز هک هنلزا كمنک دتا یعصاروشیابهزا و طکهنکهلبنوکس كيم ویعف كن ھناتملا ردیعما

 لڪ هدهآ هلند تق را رب هلیص فاو دازقت ةد هر ان دعب هلی تفاخزز د هم انو هل وام خا

 لٰوغ وکلا نخ اص تنا اف تفت هلم ههاطرا رد هد هی نم من 1
 نتح اکتس تو یت وشة ينشر ةليدم ۹3 شک الوان ونو یخ كنا ناز هبلوا برخص هکر دریل ا

 ندکوز رب د یخ د نما وا تن فا: نحو قان لاب اللا مانباح نب ؛ میلا نخ لاق سم ؛ دیاوزرا ین |
 لب فرق اونو مه تا نانطا ننک یصلعوزرا هلتدیدتنا لب وت ناسا هدنیجکدن دیاوزرا |

 ٹا وبخا هتزکعو ندا نمانانخ ولاشعتلوقهنموانانحن نخیدیلع نج هتفلاغب رد هنسا متجر || |
 یساعع كب نخ مزن ن سابع نیایدتنا بن ولق تیاور امهنع ها یضر ند نم انع ناف تام نا ۶۱
 تلف ر رابه دو 1 زند یفژایكيتانح و ترابی اح شوش ر اطر قور د شع درد 1

 نالوا راکش نحو دن نالوا یا تال دایشت كوت و ی لس نا نانخا ميلان دن || ۲

 نت وی ضط کاوه کس 3 ہم نباش مکان قی رط دا ھ را دیدہ 7 0

 | یش ر ڪڪ کردی ۱
 ات تو یشن کلا همجف دست ضاباو سالاد نضافاح شوق زا لک اپ اما

 وو یخ كلام لاتا مات حل ايدو رعضكاوآ نونومهنعف هی ۱
 یتهحور گن ر هلا IPE خلا تخ | هش انعم عاد ردیعسا تب و 4 |

 ام و ی یزاوآ ةو درب نحو هنا مجرا ة اا ۱

 كو زاوآ لب بک باع و مظلوم نما زرد ەنوبفن دبا نینامئاوۃاشالوذقانیا ةنالقلاخ |
 والا بانو 5 ا یش 2ن لاقب با نما بر ٹن نون یخ نلاخ ملا هنسانعمناطمپهود |

 لام ن وا کر راس ىد ىڪەف هد زصدافیا رش ناش نام ابا لاقو ادضاذإ

 وو یټ كاع بنج زدراوقوص گنا یک یت وص هود هکر دلنلوش ہلیادمویعص كنون وی
 دارم ا تک ,دوخ اب لب هکنا سب رد ایک نو رک دار دینما لعضو مر هلنوکسلناب و یف |

 ولو وم ةسزولوا دارم دعقن دوخاهدلب رکاورولوا فَرصنم ب ولوارکذ م هسرولوا

 | ٹیکسلا یتا یلمصالر اک دا یے یک عحرڈلراب زعوردیع ما كلج رر نینحو رول وا فرصتال
 لی عی ؛ مس اھ دانی واک ساخ باطل دط ید هتک روت هکر دوبهر نوآیباوز ۱

 is او ون :یذتآبوتیادر ر ناطلادع علا یک ا یم :رفءندغاراهدیرلفی وعد و اد ملت تفانم

 ال ویل 5 انا یراکنا ی عرق نالوا دابا ه!یالبدم اش «دهاشم یشاهل یاد نس نب
 ةر e رح نې ىد تائرغڭتبكىلانباز و راد د هفت نین مج رمدکتا عر وجر هلیرکدال وا

 نیک اک آی یخ مشن قاما قا قا رضایدتب رازاب هل دا تفعنزب ها رعارب هکر دیعماتنریشهشب رب
 ۱ قرعایدق ول یلوتتکز ورق ی دن توصا هنیززا اولیا نر تاکدا نکا | ۱

 ر وداسرک ەل |یجدیشنارب رکاورد زاو عاش باغه هلک د ا كنم تام وکی دان روط عصا

 ا بویلعبهدآزاقوآ نراّوط ال ود رزوالوب ید ن زب لو کک تا گر دیک د مددولا نوتاصض

 ۸ هلو دابولاتزآ وط كنم شب شفا شل رک«دوسپ هسا نبتحیدنباتد وعهنینح هلن :رازاب لا

 سس

 س

۱ 

 جمع مس سسس

 4 یی
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 ۔ ےس

 متکاللقٹن الوا یسولط جوا بال وکلا يا 3 هیت دلادا لح زا
 هاوار رای هتج و هنکاک ك نبل امت قح ینعی هللا ناف نشنفح نام مون

 ال لق دتیفنطا ی ذشح نالغل تنفجل وقت ر وللوالامعتمایخدهتساسنعملیلق یش هفحود ربفح ۱
 تیس وس قت تاک هکسفن ودننک کلا یکبا یدعنسن ز هلی وکس كتاف زور تن نغ لا
 1 |[ تافتحالا ہوحنو قیفدلاکسابلا یا نمالا ت کالو كبد یلمکب هتفرجاذا نامل بابل انو
 ۱ || ىلا تتن اہم تنتشنالوقتر زوایاور دہ روا قہ !ںوچکنفن یدنکچمنفرئالپ رنک ناو كن هزمهاا
 )تنا شنا تنفتسال وترا رد ید تخم رپ + 5 و ردنلصا ةن نا فتحاوهندخ ادا نن

 |هرقعووفخ < شارات لینوکس اف وی تناح ھهتھخا ر دیبا و ردممعولا و ولصالان نمّتسف نا[

 ادق انو یخ كام ناستخا۔ هنسانعمرل ر وقح یو هلک تنافو نع تلاع ناتا هنا
 أردعفت وارک د «دافتاب کت هل واندفعاض قاقتشا ل صا كن ول هک رداع :ویسنرواپ يشوه ود
 | یساوت تست كن و یم كز اح AFET رل ودنافحیخد هر هود نالو ار دص هک زولواءاکو

 | بوت مج 2 هدنولطی د وات وک ئانا و یف کن اح عطا ر ونلوا یٰالعاشن موٹر /له

 0 ۱ نیم وقتا دید عا عنمندکو دین اق نفحو ك کود هنب رز وایسکسا سا |

 3 o E REST TORENT ,كغونا «تدمادا

 | قو 5و ناتناوا عج هرز واج اور تکی ذهلدمو ی رنک ك فاو غا نيل

 ردلس زقاعتسا مر ضخام مانعطلا خوب ون حارذعدوسع نانلوارک نة اعلا نقل نا
 ]رس قوم بانکها نک خا موطن ال وارک د هلا یف ك ماقا و ی رسکپم ا

 ]| هدارا تک کر وک هما ی رسطنوس لب رشک ك فاق ةنفاحلا هيعاناسفا نکناراوین نفاهدانو

 | ر ید رد تاب ید رنک ناتفاط نذر وتچ الو

 خوب هستقاذو ردیم جب كن هنعاد ن فاو دو كا ةاوذب كفا وح نم الل یف ورد دس تک
 لا لص هللا لوضسز قوت ابنعهلا یر ذی اع وفهنم و هتسانعءم» فل فطر شاخ

 | میت تست راهی اور وید اد و ٰلخاح نبوی ڈخزئز سا

 او هزکح هلاح وکسونیس حفر هو ردب زهرا كلەكحاىك یب نیلا ای

 دیدتبا ناف وهم اج .ةړس وه لع هللا یلص رک ل وسر دوصقمن هل وو رد
 نوید بدو رضا هنساتنءء نط لتس 'رآ ردك | نژافسضاس وبا |
 ےب سو وج ندلفسا ناچ ضو مهکن دهب ودا |
 3 ةا | هنفح وار مک ك ناتو كم ناقتحالا ںد فل ای ره :ج ئاداربشۃار فن |

 ۰ | RET هکر دهنسک ل وش هلی وکستلاح ویرنسک کیم نا ناقعا لجرا
 1 EE ره ساناز نه هکر دد الخوا ل وش هاردي دشن ك الو یم ك احا ! نالا هلا وچ

 | كعراق ندلالح قوب رکاو رد هیات مر هد سیا کود لدم ند الحار زرد رز وا یر ولاعفو بو |
 ىدا ىع اور ول وا لب نی منال همان بول یک اج نما هفده »)روان زو نال ةف
 ]۰ ج اج یر ا تک سلا ناودنغاعنعم ملا رافضر دبل هد رخ كن یقەلن ون دبی نالحو السا

 3 ]| یدشا رایضب وید يدرب دیس دم غالسغوا یارب هناپ رف نالحو زا رید هنو اهل رف هدفپ نا
 ۲ مدار بیر هوج هض رک|یدب در رب هری هدرخ اش واط برعو نالحهنس هدرخ راک

 والى ذرفت رهدن الح ی دیا دعونا و ردشع درر دءعالسضو | نالوا یغتسمندنم هنا هزفخ
 ]| قاع نارنھالای د رر دیا ب وکر غال رق هسغوطقالغوارب ار هدتیلهاج نامر هکر د و یسفنل واو

 | هسرول وارکاو:نوسلوا درا راوط ننلتص نے جات ول سر بسم هه

 نورا راع وت

۲ 

1 



 ینو كباحو وم لم ا ردو ئر كرل ناکه رواين وی جم رپفلف اوج ر نالي 1

 | لکی دەنە ل وال 2 رهرپ تر وعر می دا بلو یا تناره یو د ا
 يسا ربغال فدا صردد طح واملواهجو مكت وعزهوهآ داغ رد صح هلداص |
 هتینضج لاقي هاشعع هینتف كراح قناضح ا قل وا راک هر تارو علو كسل داصو یضك اح 1

 تایم یسدم عی هاب وا هد زان هکر یا خر کرا لو شه سک علاج ناصحلا اضیآءانعم |

 ایدید:را رب د قا یو صحت ن کت هدنتتس كنتتص> و هدنتدلسف كن رب ید بوت لوس ۱ ۱

Nمیش وکرواندنرلکدروکهب رکن ضافحا ك رای دءدینانصخ ید بورب و پاو ش  

 لا ولت ںیم هلا نوح هلن چ ه دالوا هد اپط ب مود تا رک او :

 هدف و دنکرابا ظفح پول نی دن کر هرم لو لو ِ اا
 رد انضخ قار ن مدنا یس دنا طتار هوا باع ید تلخ دن نل الودج نم جو لک م | 1

 مقر تنیس لا قل K+ قوت اش اب - ةناضخلا ا اب تن ا ا : ٰ

 ۱ ہر ہدیہ وی ی ناصخال تی سند :

ESRنا امت میسر  

 کز دن رول یشهلبضتف اصو یمن لم ةن لا, لا هروتسس هکر در وصل وشام سک داصو 1

 چک وعیملوا نکا هلب نیک ب اضا ضا نیصانےلآ سما _طا بالا مداح وانصح ۴

 تا شوک داضو یتغ كباح ہانضخا هان ہل ےل داصو یخ ن اح ناصخا

 قاطخ ها تال ئار مباره لیل حتما ت راک دوبار او ةن رخن ددو نالوا رک ت واوا هرزوا
 لاک واک یپاپم دنیا ائ دی زپ ردبع٭ا ۂلوہنغراملنوکم ےل داوی يک كنا نامصچ نایدید

 ی ل د اص ویی ناحل نیس اون ا تو نم واش فبسن ہرحب راید زوک هپ رک ید یک دیر

 عاب هجنر او هرکوپ رایت كغ اتا ود هلن وکس تان دانم و ی رک احب نضِا اند یب داع

R2بانطا هننایینح-عضل راج و را و را رند ید ربا ےل در وکیل: ن صحو منش ہل  

 | كن رليف كل زمه .ناضب لا ین ایان ره رکنا اےک كناح|
 نضام رکو لغ رھ رک یف هل داضؤ ك ناتو ین کو“: ا ی دچ او و ین اوج |

 منم امنه چاع رد یخ نک ک بف نضحو ر ؤا وا لخادتیل هنر وکیغاطمنیضح یھب
 فلا هل ی دان عرس هرم و عازف لبیک داض وی نا اخ نضطح.هرزو اور تیک

 هپ وپا دفنا نا ڑی لک نضخ ود ٰیلاەعضاذال والا بابا نم هضی رئاسطلانضح]لاقب |

 هجا نوح ل وقت وا دیده نم نطخو یتضام یلع رد ید اوالفتسم نس دن |

Ldسود رمی زاہد چیف يراد سب ی ا اکا ۳  

 گانهزنیه رات الا هو دتا و نفع ادال والا باسلا نشن اض واتخاذ نع

 ال ربد چد دخلا دغا وق هنسنو ناتا و هتف ذا نککیعهتفضضتح ال وقتكقي مخلب نیک اتو |
 زیو وشفط دمو یاد ادق و یخ كام ن وضحا ناصح ىق هتل جادا یشلاتنضتحالوقت

 اف لاف نا واهر زروا هو یا تک یلناح ناب و طا ذلوان و ر واندن وا لوایمذمرب

 شف لب وک وخ یدکی نیم ناضملا جم یادی کی

 ان



 نصح

 هی
0 

 نصاب مسکن بو یف لی نسا ھا ندیلب افر كق هک لب وخ هلبنوکس توس و یھ نااح ||

 ںیہ بر سور

TART ASTE :۱ یی +0 ہں ئی  

 ےس
 "سس

 ك رو یعضكناح ةن للا هنسانعم ظالغابج را غاطنالؤا درب لطف كاز ومص كلاع نزلا
 ولواییکربص هللا ہروطن حوا هن رج سپ ہتمافعم یر ك راغبط نا واز ك ذیدخ او ہل وکس

 ڪابل هنس اتسم قلخح اذترس ہاشزدی دی وخد کر دنوبقل وشەلدمو یعض كناز و نه تاب نو خا

 كنم واسمك ردد ندیج فاصوا نماحو ردبعجج کنسحم کا وکسایقلا مچ قم ردعج ںی ہر اس ہرا

 |رکاو سما ارالا نم انتج ن حبل اقم ر واک هد ردصم ہنمانعم قم وا ب وخلف و ردیاب اقم

 ردلک درب o رک دب یاس فیفخت یه كن رابد

 || نوجا مذ و حدنارب ز زولوا هدنف ویع ودل وا مدلعفد وخاب حدم لعف لمنو رد رخ نسح ارز
 زا ب ناوا نکس ین ان ف رح ىلە دوج هدب هدلعنراوجو زال واهیاشمهنب را ہک شب و ومن حا وا

 هک ریت نا نال وا فصتم هل سح ملناھف لنت نسخ ردب را ہک نشو جنلصا هدلرپ وه دات کر ح

 ۃأرمالاقب یا هومتنذکه هیت نیا دارید نس نح لج رب ود ای ظغاا ونک رول وا
 اج نجف أزقااو اھ رد تا ان ۂفرص تاک لدن كنلاوف وک كنف وی كناح ءان لا ةلَح

 ۱ امید ا الخ کک ردتفاوتب ا من ذب هکر دسار ءان سز نسحالخراولو لو
 نايا :هننانیمزقیا لب رسک ك نیس نساحا رولوا یک ذم سٹی اندرمارف زید ہادرمە راجو
 2 رک نەز ناسحالا 7 هن ز ادا انس ؛یشلاتنسجل وفن لا نی زن انزع

 ۱ دانس هل دت و بوک تیا ناسا هبوةیلا تنسحا لون كع |تالباه هنسکر

 : رم ول تایم بان وخ ی هنسن رب ریک دن هدرمه ناستسالا بیا

 ںیہ ےک
 نو
 یہ ہہ رر

 تالذک ئاح ةیاسا هناا رد غلباو نسحا ندنسا تعم نسج هکر د هکر بدی دشن گو ىب ص كلا ا
 5 ڈا اف دک الا وا تا وا هیضف كس یم كيم فنماعا نب الا یىی ۶ وف هلک كنيس وین

 ۱ 1 هن ہنسئ ارب هبهنسف رب هلیحصف نمو كم ةا سانلا تك ن احایا لوقت ۱

 ہا لو ننارکا فزدیجاكلحجرو هلی د دشن كنیسویتف للاح نامیح لم ا: ئا لا
 التف راف نسح هک سرایق هر روا نرو نالعف ندنسحررک اونسر دہ! فرص زم لسرابف هرزوآ

 اس ردا راضتنال لس را بق نالعف ن دنسح نال وا هنیم اعم كا رداهلباجسک وخایردهنس العم

 زا كیانحنالوا هرزواین ر و )اعفهل رس کص تلین اب نیسو ین كلوا نوب دیک كناح نسب ا
 ]| رتیرفصت كناسحنالواهرزرا ینزونالب ذہن كلذکت نیم ویمضكاح نالا ردب زص
 ۱ ئ اغوا نیل نیب وما اراها ہل حق كرانیس ویعض:دباو یتشەدلوا نا نیم ساون لا

 0 ۱ هدجسین نسحویسحو ردیدا كنعاجیکیا ندنسہلببق یط نب بو نسح و منع امت هللا یر

 ]| یلتاق کئاو زدشفلو!لنق هدناابهصلاوا ہک دنسانعم ہبصوص لم ر ردیداید كموفرب بو۔ ذا
 7 اا عو هدنا هکر ردموف نفی یکیارلموقنانلوارک. دیدن دی دنیا دربمو زدفلخ ن صاع

 1 ہین ببلقتلا قب رط لعردەنمالممراموق نانلوازکذ هلنبتعف ناسا ردلکد ر در ءدمیراهب |
 ۱ ۳1 نار هز رقم تحف .نشطا هنسانحهدقح نوکه لوکس كنشویرسک ك اح نشاطا دنا ردشفلوا
 ۱ نق ناب نان | اذا عیار بالا نم ءافسنلا نشح لاقبهلسعم امن وہ ب ولك ا هتنىن نالوا دنت قاب
 | ی شکن اح نصطا ررید کا عج هنن, ہدنجیا تفر رظو نفح ولسغلاپ دهمن ملودیف

 75 هل داصو یخ اح۔نیسا نیضےحلا ہنسانغمز راصح یھ هلنبتض نوصطا راصح هلن وكس ل دامو

 ۱ مدا نازو لع نیمب نیصیهل اذن اصاطانیب + يا نو نس لا چک اب تیک

 ڪس

 راصح

e 



 مچ سس باکس می ا ےس .

 ےن رد ید هنغارب كن وای راكد د مانت هنجو ر: وددئ رکانالوا دی اب گکراھلنوکس 5

 یس

 فورس پ و

 هلن ا هام ابو لو یک نق تگ ردیف! لزهشزرهلیقخ ك بانو ك لاح
 هیراقنر ط ثلا 9 :وط رعص ۋاخ وم یا بلا ا رکا رة ل اعن ەتىن نالوا یا یارک ہل ھف نحو

prناک و جم وا یرک ایج وا هکر دانا لوش هغ كيج و نن ر کس كن اخ و یز کک مع  ' 
 هر رنک كره نا الا كانا خرا ےہ رک كيج :ویعف تااح نا یک

 غارب كنتوا دید مام ناجحا وك ىنفن ىلا ر اان نادا هاو شال تب :هخ لوقت مع
 هما ص وخ و هبموخ یهو کچ ضاذا مدن نبال کار دی

 ن نیہقەل ققەنء و كىك ىو نیس ارب هلا وبل ك ناتو کن رح انا دال ندقارب
 وری ك اح "E لمکح ہدکیضنی دنک لامر ده زال مد ہن اج اول ام اب مکیلع ہتیشص :

 نؤعجحوردناتسزار٭ هک زدیعسا كعاطر .دنب ره ری کرس سدایعو نا زنا

 ییعب هدنعبلا لر والا یهو ان وت هج هع ان مو هدیه یا نوع و رغ لاق ز واک ید هتس اتع مد عب
 یا لا دشئك وت ےب رت هیجملادو ئاما نانلعت تا یدنلوا رسهشف وب نال واقاز وا

 هلتدش و ےل د کردا ل وش هده ومه كنار و غ كن اخ نو طا اہے ا زا قل زد
 عابطنورح وقفوی رطا هبدتسااذآو دابقن الی انور خ سرخ لاتر اچ نکا زد یکم

 نوزح تا ملت نو رطا ردیپنایند كباوم نبیجنورحورارب د خد هد من دنهل

 ہابدعو یض ك نارو عف كناح نورمن قلن و رحەلب اک ناح۔نارظغا سصقنب و تب اذا میلا ا
 ینراناش اب هنشنادیم] کو زلتدندن و ایی اش وعال وا هکر دنع كنت لر اض وا
 ندقدلوارباّربث واک رات نالوا د ورکا ید نک تود!قانورچهدنسانز وا ۔اتز وا زاد مارگ ن کد کس ا

 ود س ابتلا فالخ لع تساوب وهننک الا بو شا و ھےخچن سہ زو
 اهر نوا کو دنا لام تا ءاغ رد ىنا نوێ اغ سابق هک الاع رایدب د ین ان هدیترشف کلن ام کن

 ك راکراطمب و زد ر وناج رپ هل ضف نزد لا دو ۇكى كاد ویرنک کا ان و درا
 :قاهسلوارورسنهکتمکج هصغ لینوکس نئدھجمئاز وی کاخ نر یڈیذردی کرا

 'عقاوِتأرْذ یف هلیسکیا هریطع نآرفو ردیف هنزخاویفا شب فهننحوهکلساوهکس

 نا:ؤخالا 1 رح هنسک نالوا لای دمو یعضکاناز و یف كر ناز لا ردشا وا

 ن تح لاش هانعع هلیدنتشن و یم عںئاز وان تطف ن رها ھا كمل صغ هل رک نات وك همه

 رولوان وزیرو ان هدانا هک یابه كن هنسکر بفن کزاز وز مط كنا ٹا نا نزضونالف

 نزاو ہن را زر هل اب ارب نالفلاقب قع وان ربا تونه تقر م رکا نرو لع نقل نا
 دنس اندم بزع دالب رش نال واباوسقم اپ عن رح و ر نالوا لغو کتک از ویتنام
 كنار وسفك اخ نترطل تالف نالوا هدر لنمط هنو را نیا خر دیس ربو

 ضرالانفن زاناى یان تره لاقت هلن واهدو رب هکر داود لوشەل دید كلاب ویک
 ج سست حس ےک

e 
 7 بص ہیوم

 , || ثرحلاش زردی هک نان هد ەدە يو والا بالا ناو رجان تاب قوا

 ۱ !gym دال و رم ناروی نزع ند نوچ رات زم

 PN ۸.70 لاد زا جد نازار ناو ر تب رندر زار ازت

 ۳ بر هک ئاز ویښ كناحتنرطا نزلا عيازلابابلانءلج لا ن زح لاغبءاتععهلبعف نزلا ندیلباقم

 ۱ ۳۴ ناز و نیم كنم ن ها نالا هانەع ەل دمویرس کلا وف ك لاح نر ن ن رطاذتسک نالوا كانغ

 | لٹمہربغ هراز اخن وز كاذك ب رنک هزه ناحالآ قلخ نو درحھذا ہوس

1۹۹ 

 نذح

۷" ۰ 

 درد

 نزح

 ع



2۹۸ ۲ 
 ۱۱۱۱۳ -- سس

 ۲ - سہو. اتو هلسپمداضمتصو رود ںی کرائے هایس

 :ةنوطب ر دبا ید كبار ن وج و رل رر دید هنلواء ایم هدان زند هؤ دا ون دنا ن وپ و

 ت و لات یر دبد 6 جی ہر و نمونساحمیعشا نیدعیرناشنوکه بوکس ك واو و

 ىك يجوب وهل وا شخلوا الطلتف هکر ا زبد ید هب و ڪڪ لوشن وجو ردنوڪ عبد ههانیم

 | ی گخهدرو هلا ءیغ رد ہنسانعم تا نال وا هايس ۹ تہب ددو

 ردة لامك زا ؛دارو وراز ەمغل واولکن رر وهلا لمس مم ناس ود نج نغدسغو

 رول وا لادعتس|یخد ہللا همه ن وازا هک و رلربد یخد هنسهلبط را طخ تانک هنوج و
 افا ال لاراب رعوهنساسنعمی را ہلبط را طعییجبهلبعقف ل داوودی كپج نزا
 اة فیجو رول وا دام دوس هد فدناوالامعتسا هلی يجیراکدیدآ اراسقلا هئوح

 ۲ | شتوکی یخی ةنوطآ ةنابقن وج سعشلا لاقن وزول وادار بوکش لوا الطەلفزہدقدنلوا ل معلا
 ی زاکدیدقلت رغ وب هلدسشت كناب ویدم و یم كيج قق والہ زدشم زارق هدایز بورغلادنع
 وی زاد ئ ر دک ی زادکینوجو ما ایراد اقوى راۋاق ہک هم انعم د و رفسایونیتكشوف

 اش سجی ةنیھج ةنيهج راول واهجنرادقمی ردکن کیا وجر هک وش رول وام ظعاە د هنج ۱

 رد تناور هنیفحدنعوییارعالاناونقیلاربخا هنیهج دنع لمل ایف و ردم توی هب
 | دام ان رهوج هد هر و نعتنا وز ردسک یبا رعانیایتسد یا و هلبصف تناف وی < كيج

 || تباورهنیفح یک ]نا وهيه > یا هدناار زز دغل اهم اللک نالو اهدن چ وج یتا نیب وا

 || ی وار لقا ہک رد وب ی رب ر ولواندنهجیکیا وهنس هدن. الکی رهوحسپ زدشعدیدننا
 | رعالایاز دیلکلا نا تالف تب و نەنیفحکرد و ینتهکیاز داکد هنیغچر ددننهجنال وا

 ]هلو تا یدل واد دعتم یوا ار ںوخاب ین داوادحاو صنعت وا رعالا نب اونیلکل نیا هک کم

 ۲ نئ هل هل وا یض رم اقسساہدنآ هکر دهن یسنک ل وش ەلەك اب وكنرمه نیحالا( ءاتطالصو

 1 "نیا مب ؛ از باس لا هالا ندانبح نان لحرل نیح لاقي قلوا التپمەض منالّوارک  هلنبتعف
 تبع نیما ةا زۈلوازجاظەشبەدق امن انچ ەك دهنسن و هیت وکس ابو ےک
 0ت واو زاد وناخللجم ادو كات نیا و یضف كناب ویمص ك اخا نبحما ہانعم نوک ستالذک

 1 یوانیا وهماساوسرع نوار هغ رم وووردشفاوا تراتاہدام الا بذوم مکتراشعدر دهد :

 | كنبحما لو اکو ردنیهام مع نسب ردسنجفب رعت قب رعت كنو نکلی کزن نب او صر ,اماسو
 ۱ || نونا ىغان: اغا وزال واهرک فذ ادعب نکلو رد نیا ما ناق ل خاد تنی رعت مال هوا
 _ | ةجى وان اونالس رادماساو ناک س رء ناو راز ول وادفر ہللا في رەت مال رد هزکنرانوپ
 | كاتو ف كت اح نا ردەنس انه»نالبهدرخ سنجر لپ رسک ك فاق ہزف نباو هلکنترکض ربا ماسو |

 || اواسادا كلدو نابسیا نانتحونانتح امهلاش ردنفل ید نیک كا ودنساتللمهلوکمس

 ۲ ا ندکه تاوضت هل افاط»یننح نکا هوم رد شاوا مقاوم ا ہدحاححص حسن نالوا دوج وم یز یف

 هلي ردهدنر دقنالٴم یر ف هکر کمر دق وبافخ هدنغیدلوا دعب عو ہدکم۔ یرا قاب واسناذاهرکض

 | هش وب یر هکه نس یکیاره اوو استا ذاا ونت اتلاف قلواربا رب ہللا یم كنن نو یضف تالو هات :نئاضهلا
 || لاشهنسانعهرا ار لب رصق كفلا و ینوکس كناناو یف كناخ یتا راریدناتنا مهران یخ اا
 اذا طا نتح لقب نل وا كرر یسا هلو کس او یف كناح نتا ةي واسنمىاىنتحلبنلا تەق
 اا یوتم ااذا یا مولاقنهوار اهدا یایرخاولواهکر دنوک وش هل لکت نات نا نالئا :نٹغا

 لم ار هات نا رغد وش هلن رسکلدنان ءانو عم كم ناک ا رخ یف ہرخاو 4 وا
 | ناتنوح یو اا قلا قاب هلن تک تاتو کندہ ناتخالا ہبلواژف |
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 || ردلکد زٴاج هلام ہدلونسو برض هد رضم ارز ردکداج ساق نرزوا نبرد ||
 ]| نا ردیلبا ةمكسنا هلی دیدند كنونو یریک پچ نیلا ارد هب هنس نفچ بولریص لولسعو
 | زروہزم یراکدبذنج هنج یدنبارایضب ېک ی ور هلم ور یدحاو هل دیدن تونو یرمیکوج
 | کنسن و نجورونلوا ٰقالطا خد هبلقنجو دیو دنلوا زازخا ندرانآبولوا ال یگووک
 || ,لعقا لوفتر ولک یخ د هنس انعم كلةزاتو هباش لؤ ف ینا هباش نج ن كلذ ناک ل اب رج خدو ټسا دنا

 | هب رسکكئہزنمہ نانالا تارا هلی دنشت ین یخ كج نا هند و بلد نی سالاد
 | یردصؤ یشلا تنا لوفتز بد ځد هکل ک ن انجاو دعب ږاواذا تنجب او تیل ا تتح لای اعم |
 نالوا هدنراخ لب چعو یرسکه اونو یخ كيج نج اب رددنسانعم تل رکءارازوننانکاوهتنک اذا
 هرو نیخجو هنسانغم زان الغوا نالوا «دننراف یعج هلی رسک يجو یخ كنم ةنجالا نالغوا
 | ار ر دباس قد هلکوتا هکر دحالس ل یش هلی دشت كن وتو یل كجا ند دهیم قن

 ر دشع د رډناهاف هنج هیتر صتخ زمہ هک الان وا عاندناتلقهنج هکر د و نالوا رھ اظن درایو ||
 ناکسالا هنناسنعمز هدرب یی لېک نوت و یم كيج ینا رر دیجی هو الط هنجو

 ., | كحجو یارک کیم نیلا ةزبسب تنسایا فنجت نسا لاقل قمل اوف هد رب رايك تاتو ترمه
 | هلیرنکپج ادلبا ناتیب یه" كيج منا یی هاصت نم ناضا هست نیم ناقلولرم» ۱
 اعرخ یس هفلاط تّرعو ر دحج ندز یب ز«یانعماذکه خلیج تانلبا هنسانهزناتسبیهچج
 یلءاملاقی زرد خد هبت ر وا نان و هنشانعم لد لفه طف كيج, نانلبا لرد تنچ نم راے اخا
 ہنس رارف كم ےک یل بالا ناننخ وردضوب مشال هک ایرضندتک د و وک ی »؛یژوامالانانج 1

 هلوق هنمرد هنس انه نج لی رسک ليج لابا زرد ید تعا رب ندقلخ س الا نانجو راریدیحد
 لا هناوب در واک ید خس | هنج و هنساسنجنونج را رب ید هغلوا هراوبد من خو س انلاو دلا منابع
 وار ەمربق لباَقف نال ةنج هما لات وقهنمردشلکهرز وهدح او تر وضر د ص مو مما هتسانبه
 نا بب ؛ر دنیا وا فذح ی واوهنساضعن ونج قم وا هنا ود هلي کن ون و كټ ج ناب هتسام
 یجب نشنڭالواذ نویز کج ناب ہنمانمم قابا وا سابا را هدب دشن توت
 هناولد ك خاراپ ظا تل وی لنت ننه | را رد سر هن البا قا كلذکن اجو یک ن اطیح هلا طباخ
 ءاضععابد دشت ك زن وف لا نالا ءانمم هلي تاوان ون و یخ ات نالا نکا لی

 كن هکر درب لوش ہلیضف لوجو كيف نما نونعتینآ هسفن ن میرا اذا ناچتء نتاع لاعب اضیا ||
 | هکر ديما نل ضومر لذ ڪڪ هنح و رار د ید ون هنو هنس اهنا نج تا ذ رار دقو چ نج
 هکر د زز ںازاب نل فش ظاکعودجلاوذ و دنع یدنا ساس او ردقارالبم جاف رب ند هفرشم ذکی
 ول ز ون نیک باک اکم ل وشہلت بقف لوجو یر ہک كيم ذا یدیا دوج وم هدنناهامنامز
 ۳ ۱ یارک کج و یف كنها ذه كنجا -هنلنانعم راتنسا تم ازبک لب رسک ك نات وک نھ ناتجالا

 | کت لو دم روس انس جدید هی ابن ہر زا خف فا دق ون و
 كلؤا مج :ننجا ضیا می الا ة بکا ولفن وا راسعتخا فلالاو ماللاا فذ نخ ذك ك ئا جا نم
 هذن انو رنک رایج نج تمانمردنملاماظعراکک نالواهدسکو کبک ناو یعف
 ز کذغر زوار وین ز و هجا هنا عمیر ك لک یک نانلزاررکد ید اوهلینوکس كوت
 كرنا نونو یتجف كی“ نونعلا هزیضفال راج را ر د هنج و نهج رول وا ماکو ھام نانو
 | اهانت دمو رنک نان ین ولی نینجا لک وص هکر دنالو د لوش هل دعوی
 1 هاب ن وجو نما لم هی انس نالواقا اہل کس وا و و یف كيج "نولب ردشینڈوم رلن قبو ||

 تو ا دّوخاپنالوا شات ىب ەلدى كج نوجا رولوان د دادا یس اربد ج دهی نس نالوا ||
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 | رج میراب و هرز وا قباوار وعو هنسنه«هظیلغ ضر ارپ اصف نرذبآ
 || برا رك جرس امرخن وصخ و وقامرخ 4 ےن وکنیس كنار و یف صا ج ترا رادلدپم
 ۱ تا وب كن و د هایت تار و یر سک كج ن لپ ها عقاید مؤ یر دک نارو ین نی و
 |ٰنٹکلاب را جرا بجا صو ززپد» دهن الواهسچنراوهننکچوکن دن ر.قیهآ ضوم دیک وا
 خد هدنا اغلب و یچ لنت 12 خا دل هب ریغو دشتلوا د سوبا زدنیع ددیدشبلاو

 لوماشربمتدروتیس نادشن هلبف ربع هلرعق كنبعو ی رنک كچ .دوم) نار تپ لونلوا لامغتسا
 اہدایردوعو نوا ك کود نراتروع ید ییمق ندنسیر د هود هکر دیبق
 نوح نور لعل هد اتعم رج وب ارم هنوکس كل یارسک وج نارا نارد
 ۱ مع باب :ندنوبف قشعذ یمسا كنوبفر دلی دع و ی كن ار و ینوکس تاب فی
 رب نشوج ور ولکی تد هنس انعم هرز شوج و هنس انهم هنس لکو کر دبح نزد یلعت نئولا
 لیلا ن“نٹوج یضم لاقب اربد هد هر دص ورا ید یخ هل ظ سو لیلا | نشوى ديلى ۱
 تان اہک توا یراکدید نایلضص نوک تاج هدنیاموي نمک ك نانو كند نم |

 ؟د یه خارص نح اصهدماق-ویور یمن كنشادنرفرفتو درزفهرروارو رم نرو نهج
 ذ نکل ہلکا i :هرزوا هلمهم نبع یا رد صا لا نهج دانم

 اج سد ننی ق نفچو لایق ز وک لوکس كنافویم* كپ > .نفجا .نفخحا زدنا
 رو نم درز انا نتراسنعم میکلا ناصف راد خدا هنغ وچ عاب نفجو ردیمسا خد
 مک: مج اغیلسا راود ی ید یہ ساکدنغچ ودنساغم یخ وبح عابدی دجاو

 سا قوا روت فر دج شوت ی توت مل
 هلن وک تم تانافز یعف نوچ اد دولوا نکا سس مدوب هلوا اہدوخ اوو لم

 ع اراب رعو ودیا كنمنكرب هل کیس كباب وی كنافوی كيج هنیفج :ندیمان ۱

 روا یبا وو تک لا نا ردیسا كتهن کی اض ر وب هبفج هب نرالو رو ی :رلکدید نهی

 ےہ ےس 7 تا دلاتا باک دییجوباورد کد هنرفج رد هدفون نالوا عئاوهدخ وق و ارابوع

 نهو اوم و مج ننیصح هک زدوبیسهیاجج كنوو رد هنیهچویدننییلکلا ماشهنب اما
 ی e یدیاراوهنسکر قادتس هل هیچ هل اوینکهک الاح یانغچ نس ییالنک
 ا ةدغيلانل ام بودب لس یی الکی صح بود! تم وصخ هلنیصح رو زم
 !یدتبا .دییعوپا نیعبلا ربا ةدیهج دنعو بکر لک ناصح نع لاس ید ودیا یویلغا

 و

۱ 

 1 اتنلوا یک دا دردعج هیفیف كاد ڪڪ لیدو یم ك بج ن ۱ اٹ بلا وبا

 لاعبو لوالا بابلانم انونج نج لبللا ہواعؾج لاب قل وا وکر هک هلن نون هتسانعم
 تونجو راو لاال الم انونج لر ا نم : اقا زہد ید هغلاهآوپدانونجو لب هنجاضبا

 تو وح هلن لا رارید ید تام راضمترر یوربو ازواتواو ەفناروا حاغا

 هقلواقوچ یزاوآ ك نس اوآكنض نونجوبرھز نخورفاو لاطاذآ نوتج لوه مبل لق تينا

 4 ےک وومه : نآنجالا. اضیآ لوپ هنلءاسبلالع هومر دا بابل نج لا راریدیخبد

 نجلفنالو نون وھف هللا هجا لاقپ راز د حد هنگ اوبد نان جاواطعیا لیلا هنا لاب هان
 | ن2 چ راف نج سوماقل ف لا دلو لا تبحالاقب ندلغص هدنج دیس هل ناضوا نانجالا
 فو ناجا ءلووک ۍیراغلاپ هفت ی جاری لا بچ ام لاقام نا مب هلم ولن ټا ی انچ
 / ی ا م اا بکا لید دشن او سس بام اسا



 اند اتمر نابنلوهنسانعم ش طعز رد هخمانصوص ءرظوا و امطا نمءمطوه وای

 نو یف کج نشا نابج وهف لوالا بابا نلجلنیج لاقت هتک الوان و وچ هایت ) | كاجو یھق كيج: نالا ی دمنانم یر رد دشن ك تون وہا خضر ری دیندونبج و نيج راض مب و ۱

 راه و لهاناز روٹ ور وغ نالوا هز وث_-هناصح و ناز ر و ناصح اولاتاکنانحف ارمالاقب قوتلوا |

 "خلبانان رج یجالوقتردقلق تیز دغلةخر ومن هننکز برکت نزو ىلع بجا |

 نارابو ر ولو ایم لد ہلخر ز وز نالوا عالم بوکعاهب رسککناژ نرالبا الو 1
 ةنساننعمسراد براک رو د یدل وب نک سان راجوهنس انها دلو زا زین د هنس نواب تاب ا

 رها مةلا اتن ل وقت ردید هل وای کس كمزور و هلاوما ن تذجاانا الآ |
  وَلا نفالافب رر دخل وا درعرکسم وہ یہی سكك یه ناالا مهنا ننک اذا ین بابل نم

 لب را نم لاق زرد ید مک چیاونصرب هد وکر کس ی هود ك مورن اعاوةينام !وراصادا ||

 دعو یرسک ون یف كن نینامن ه!تنماودعاتملسج زا تنم لب وزر د داماد

 ته نا زرد نن اء نأض نح اص نمی جاب ونلوا ب لا هر کک دندا دا مڈل :
0 7 

 سنت ۰

 | نیمو منا دتخم نم زہ بد رر جر کس هردم و ینیبک ك یدو یخ كن نما ایسا تیابسا نتا
 بالع دنا هو وت ہلزاوکس كنانویرسک »فعلا هل وا ننه هشنوکز نکساکآ هکر دەنشن وش هادی دتنو یف نانو یت كلوا مع نکلا هنغ عفن ا اذا نم یش لاه رد ید نل احیا

 یجب هلیصف کم نو یم فا ن واوا برف وک هر بواواهنو روا ہنسی یکی اند
4 

 لری دین د ریت الؤا هدنز وا ك از نو نیبج ولھف نمد احا تالا نىنجا ا فلو یز 5
 (یالطا یادت و اناج و غشا یاطیک هد کیا كن یی نانا هتسانعم واط

 ۱ هک د و لیصاكنم رلل وفى راکدی د ننام ن اض بخ اض نمیؾم ا وهاب رعوەنسا م ءتاسکام
 ناسکس ہدنبحیبدید نشرلپچهن ندنئلبد هدکد ربو نرب < ت رس هرب هاش داپ مانی

 دکار البق نالوا هدایتی اخص هدنکک بك ید دشت كنون و یض كا دنا ز دوفقزاو

 ادب ددت نو ور لک نا نیلا رد نم یاسا لکن وک شو باد زا نانلوارک ذ
 | نق لوح نیا ( ملا لضخ )عا هاو تشک واجد روا ید ردوایروه) وش

 | یبح وا کس هلن وکم عن ویی لی دیبا زدنسسفتالوک ناک یارک ناپ |

 نیم دو هتندنا) وتت قا وب قخر وق یهتسکرلب نکن زمه اجالا ریتروعتالوا

 !نابلعا -ہلجال یل تلناو مان ای نال ہال بحال اب ن ر قعنر وف ہلِتَطْف كابو کو نیلا
 ماس فلج نا ظاخاذا لجرا .تڑاغب قو ظیلخ نک رب مشت ویک او | ینا ئھاز دبا نان وارک ذ هر زوار وت زم نزو دن با صد اب و یش کوج

 | هاشم اتعمتابسا* ف نالغواک وہ مک نحو نالغؤا نالوا دارت ساد 2ل رسکك لمهن ٰ

 ای گا دغ تابا دا تنال وقتنلق زمارب ما دغ كنلغوا هلب رسک كەز مھ ناجالا
 قوکسدنادویضفليج نو صح 4 وا هساوص بولوا رسد وب هکر دوال وش لغ کاحو نعض
 نمط نوار دیا کاتر ن دنر ول واریجهدنم نام ندج وو ردنا لر تو« رمش ماش لب وکتل یاب و یخ كيج تاج ردیزبن درهش نالوا فو رم هلکع د لر دمو یمن كاحو
 دوم ل وال بابا نانو رج ن رج ترج لاغب تا لیصع ٹززاپ دنا جاوا دات تر |
 | نصسنااذاانو رج بومانازجلن زید ید هغل وا م الما وات زار نوزجو هبنع نرمو رعالا |

۱ 

 | هیات اس عب از نالا نماد نع ن لات قوا یمادغتكنلغواهنبتف نیا

145 

 نیس ی سس
5۹ 

1 

CW 0 



 ورد رخ یو زدیبقل لنهنسک مانیبنارا هون هلا دبع هرزوار و نمن نو ||
 قا ر انه دنسااضعا یه هر ید دن تلاح نل ونا دو لوط ارب زرا ی دید اننا |

 ایا نن تیر :نس هک اب وکر دندانعم نانلوازک من ۱

 ادا نالا بالا ناف نته انا هتف: لاقت قل ها ی شود دوخ اپ مروا هيز دا هنسازهود ۱

 ]| تی هک لی رسک نور یف کمو نیما دینا ردبمسا كضومر ہر زوار وبها |

 سست

 | قلم غار ر تنام هد اما یب ۃرئمناع یکی کد له |

 چ

1۹4 3 

 زی سیا جن سایه وک اس اسی دا
 لیس لاخراب لی شا هیجوتوبدرابدید دشا مشن نوب دلوا عج هرز
 0 3 دا ةا ںوراتچ دا وا بولغب کی کماس ایت یبا ایک عدد ترا زیا
2 

 2 3 اواز واک هک دکو چهکر در در لوشندنبکو کت نءود |
 اجو ی تن تانسنا یک ئل ربنالوا

 ۳ و ل وازک ذینجلب سک

 بر ر سال ان الف ضال اقا قمر ینؤا هډ ر به هتک هخه تناف نی: خ نم

 زا ین جا تنو ا اه لرد ست هک تنو اعم هکر دف اثم و ہداس واچ
 ETD ا رر لک د ەر وچ کپ یارطا بهز مس و خچر غا ا بج ننال ا

 | rT ARES قلوا لر بویلغب روس ان نیل لاهل تجف, نشا او |

 کت لاشه لو رغبیسک آن نیہ نل
 e ل نکا نعت یربغ د وخاپ نږد نيج رکوک یروسرلبوکج كفاکو یم تنا |
 ل9 كولم وت نیا طنز حل یس تر واكل وب لبق |

 رک تون و یخ كنا ها ردم تغ اطر هلع نکن زار دهقن رط طس وهلا لمم ءاح و

 ۱ | تن 8از رد اب نم ہن هدنلصاو و ةوسنیاعولاچر ةبنا اقیربنوددع بنا مہک کس |
 یتا ناز زراب اوت ناوا فرح سپ رواوازکس د ددسعیدهلکیناهکر د زجل وش هلم

 نامی كارد نالوا والا جوتضم ہلا مت رل وارا رر د یلہسو یرھد کتنی اردیا ریت رولوا
 دیس نمک رایدرپوافلاهنل ډب پوناوا فذخ یز کتتش ءاب دو دق
 فو تب قو تا نت اضایما ك بنام سو ار درا شاقة رزوا ارویزم
 ترا تر وئوا فذج ہدنلاعربخو جد زور رده دبع ینماق کی ةئام یاب و ةوسن نا« لوفت

 ibn ۶ راو سو راوچ هک ان ردلکد عج و اریز رولوا فرصت بولوا تباہ ینلاح بنو |
 ا یاری 2 هي :ناجر اوج وهل وافرضنب«دنبصن تلاحثولوا |
 1 | عقاوفرص:الەدہصن تلاح ینا هدراعش | ضع؛ وهنیانعت تولہ نب ز وب ها ەك ر دیعج:كلنسەلک ۱
 غريان قح كنب راكد يد نام ق عبس بوت لرلب یعورد ءانبهغامل وار سو عجچهخبضیسلوا
 || شرافز والجواہللازبش نضروو ردثن وه عارذوهنسا ای ٹوک راز الو لول زیدا
 | الراب رعوب قاردان یغید امل واک ذ حی رم زابشا یکیداک ٹن ومو درک دم رشوهنخانشعم
 ۱ لاو زدیم کمو ابا زالواهدیلابلر e کالا نیکی راکدیذاسخ رہشلا نم
 زوہھیاع ا دن اتباع ر ید ں ول وا وامزال لعدة خیدیلوارک د مابارکاو ر درک دما

 ۱ ۳ ۱ دبا بب هاب ؛ قلا نین رد ةنہم بودا فذح یا كسر درک هیبفذح ك ارد یخ

 ۱ | نیبور و ضوع نمک اس دنا. خب ہدنمکپآ هکر د زم اج وەلکمبا م اغ دا هدنجتا رغطن

۱ 
1 

1 
1 

 ۱ یدبالالاوط ی حک :ردورز وایغا دالا لاوط باید نىقا یدیا كع درشع یم
 يالا نيهن | موقلا تم ل وفت نم ا رب ہدزکس کلام ر هنوکب لیمو یخ نا نمکی

e Ra. 
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 ایک یا ای قوا تا اون ٢

 ریکرلیهمک کردا لوڈ هلیدیدشت كنابو ین ناتلا-رولوا فا صنال نس ام مل اله قد ||
 نان لص ہآراع تب دح قو زد انس نب ہظیلغ تروع نیمهرولوا قو وا یرادقم شرق | ٦
 رزبد هناوآ جز دنلواوص یر رد هنلوا تاع هدنس هن اه ہلا نون عو نوتمقآ لاقف |

 اهل وکس كماقو یرشک كن نفتلا قاق کی هنر کا كناتوا ی یک ۱
 یرسک كان كلذ ن 2 فیلم اکیا نفت لحجر لات  هنس انعم قداح هنسک ن الواداتشا ۱ ۳

 قا قواوبهذایزارب زودلکدا اخند هاتف یئالک یر ہوس هدناقوو زرد نین کا نبی | ۶68
 دام ل ام ارد یخد دن نم وز دا روزم نام کي هاو وز نوا لقد وا وا نوا كرشتسک ماب ۳
 هسا م تح احر دتا د هبط ف ك اتو هلی دت دشت ك نونو هژنبتعص اش اعواد وبس ن نم اتم | 7

 تاتو دلت مثل لاقتهرّژوا یز ٹکا ناز واک عندهم اندم کینایا نان تهت تد لاا |
 هرّزوا باور یععص دوعار و تاتا نالا هک كلذ كو و اِف كدالویقق كانال الی ۱

 نیر دشوا وا دار زانهناوارد نالنانلوا فب فف ندنالا صا كنس ەك نالت ىد تاه دبع وا 7
 كن ترە دنهل ؤو یک كنان لا هتسیاتتعم نبح یک نوا هداب ی
 ةدشوا فعضوا لامعا ناب ونسمامه یا نانا فو نالف نت نالخ لالة اس انا

 نرم انتا لاقب كر شو 5 فیض ق الغوا ضرش هل نوکس كناتو یّرسک كربه نانت ال هوتموح و
 ردن ابا نو هلان شو" ئز کالو ا وو ی رسک كات نیل بش الو قیا

 | ونلوا برض للہ ہاکولا×دةمف وار دفور غم اغا قواوب هکر ديما كنهنکر بوکس کفافو |

 ارات درد عفاو هرزوا ج وز هکر دیفخ صان نالوا هدکو کر اضعب وز دیماه بک نوا | ۲
 هنس ان همر کار یدحاو:نرواژول زره نژو لنا ود دیرض ورم کر فا و یز ات نل | ا

 نذښیت ئدنبا دنع ها یتمرت سابع نا هد ددل وق یی دید روطو نوا او تا لاو تایل امی وابو |
 ردغاطیکا دارم هلن وز زو لنس دت اراضعب ور دنوتہزورینا نالوا فوزعم وار ندنوتیزو ۱

 | كيکيدبوکوب نیجوا كیزبهلنوکس کنابویعف تنم ءاث نائلا( اناا لص)هنساتمنالچ|| آ
 دثط>و ةفرط تینا قاثا الا فان اتو اھل رول تر قتالي رشک لا الا
 نیبتلاهسنوق هنر ڈنکنا تاک اکو کن اسقی و دند هفرط نالوا ندشلکنا تلکاکوکن ارزو
 هبف ۂدنلس اذا ءیڈلا تنش لؤ یاا نکلا ک تنکوگ نسل هد ت شتو لم كنابو لدتصف
 هنر هنکوا شا کر کی مادق ره نالت واس ةر بلع تفغل کل كو كذب نب هتلجنو

 مس نمک ادرک ت تن عیار ئابلا تا یلغدضاردت الف تلاوت

 لات نال ا الو د هلن شپ هری و ئیرشکک ال هلو هنانعم یدل ب عار دی یرلنا شید ۱

 یف كنا ETE يابصو ظلغادا* ملا نا قاوا كر و نراق هلبشمخم كن رھا وف

 نفر لال اد خاد ہی هنسک نالوا حاسوب نیو هل لش نالوا ناف هبدمو یزسکكاخو
 دحا ا هما لا كنا نویز ی هنکر الب رنک نزم نافشالآ جنین

 یک و ی كہ ناسا زاد ضد هناق نانو هک “یز ا هنسفرب ثاخاو هتنهوااذا |
 قلا هلنیتهف ندا شا ودشهاواماغ دا ی دنا آنا ضا قلوا تلاغو قلوا "نوح هیدشتو|
 كالا ذو جف كنا نوت اتار ترقق اذا غار ااا نما دنلانقب قلوارینیسار ۱

 هلب دی دشت و یف لا دو یت کیم ندا WE لرد رنک لا تی فور ٠
 نان ديا سقز د یه ہتسکنالوا قاصفن هدلا ن دوو هتانط ارت ؟للذک |
 ندع یدتادبعوباّو نیلا نصقان یا دلا ٠ث مو ديلان نش هاب دین نری فو |"

 سس

ek 

 تو



 هرز خن كنونو فوكس كني و یفش كن نیب ہر زو |یزدلرب زرد نوک: دتیا مکس دفارف |
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 لوده تاو نو هبوب ناشل وار ذو هام ہلیدمو یمه كلاب یقف كناب نوبل ہلوا
 | اب نیلا بارغ یرتواندنتس ورول قازآ ن دنراوبد كنویق هجو دقثوب ببا نانلاضیوبقارز
 | | لوشنبلا نا رغ یدتاثوغلاوباو هنمانعم عقبا هلوا هجالا هکر د شرف لوش هلبنوکیب كنا و یی

 _ |طلب رطب یرلکدب د۶ احو را ریدم احب هغرف هابس اما هلوا یره ر یرافناو یت زون هکر د مضر

 | تلج لوفتاکموقلانب تسلج لوف لس نوکس هنسانعم طسو یس هرآ كن ہن فر ہایسان
 || عطقتدقل لوقت نشز وليف برعم كانال امعتس هرزوا كلعسا یارکاوردفظنب سپ موغا طسو
 | هیلا فاض و رو ر جت نیب لکه وکس كن اب و یف كنرعو یعص كلاب نیب تادیمب تونلامهرب مکن
 | يح دب هتیقلاذا ناب تادیمبهتیقل ل وقترونلوا لامعتسا بب ره هتشنانعم انایحا.هزروا قلوا
 | قامو هلو هلیس ان هوژوا قفلرانونو ینوکس اب و یضف کرلاب نیب نهب ها منغ تکسما مت
 هونافهدنس بام هدخاو طلکهکر د هلکیکارانوب شری دراو دعا ںیہ ینا نیب نیر ٹا لاقت

 قوم هننکر ح همه یتمدر دشماوا فیفطت هکر د ہزتنہ لوش نب نیب رمهور دشملق یم یز آ
 یک لاسرونلف ةدننس نفل ها هره هنتوا هحوتتم همه رکا المر دن ملق هپ ككغ فرح نالوا

 واو لا «ر خه هسلوا هعوعضم رکاو یکم نر وتلف هدنشناببا زمه هتنلوا هر وکم هرم ر کاو
 یرتوان دننیدلوا فیعض ېک نکاش ادنازالوا عقاو هدادتنا نیب نيب رهو یکم اول ارونلق هدنش

 | اتقا كركه هسوا شمالوا لصاو ةنس ترم هک زن مہ بولوابب رق هنک اسولک دنرهوب نکر
 | روتلوا لمس ہتعاضم فیض نیب نیب میکرد یرتوآ ندنفعضیرلکدید نیبنب همه وز ووا
 || عاشاف هضفرولوادلوتم ند دف نالوا ةدنرخآهکه لب رصق كنااو یوکس كنان و فہ كلاب ان
 لوقترد ه دناز مهراد هنسانعماذت كلذک لنوکس كن اب دن امو نصف كزونو كناب امت هلکعا
 -نالوایهیا فاضم كناقوا بونلوا فذح تاقواسپءابا انتبقر تاقوا نیب یااناتا هبقرت نحن
 هو یک ید دنلوا فذح فا ضم هدنس هم رک تبآ فب رقلا لأساو ر دشا لو نس هلک ناب

 ام كنس هلکاتنا ییعصاوربعا جالا نەز کشانا لوک دعد اش دوخ یفاضا هی هلن كن امز

 هی او ةےلوارھ ۴ قمنلوا عضو نیبۂنعضطوم بواوآ هنس انعم نیب ناق یوزر دنا زوج

 ؛ نیلا هرزوا قلواربخوا ذنبها دلة عوف رع یرا هلک ناک ہرکصل دل هلک امشدپ وان سفر
 ہداقتعانفم هحانبو جہل: زض نوییا هلوا ۍرادقمیم ربازوکیکرهرابرپ ہلیدعو یرسک
 ظنلاا دئسانعماک نایین کس كنابو ئ رسک کلن ات نیقلا (ماتلا لضف)هرزوایتاورو وار ولک

 || تار کک حدق رد یخذ هب هساک كوب نیتو یدخاو ہلنوکسس كلذکك ناو یرسک نام

 " | هکر ید نفگ هنلوا هغشا ندنا لف تنافکه مدآی مرکب هکر د هساک لوس لوش ین يدسا یادبک

 اسو زض ك هلم نیعزربد سع هنلوا خشان دنآ هد تیانکهب هرشکس وفن لوا بب رقاکا
 ا9 تبافکەر هتسک یا کز رب د حدف هنلوا هغشا ندنآ هلف تنافکه مدآترود جوا ہکلباەلمہم

 هجم نفر رب در هنل وا هغش ا نتدنابهلممم نیعو هلفاقرازب د بدق هنلوا منشا ندنا
 ٣ ٠ اس لا

 نا بابل نمانناهشبآةبالا تنبت لوقت كمرإو نام وكم كتابو ىف كلات نیا ہلبقف
 تخف نقلا هنس انعم تنطف كارداو لسفع هليفبفخت كلاب و ىع کنات ةنابثلا نینلااہتفلع اذا

 ار دا له رسک ابو ىف کنات نبلا عبارلا تالان ءان نیب لجزا نات لاقب قوا كاردالها
 قو روا رظنتقد بو دیارک ذه داب ز هد هسفر مرکتا نزو یل ع نیل هنسانعمنطف قلوا
 اہ 1ا لالا یف لوقنان کک لاف هما دبع باس ثیدح یتورظنلا ق دا اذاانیقتنت لاق
 ظنا متقفدا نح یا منین ام متن یح لام ا عیج نەاسہبلع قفنب هنااهحوز

 7 تالا کل ذربغ ملقف

 حس حس

 ]كا



 ےہ اچ 0 ےس مسی سس ےس ےس

 | تون ن وی كلاب نام وا فیل اک زدن روعل روش هل ید
 هلنوکس ہدنام كناهو یف تفاکو كباب هک یکم اط دردی كت روعیببایییانب هرز

 سبز ديد لکم لا کز عیار دیه ۱ أِ
 لوي هاتنععهلبدم و ىم لپ و یخ كتاب ھتوہٹیلا نسا عمق ارفق لرب اهل

 عفراب کند عطش دل ی .رقو ردنددا د ضا روتلوا قالطا ید هلص و نیب يهنونیپ وانيت ن 1
ae REPRE E can: 1متی نم و هلصد ناب  

 هنو هنا ل اهب ەنس انعم تب , نعو لضف لینوکس ك واو وی كنا تزبلا جاب دا ۱
 | هدنسفتن وب یاقهكنو و فا اولاودیمب نیب ودیهب ن وباسی و قالا ول والا ابا ۱
 ذیل وادار دیا یانعم ناک جو او ارک ذ٭دلجوب ث و ءداوا وام انکی ییا قواك د|

 ناب نا فدا نورهان نج ایشف نا تهی :نابملا اره دیریخرریدانیلامهنیبنا|[

 رک ویلا رطتلالدلرکر ولوا نو هنر اکیلا هک رد خدای نل شناس وار |
 نی زمہ نیبالا عتاب ء فلا نابلای ارد جد مل غنوا رها طه نبذ ر ناپ وا
 قللطک نا یا سا رر یہ

 || كنب نیا ارد نبا تبع بو وا تبسفاک !یرهشینبدع هکر دیا کالج ز رب كناب قا
 کز وقف کل زمہ مان الا نب وف ناب لایه نبیل نالوا ره اط هل ږد نتو ی ریسک كن وی
 چىچەن چھ ول واز ار لب كلو نچه دناالا یک انها تیس ۱

 یتخكیح نرش رل ر دخدهبهنسیک ن نوان د ەرۋ یسابنیسیموهنس نالوا ره ۱ ا 1

 ةناتسالا دنیهجوااذاانادتدب او نم وہ "ٰیٹلاِن ابا لایع ردیمس نس فو اما

 لاواز هدفنساتنعم ناب ز ومظناهج ولع ویلو وارهاط هنسنر تال کل )سکته |

 | ناب تب تا نالا لا نه مو هنس اعم رپ كجا الو رک ذیدحلوفلاط | نز ولع 19

 1 ناب قیم یم ۵ نما ۃاضوؤ نج نەوسآ ایام راديو یا

 بی ےک : قلاوازہاظ نشر هلند دنلو ی 2 كا ودایبتصت نبا ه9 فرعادا انان ۳
 ی دال اولا هدهیدعتیو هت نہطاادا ھو ورھنظاذِا یشلا نیا ۰

 میم ٠ند ل ا قوراولکەدەنس انیم قل واع او نوبتو یخ او قدیر ۸ کے ۱

 هک اچ هلک ید سو مزالھپن دن هکر ونل وا یھی ناتو وار ۱

 قلات ناتنلا ربا صوصخم هلاعفتس و ملرعفتو ذل امدا نیک یدعتم ےھ و نال ےھ میفاندنوب |
 لاعتتر واک صف كنار داصما رب زر د ذاش هنس اتع قلق هزاکشا از دیر دم هوس تناب و یر

 ۶ : ویو هک دن لک یا نیمقهارسنکی کف اکی ورازکنو راکت نهرز وا یتزو ۱
 اسفم یم ربا ها یقف كن فین و صر کیم ر اض یی رنامطو اندر ومغب فاکوتو ردءاس ةل ۱
 دکل باا او رخ هناذآ موغا انب الا ارب املا یم تنی و یعبف ایاز :نیابتل هنا تعم |

 لب دیدشتو یف كمالو ین له لیمو هلک ندنلو صل راوط یب دغاص ندوسنکردەنہکل وش ||
 تول واچ تشا٤ + داها هک زر داق الط ل وشول سسک ك ناپ كلدكونب لار دهناکندنغاص

 دن انار زر دزاو لاته: اکو كنب نهوج و هنس نما و هرو لوا هل چاق هج بس هلو !جانحهحاکب
 یر ٰی خو و رد الط ةا زز زا! وا ره اط یم جو كلج بهن انس لو عم قضا وا یفصكنهتبلطن |
 هداب زیشد رک اماو هلواق ار!قوجندنشب درک هکر رد ید 4لا لیفت و «یربا نینرب || :
 ہللا یت هن هم ر و | بت ون ہرکیص ند ہد ومءاب را زاد هینابهنآ واول کد هيا بول ےل

 عباوبولوایارا ی ذکر زد خیل وش اب وروناوادعببع دباب خد سکی لاو
 تبسم سس
+ 

 حح —— ج س سج

 سم و
 ب



 توس

 سہ سس

Nس یس  

ETEاس نفوس لاو رسکكنهزمه نانطنالار  
 چلا ٹنطبا ل وقترولک هدهنس انعم قلق ندکص اوخ ی هنسکر ناطب اوهناطب تددشاذااناطبا
 ۵ فیسلا تنطب ! لوقترولک هد هنسانعمیفک هن اطب یس ز ربناطباو لصاوخ نم ,هتلمجاذآ

 1 سوم سو نطبالا مدلادع ان یعلق ینعی

 ]| هلن نک لاب ةن اما و ولوا هدنلوفییا كنا هکر درمطیکاهلدیضف كناطو كن هزمه نانطبالا
 ۱ هلو یعاصمنال اصمنالواندنصاوخ كن ننک رب لج را ةن اطب و ز دیلب ممكن ز وین اتفق هک طسا

 || هل تیلباذ انیطبتب ولا تنطب ل وقت قلقرطساەی هنسن رب رکا نزو ىلع نطتلا_هتنانعم
 تاسعابلطنسعوطوا رکو قءوطول رک ہنسنر هل رسک كنانوكنهرمه ناطشسالا ةناطب |

 | نیل نوا عاج هدنکرب ق زوعهلدیدشتویمض كياطو هلنبنضف نطتلا *یشلا تنطبنسا لوقت
 تلوج اذا الکل تنطبت) ومن رد حد مع وط نیما ك اعر م نطبتوذی ر الا تنطبت ل وقل ىا ||

 3 عاهتجت یا نطب ةرشع ةا تنطتبا لاقن قلم ال ودهلب رسک كاتو كم نمه ناطتالا هیق

 یخ وا رب هداب زن راقل اعظهلیتوکس كن اطویزممک كناب ةتطنلا مدلانآ ود هعفدن وا نعد تارم

 ردد توهم ناک ایج عضلات بام و سایت سا الف

 تاب یم روم ناسا ٹو یا و رک زور

 ]| لوش هلبیدشاویتف لئاظو یض كب نظبلا هتسک نیل وایان ند والو یت راق نداکا ت شکر

 | نالوایرا ین راق یت مفیدند ست و یف كناطو یمض کیہ ٌۃنطللا هل وا ق راین راق هکر د هتسک

 ۱ دیسی روم بس نالوا نطلامیظض بدو یرسکک اطو یف ك ناب نیطبلآ,تروع
 أ الناطو یم كناب نبطبلا هنس انعم تب افودخنالواقا رانیطب وناشلاسقم زلربد سد

 توزر نط, اک اور دربار یدل یکی نبا جاشردندرف لز انمھکر دزدلبدل ارصکچ جوان کیا

 3 نیک نما هدناکشیز وقر د هر کم وهن لج ارب زیدلوا دراو هراز وارغصت

 افق یم كنہسو کان لب :ہلیلازد هدنسهیام«ییدرب وقار ر وز د٥ دس اُم ن رات ناظر مرد۰ دنس هبانم

 لو ةتهلبلا ردلکد جرم نکل ردینکت جره هکر دهنادلوش هلو کس كمال ||
 اه نفی ف وهلا قب زرد ہنیعافر وهتمسومارفبفضت و یف ك ناب ویرنسک وو

 هامر د لوا یل نم ها فلان نکا هغالق هدایز فلاهنرخ اردقعس هب یماختینهاب ودیهافر و

 تان هتل RE :اکلا ا لاقب كجا تماما هدر هلن رسک كن ہم نانبالا یرتواندنغیدلوا
 ت | یشن نمل لا تؤ واب رک لکن وسلوا مورک ر دهانه کار هلبدب دشن كنون و یف
 ١ زبد هنن ساجن وهم ابظلارمب و الا رم حماروذ یا نیم ساكن ابر نالوا یخاصدحمارەلب رک نانو
 ہر زوارو دمنزو ةنانبلا هنس انعم عباصافارطایراجوا قمر بافت كونو یف كن نانا نالا

 1 نوا لیلقیرذکد دع رولوا هاک و لق عج هل كلاب تان الا هنساسنعمیچیوا یهو ریدحاو

 زر رد ید بضخ نان و رد کید نالا نم سچن دارم هک: الاخز ردنانبسخب واق هراعتسا

 امل واراشعا دحاو كنا رادبقبا قرف هلبا هنسنیربغند اه نایب یدحاو هلبانیب كنا هکم جج ره

 2 كز "ول نب دعس ل وا هک ردیعسا كتر وچ رول ہم كلاب 73 رول وازن اج یساغلوارابعارک ذمو
 اقوم ایم ناب هیات ردتعاجج ینانیلا تباتراثآ هک ر ونل اواٹیسناکا یدل وەلجکكدعسو یدنا

 ہدسراف دالب هلب دیدشنل واو و یضف كلا ناوب رارب دید ناوبب ودیا فذح یباہرواوا٭ اکو ردییما

 زادیفما کر درب ندنراک رب د هیځ هلت ر رسک كناب ناوبلا رار د ناوب بعشاک ا هکر دیعسا كض هم دمو
 "00 كباغاربلاطانز ولع: ناپآ هن انعم راک ر دن ورک ذی رد ىف كلاب نوب نوب |



{A4 

 اىد ٰیزاخاغاامرخ ناللواهدش رفی وااک هکر ادیعفاا كازو عو لن کس كم حوا یت كا نخ |

 نح ا ولا دان عد ها هن تان هرلنا نیکع دیتا نه هدنفخرلج اعانان)وارکدهووپ زمرد ثمل واتبسه ||
 ندب قاف لنفخ ندبلاادلوا ور نزاق هک رد رف لشه نو کس همدان نایت واو و كلاب
 | لغردب نافنف ل قام او شهج الا لات و حرا كہا یلاق كرد, كرت موبلاف لاعت دلا لاق یاد ج

 *دربسفت ضعبو ردیمالک ی رهوج نانلوارک ذوب عش ام لع رددتسانس ہور عردو (یشبسیلف
 هدعضا ور ۶اسد ظع نار 5 نکیل ہنس اس تال بدن زب وسر درل شان فن ہلکا الا هیات نس ہاکی یت

 ۱ نس یا نب ن لح ر لالسفم رولک هداهنتس ان نس ندیو رد هنس انعم ناجل جل ین نالوا عفاو

 ۳ هل ارد ید ههزر ز صف ند وردتشےک نایب هال مہم نعلع وو ند لع ءو

 ٭دایذیر اک دید دب ہروب مو زا نغوپهد اد غم کم هکر هک لوس دوخاب رد هفان لوش ١

 تی دید هغل وا قص یناوەکمرمسراوظ للذکن ڈبو یجب هلنبتع " ندیلآ.ندیرتوا ندنکا زس ۱
 |2ن الا منه اذا ادب نل را ننهن لوقت یکم سع 4 ع هلت وکه كلا دودنزب اچ یتبثندو |
 تاسلانء هنادن ن كبت ندب لوعت قلوا قص یاو لنزس را وط تالذک هفت تل دو یی كلاب |

 ندا [ الا زوناوا قالطا یر زوم دام ار اوط نالؤا وت کد تا يا

 لاف قلوا نس مرکلانز و نع ندا هام هبه وی رنک لاد نعد للاب نیدبل
 نر || هلنتشنكنام ہودلاتضفا یت نزلا دوضعلا عن :وکر ان یو نهابالف تند دق یا ردیف :نسااذاند |

 ` | تحف هر كمما ناق موج یاب رزید ج زب هر زاوا تمل صعب رواوا هاکو ر دارج سیا ||
 ڭاەضوم زا هل دمو ی ربک گار و قو کس كنا وه ك لاتر رم رؤڵۋا ندیسفص هکر ردنافلوش ||

 ۰. || تعلق خایسو كس نوطهپ نکن هانی ءانو ضف کناب ںئاربلا زا ید نیر یل ذکر دبا ||
 یاو ول: وک هدنییاه نار عش كا کلا :نئربلا ردە دن٥ باسی رقم رب كاسا هک سه | ۱
 "نذر كواو وات رو نيف ك ەبچ لاذو یزشیک "كن نزربلآ.ردیمایخذ تنعاجاوز ناسا نو | ۱
 || كفاب:ناررملا «رزوا اوز یئ انک وم هدزواروب نم نو دنوذرلا" دخمهبادواو ۱
 ]دما نی کود هنر سه لوش PET لناز از ویکی ءازو 1 ۳

 نزب نهر || كاوكاو نوبل افغان نا ەيلغ زهر لاا تخ لنو کنن ك نازو : يص كنان ناربل را دیا داتا
 نسب || هلتیعبتهتظفل نمح هک ددنفار ہلنتضف نتا ہنسا عم ن دنت لنلط هلن و کت هد یو از از
 ردیف ناهض م رب هدناشیحاوت هابنوکسس كنابف ته كناب ناشف نسخ لانضازوتوارکذ | دا
 نظر || كدة دعونا ما نارد نک دم نط قردیلب قم کنه افک نزال کلپ | طو مخ كتاب نال تن ۳

 تانکر نال زہد یخ ته اجبنالواز ندەلٰم نر طبویدننالقن علسالو'تغا الت 2

 ۱ ورک زا زد اتم تب رشت ید ۱
 ۱ ۱ :ناطلا لنت یەملخد اذا یداولا تنطبلوعت راز دید کم یک هنا کمر دن طو یک ا

 ]| ہبط)وخ نت ضصاذا نالف تن طب: لوقتوهنظاب ثفرعاذآرم الاذهتیطب ل رت فیس ال
 ٘ ہک زا دید هندناجنالوانوزواٰككلیو 9 یکشا اذا عام سہ لام یل غ لج را وا

 | نوزوا ك کلب عج هلن وکتس كناظویعضكناب نانطبل ىا ۋا
 نانطباو یک ن ادبع هلیادبغ دس انج یرابناج هضق لکلب یکن ار مط ةلهط هار رج ۱
 نظا لزب دفدهنش هنر لا نان انطنو راز واک نی جج كلن نالوآةتس قم زروق 3

 عشلا نسنطب مظعادا مال ئابلا نمانطب نطبب نطبلامبیلوا کو یافتن ته |

 :تخنلا نان روناقى تن هود هکر دنا و ود لوش تانالاب هود هل زاس کک نا ناطنلا ||

 8 عم اه لس میس وری ناخ دوو نشا اذارم اللنا فیل تل | 9
۳ 



 ۱ ڈس عضولا یف ہلالقتسا تأبو قاطلا نالا فال رضاها تق وال عوضومانالا ىلا 1

۱ N 
 ےہ جج

 كہ :ناواوا ںیماظا بالا نم انوا نو نوا نو وا كنا هئم لوفن قلوا هررواقفرونوکسو

 ہل کک دبا یضخ كنيلوا ءهزمه نی الا الا نیلدعلاک امهو نینواوذ چرخ لوغن رد ید

 ۳ اس مهم نیععداوو عداو هفاریا نی !لج. لاقب هنکنالوا نوکسس لاو زوضح
 lle نو یعص نرم نا روند نوه ین زرد یہ هکع زوبهتیهانواوردهنس اسم

 مدناو لا قفر ایا كاست لع نا لوقت هنشا مم همرب و بغل هک ردیمضاح زماهلبنوکس
 : نیوانس لاق هنشانن هل هک نالواهرز وا روضح ردعج۔ دهجج هلیرسک اب : و یخ كن هزمه یٔئ :اوالا
 | یر داو ردمچل قل ذکر سک كيا و قدم كنهرمه تان الا هفاور یا نئ راوآ لاملیلثلن ةکم
 | هدایز کرم م رکا نو یلعا یا ةيهافزو ةلوهس تاذ یا تانا لابلرشع لاقيه ام
 گا هلناشمهکهرذوخ :ندوآ ویو قلوا یکهبکم بو ر هبفیاج یبا نب ناف ندنکدحابوب

 و والا لثء ر اصف ءانرصاخ تدتماو ةنطب التماف برغو لک ادار اج ا نوا لا
 < هاب رسک کواوو یدمو یش كن همه ET هنس انعم نبح . تفو ليفي واو و یعف

 دیا ذنوارمالاتذ منصب دندلف لا ةد ر و لکی د هنس انما رارم هواوی هتم زاهللامر هنس اعم

 4 ف كز وهجر ءاز و ته نم انعم جزاهفصل وب هل رک ك زمہ .ناوالا ارا رارم هءدب وارارم
 [هزمه ,نوالا یزسکن اونا هنمو هفص لوي لوس كل ذک هیدمو ,یاردنک لب همه "ناوالا هل جو

 بیس
 | نواوالا واوالا ییج كناوبهلبد مو یرسک تن ءرمه :ٹاناوالا نک نوخەلیا ناوخ یعمجکناوا ہل دمو یم
 | كہ اوز کن واود هلا تا بد هنسانم را هفصل وی ییجهلبدمو یرسکننانواوو یف كننده
 قوام هلبرسک كہ زم ناهالا ناهالا زدن وا بلق هبات ؛واولایدحایدیاناوا لَا

 ۱ کس ول وک كاانویف كنهزمه الا نالا هنسانعم نوخرع

 بس با یک او یک دخ ر واک هدهنسانعم نالبا نیاوردشملوا فالتخا هدصوصخو وزاغلوا |

 ۱ :زوا قلوا بولر دېك ان و ؤناح یا انا نثیاذکل عف نا لا لا فن رولک هدهنسانفه
 ادناک ایمان هرزوا خك نونو یوکس تنابویمف تانهمه نیا ردهرزوایباوردیزوبانانلوارکد
 ۹ دشت کل ابو یخ كل زمه ناار والا کوس ن دنن اک ملان , زنی ددب ز نیا ن اونو وا لاّوش

 كنابویرسک كننسهنایا اهاس رم نال اعن هللا لاڈ یک یتمەنسانعمنیح یار هنو الا وس ندنامز |

 نالا نوع نابا یلسلاءارقەو ردبتغل كنس هلبف لس هدانعم ناس لوا ںک3 هلب دی دشت كلذک

 | لواننب کردا تنوعا تقور هلبدمو یّمف كہا ءہزمهو یف وکس كمالویضفكنالوا :هزمه

 یرتوا ندب مت مال فلا هک و ردشلوا عقاو هفرعم رد نک ربغ فرظ نالاو نس رضاح هدنفو
 5 ردقوبهتسشر لر اشم هرطاح تقوو ر دعو وم نوعا رضاح تقو لوا ارز رداکد سلوالخاد

 ]  نزو لعناللاف رار دبا فذح یر هرمه بولق حوتفم یمالرولواءاکودنلوا نیت مال فلا کات
 | مویلا ام اللا نم نیعتلانوکبالنایضتش ہناف خیال لمأت هيفویرهوطا لاقاذکںالا نعم عاب
 _ | رظنلاب مالک لاس ةن ناالاانافانانولوَب مهناعماقلطم نام لا نم فرظلاعوضوم نالانوکیال ناو

 ہہ مہ

 كتابو یضكنب ةنيثبلا هنساضعم ہنیل ضزارنالوا مالم هلبئوکس تل هلن ءانو یتخ تا

 د رش ماش هکر د یا دغب بدی دن كنان وونبنفف هيلا رتن كنروعر هرز وار غص ٌهغبص
 | نلرم الصر ی راصو هاو ماا قا الفدلاخ ثیدح یفوردنونشم ریز

 ̀ ur سپس ول واغاراندیاب نیغآلواهصفیرلش رک هک ږد هرلبات ل وش نب اوو

 . |! زبهدرزود یادغب ره یدتا ثوغلااواو ردیاب نسالوا هرزوااخرو تعسو بوی یراتلتف

 یدلفند هبل ضرا یعی ندلوا یاضعم ییهینثوغلاوبا سپ ردیلب اقم كنهیلیرز د هینشاکآ



: ۷ 
 دب دصیسبےرججسپ سس

 تعا لقناة لع نکل» ولو ہدنسانعمر دصم ناو ع وفو یب ئمام هشلوالخاد ہززوا یا
 قع راف لح ہدندعبام سپ روآوا تخت فرو اوا ما او ضیا كماق ا نوت

 هلبارب رفتم و هد هسوارل شما در ولّوا لماع ہدزدقیم نناشربم ای دنزهرولوا بج او قمالواره 1
 لملم !ن ناز ناعا تش ناو اتعفح ناو هات نوا مدا ڪک نال ؤا متین رس
 ار دازبفرخ ەك نااعاو حال زنا علب لووةنرولوا رهاظعفادن هدنننب مالکی کیدید ۱
 ہیفان ءہامرولوا هاک و تمرکایتنجناو كنا خاب نا لو ةن یر وا نادنعوفاو كلوار نو اع افبا ||

 تروضوب ةکرونلؤل مہخ نب ںنمال کو شه وج هنس اعمال رام یک نر اه نوجا دیک او ۱
 روتلؤارکذا یہ رقع مکر دلکد یر کد الاج ہوا ِتروص قوغ ن دلو نا هرکصندان| 1
 زواواەاک هڼاو تا فام یا تاعف نانو لوقتروآ ااو یخ ممف تابلو هاو قلا 1
 ودشلنوا فا وهدراعشا فعن مکر ولوامقاو هنشانعم ناک د ناهد مالک رخآراصتخالادجویلع ۲
 واھتخا هد رع ناک یدکی قت یا اه تردد ا ار

 رد هاشم ها فو هنفب وا مولعم یسادضردٌشناوآافکا اڑ کرک هل
 هدنرخآیدتبا شفا نکل هلوا عوضوم ہنمانعم ممن هنا هکر دلک دو رمان ڈک :

 فنس انغم یارواوا ها هفرفخ ٗةحوتفم ناوانہلعل قا ءارف نون تماما عرشیامو| ۱

 رو دال ندنروره لوقيانعم مد هبزبسفت تارک اوا وشما نا مہٰماللا قلطناو يل اضعت هلوقکر قوا
 اردا اتا ااو ی وانا ۳ ںورز

 كنةنسنره تویلوا فراعتعیشمدار : ند یشم هکر ولوا مزال نکن زر او باٰوحواہذ ولا دو خۆم

 هک ول مین ندوات ره وج ہللا مال هام و دیر هللا مهیذعبال نا هل اه ی عت هل وق

 | راہا مج ید نیل هبامزواوا اکو رو رغ نالا نورفاکلا نا لات ہلوقکرولوا یخی هنس اعم[

 | امت مكر ولو ا هنسانمعم هلحا ر.ولوا « تی سس شے.

 ار واواہدئاززواواەاکوریشیلاءاج نا الو یاعتهلوقکر ولواہلصەبامناژواوا اکو هلو | یلوا قت ض نوا

 لسفانازکاو كلما اب ال فا ET زالو زدبا لع بصن ودیا هد افا یر

 هاکور دنا وا می ینصن هدیدللایغم مکت :ردهثنار ید لوا هک ال اح/هنل وا هنر نا ناک رکصن دام

 ES نارواوا هاکو دیو موفبناام تاوتکینواو هدنازهرکص نددام هقبقخ هروسکمنارواوا
 ود نو وا ضٴوعن ددیدشت نانلوا تفدحرول اوا مزال ىس الولاد مالربخ كو لوا همم ||

 ود نوس واستلم هب هبقات ناو بل وج الدب رنا كلوقکو ظفاحاہیہلعام سفن لکا یلاعت لوک

 اضوع یز ران ددالندلپواردشغ | قاع هلعفرب تاع فرح کیا دختر ابعت رھ وچی ەدماقوپو

 ملکنع ر دعا هاتف انا هنأ وا مان رذ ہا قلعتلع ومع قاق ةرح لب وانو رد سیال یری و

 نالوادنرخآ و نویمامنلوا قر ذندنا نلف توصنم لعفیدلوا ی هرزوا خر دش اک اد واثحو

 خالا فلالا ور دشلوا عقاو هلل وب یرهوج تزابعر دئوچیا ناب یکرح نالوا هدففو لا فلا ۱
 للمالک ی کان ارک اف یدرولوارهظاهسلتید فقولاذلاح ناب اڑگآو ار فول فک بل رها
 ناظخ ءا انازولوا اکو هلوا هدر تغل هکر کمر ولوا طقاس فن اهسزوا او

 مطا ون الا پکن و تینا ل فتوی وا نصف تفاتضارونلق ی ویش تولویشاوا || .

 تناک اناواناک تنالوفترولوا حاد هست فاک هنر زوالرانوبرولوا هاکو فن ولا مپ نتناوزکدلا |
 لصتم هرهظهزالوالصم هرم هش ز فاکهجرا ارد مناواتراکح لب وب ندب رع ضعإ ےہ 2 :
 وی سا زمر م لس کیت تن و ۱

 اِ



 تا

 ر ےس س توس

 یف تناکام ياةرطق تارفلا فنا اماضيا لاو نع ةغلوهو مج املا یف ناکآ میا ۱

 ۱ اک دهقان لوش هل دمو یکی و یف زمہ نو۔الا: هتساتعم نیما هژبدب دشت كج#و |
 عز همه :نیمآ نیما هلوهدزوا نما یحاص ندنسالوا فیعضبواوا ہرزواماکعتسا ہدنشلدر 3

 فذ

 نم نا سام و اان ةنمایلاغت هلوف هلو یا وا نیما بال زکه ته ٌدنمالا ناجا ماف دالاو

 تو ر تام الا قد کر کز رر ده دندیک ل وش کاله نما دوخت وا
 ایه هنر تاذکهل رک باتو كنه به ناب لا هتسکناقداقعاهننکر ه تالذک |
 سه کا اقا هلاهروب نم کرک هلعافجسب لم یلع الف نیا لوغو اذل ع هما لوقت
 2 اثر فھباوا نکا یو هوا عمر «زمهیکیاهدناواهکتنلکر ارب نسرابفؤاو دینا

 :- !نسردب بلذ هاب و هسرولوا مودم یلقامزکا نسردنا |
 وا |ینهنسکر هل رک نانو كنوز نیم ناتسالا |نماوحتهس رولوا جوق ییا نس ںدہا بلَق

 | لو هرز زا نما هلب دمو یز اہک بوم و یخ همه نیسان اما یف لخت اذا هبلا ن تا اققاوا
 اج ئوپ یدپدردبهتسانعم ظفاح نیما شفخا ینعی نمالاوبر ینغخالا لاق نالا نابلاان ھر يه لاق

 1 ا 1 ری دت

۱ 

1 
۱ 

 ید لصا کت یکی کی دقبامیاضی اما نیما زا باضردپ اظفح ییلوالخاد هيودنک |

 کل ءم نامالا لوید هلی تن ین یاب ارو ندان نب ياد من ان نوح نا

 یاس یو اد رجوروناوا ِلامعتیئاہداعد :ہک دار لب رصقو

یک بکر نیاز دید هرزوا خفی رغآ كوب ورذ هد نکیلفا كاذک
 نا وا و نکا د عاقجا 

 هالا

۳ 

 9 وی 1 لم قت الا نیما لاق یا ابمأنالف نەالاقب ردکعد نیم اب رکنلا نزو لع |
 ھ:نانالا نا با بلانم اینا ناب عج بلا نم لا لا كليا دمو
 دم كلمه الا لالا ابا ءاضعہللوکم تك زمھو یف كنات ناسا ءاتعمت هایط مت
 ةَئا یا الو ناح هام لابش اه دشت هکملکبا نژاوآ نویفرد هنس انفه نوی هدي دشن
 ی ها ام لاب فنماسنغم ناکردیضام لصف هلدیدشت كونو یف تان همه نا

 د مدعا كونو هلبعف و یرسک نه هزپه ناو ناو ناو ءاسسءاعسل ا ناام هلعفاالو ةئطخ

 اخ هللا نالواهزوسکم م سپ راردہا عفر یریخ بو دیا بص مسا هکر دند نافرخ رخ
 دنیا کش rR دافاواک د هنره نمواواهدردص »لب وأ ید هلناواهحوتقمو

 و ۱ یدعبام یرابتما.كن هحوتعمو هلغلوا لخاد دیک ات فرح هنرنخ یزاتما کان هر وتم نا
 دتا لع لر دز هسالوا فیفخت ناشورونلوا فیفخترانوب اپ هلخاوا ہدردّضم
 ۱ ۰ وید ی ۵اک ب ودل هدابز هشت فاکهنرزوا نار ولوا اکو نس مرد لع كنسراید

 ] ناف دیصان هيه ناو هرروا رمصف تغلزاناق لع هد شرب هدفدنلوا فب و رول وا فض

 ۳ دا كسرابق عوفر مک سیراید نسراپف بوصنم ندعباف بو ردنا لع كعراید هنلوا فذخ
 ا2 ندج اتحا دمادنخسا قرابع دماق وا كن رهوجو نولهاطااهبادعاینورمأت هتلارهف ال
 ۱ ل مل!لعُفلا عمدو رکن دفنا یخ ك هروزرخ هلبسم ھچرکاو نوتبنلوا لر دلکد نخ ینیدلیا

 E یناو ردم وا عدة هلبتبسانلامها و لاعا نکل یذہا قول وانیخأت ندنلوف

iیانعم  

 ےرلک روک لب من یعض بواوا ق وچ یلامعتسا كف ورح وب نرده جد تکلویکاوناکو
 ERR ارز ردنا وا فدح یخب هدنلعاولعلوردرانغا فذح فرح نالوا بہ رفهیاب
 ۳ قلخ یاس ےن و !هدایزایهررواهر وسکمنارکا وردنلم واهدنمکح فی یف رح هنب نیل و

 ]| نوماروکدم یمکح اما رب ز نیکاسلاو ءارففلل تاق دصلا امنا یاب هلوقکر دیا هدافا یرضح
 | الت لو اس نونو هحوتغب زمه EAN N ندادعامو بابا



N 
 ےس ےن سس

 || اروم کن مه تل ناو اکا کا اف رک وطن توماس ارزو
 هک هفاعو ہدزاب رعهلبا نوب رعردنخلوب و هجا حاقر نلئرپ و ندفلس نوا میدی ات تلذک لینوکس

 ار اداکد ێخ ی دلاور دشمدلوکی هاب رع ی ەل ناب را حار < بخ اضهدماقموب ودیا

A |هلنبنضنوسالا ی هعوانزوردسبک نجاوص نلوارقت»یزاویم ها تک وی  
 قناثلا باللا نم 21 و لوالا بالا نمانوسا لسأب ءامل ا نسا لاقب قلو! هر زو ات غص نان

 IRE رک ب وق هنمیکر ب نوساو ازا نعانسا نسا ءال ا نسا لاقب هام نب یا
 ژل لخداذا لزل ) اسال اقب رب دید هک کح یشاند یتا ود رثاناک آیس ذعار ءاز
 هلیددشن و یم كالس وهدف نساا هس آر را دوا هملع یشغف كل ذر عوازل ا خر نم ةن رەتل اطا
 ردي ز وبا رد یدک بود بال ۱۱۳ هدصوصخر سان وربفتاذا سا لا قا ارناي

 كنا ناخبا د ہاب!لچن ولا نس ای دشیاو رعونا وًأطباو لنعا اذا انس العش نسانلافہر دوا اوز |

 هنسانعمقالخا ییججمهلپدمكنهرنهناسالا قیموانزوردییک لخهلبتم نسالآ نسالا هسنوطنفالخا
 كنیباو الوقف ن اساوردیدحساو ناسا كا ذك ن ساو دیبا نم ل ئام“ لع یا هی نم نان نلعوخ لا
 دهن نکن ساوهرزوا لود وب هنس انعم لبا تاقاطو عسنلا تاق اط ززذ ةن رانا

 | نسأتهدماقنوپیرهوجویدلغبغاهرز ردا خار ننن مس و
 لوٹ لب دمو ی كنافو مقام نزفآلا هناوارر طر دشت مارک زار 7 سو سا چی

 | کان هننکرب هاتف . نفالا زر ,دهزوفلروع-نوفألازوطغ اور واوا فیض یڑکفو لق مک
 نوف اهوهف لوهسمال ءانبلا ىلع نفااضوإ لاق عبارلار بابا زرا اننا
 لب رک ك ناو ضف كرمه ةنفالا اہم لادا املا ثتفا افرا ارد سد هغلوا زاى دوس كن هقاننفاو

 لا فو هتک نالوا فیعض یرکفہلیدم و یر دک ت نافو یف کنز مہ نیفالا ەقاتتالۇازا دوش
 ید بنز می جهت اتسحسو ەنار عا كت ەنتسدر او كطخ هفاف نبةرو نيفالا نقآ طیف

 نوفأمو مفاقاهنذ اهل هنف لا اتي قاق دساف یل دا کس کنافو یف تا همه :نفال :نفالا رد ارتشیبعو
 کم الجب یدونسنالوا هدنم هم كنس أیشرواب ہود نفاوەنسانعم صقنزرید ید کلسکا نفاو

 یخ دوفعاض تفونییعت البیدوس نفاو زار د یج د هغغاص هج هنسک ن غاص یدوس نفا واراد ید

 ہنس انعم صفت هراز ه ہنی سکا لب ہلدیدشنو یز نک كنافو یضكيم نفأتلا رديلباقم كنيد ف

 یل اناج لاسفب ہر ذزؤا ق او زو وپا ناسا عم نیخ نق وهلزدب نشت كف و یرسکت کنز ناف نامالا

 نفالا نقال هنلواانبندشاط هکر دوال :وش هلتوکس كف وی نمو رمه ةنقالا ادني یا ئاذ نام

 كو یف کہ مہ ةنامالا هنامالا ونمانعەرازہد یک کز هلاهیکرهنسنجمز ڈان انوازک د ین هلن

 ہل ر تک يمویدكنءهرمنه نمالا قم وا نیما تالذکه بف كن همه نامالا قا وا نیم ليف
 ناماونما ب هنسکر هل دو ی رسک كن :نمه ناعالا نماازاف مہازا تالا نم تن لاقت هتک نی
 یم كلوا مہ + نوما رار د خد هم دصت ناعاونامالا و نمالا نهی ریغتنعال وقتخاق هو وا

 ہناعثی ی 0 ن مودنسک نال وا فصتمەللا قد دص هل رسک كنم و

 هللا نبت زر مہ ی دیا نم ule ہدنلصا نماو وزدءانب ہنغیدلوا نیما ندنسعا ظلونیرالوفی راک رب رم

 كا هو یخ كنااهو یعض كم نمیهلا تاملاادهق لصالا نم یجسام یلص یدنا اونی هان همه

 بلق هاب ینا زمه ی ديان ام تا تو دو دن اس یس ےلبڈ نیما تل ذکر سکته و قوکس
 یف کن زمہ نالا یدلنذ نهم لنوو لق هب اح لوا هدیه هرکصندقدنلوا نلت لَا
 هتنمآلام لر د یخد هم اٹ ایب دنسنر هب هنسکو نماو ردات ام كفوخهکی لوا نیما هلن وکس كيعو

 | الان هر الو ادا نی فسوب ىلغاننمأت الىلاعت هوق *یزفو مبازلا با سا نماذک يلا
 تپ

 ےس ساس ےس سسس

۶ 
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 نا

UNE 

 Ji لاق ر واک د هنس انهم نذر ولوو هب رسک تنش وات ء ءارفاوخر تن كاذب مکس ۱

 قو مداد ندا لاقبهتسانعم ك مشيا لئن خف نالا: هل وسرو هللا نم رحم اون داف

 1 آر لب نفت نم هنذاک هدمضسن عبور لب نفی هنذاک یه ذاا !نداام ۱

 :نادالا دبتاثطعایایشلابكتنذا لوقتر د هن انعم مالعا هل دمى ابك ك هزه نادالا
 :ناد ؟ردیاراعشا ینا یودہذ اناداندا هدنسماعم و كن رهوخ و ردفو رملي لا و یی

 را دنا لن دأتلاو نی ذالا | وناذ الا هدنسوماف بکش ی امالبتلس ہلاک د ردبصم معنا

 را ن ا رسم یس سس تہ

 دن داف به نا ناو شوره

 ء2 الا لفن رک ذمزاملوا ٹی ار لن دی ذا تنل وار صدور کف دو دنفس

 کند دلوارغصءیراکدید ةن ذا هدا مسا كرلب نعاماویتوآ ندنغودل والا
 5 واال وق هلینوکس کادو یف كن هرم ندالآ رديه رالی فهم نادالا ردنیغ جاوا |

 ۳ شوہپس ويف كلاذ وی تن زمغ قاذالا هذا ب ب: خدا دال ۇق

 ۰ وتشاد نالوا لاو ی راقلوف هدم كغلاو ین وکع كلا ذو عف ك زمه الد ما دالا هُکنالوا
 1 زانالوا لا ون یراق وف ف كلا د وی دهان همه لدل ءان دا هج ةع لاقت

 در وقفات اغ غار ردە وةلي نسک كلا :ذ ویتدم لر ندا نوا

 ادا انس نات اهرغو لمفلا تن دا لومت كا ق الوقار مرکتانز ءیلع نذآتلا ۱

 ہو ذا تکرعاذا لا ثندا وقتر وید یذفتفاغرو نعال وف كالغوا ن اوان

 زا رد ةن زند دنوی كلانا و هلن تحف نذ لا ندقموآ ننشر ہل
 وفا شال ىزێما1نذاتلاد هی یعع نقہتو نشنال اقناع ند اتو ندا لا ۱

 لاک ار ثذانذاو یل اعتا زقذندویدلبامالعاوهننامدقمربما ی مز ر ولواہدیھٹو+ددہدہت
 1 زد هکر ده لوک تاون هدنزخ او یخ ك لاذ وی رسک كن هر

 ےن کو نا روب زم لغف كنو واق مدغم هرز والغسل عف ەز وب زم هسلکر ک از ونلوارکد
 ]| کاو نشو دتمرک نذاهسن دلیل كر و زا هنس ر ناز ذلک اجهنس ی رغ ن دنن نسزولق
 اک :ذارکاودلعفر نس دان نا كم رکا ب وقنا اغلانُدلغ كشر دیا ربخ ان ندلیفننس ہلکا نذا

 / ھر زوانذارکاو: دف لس هنیضاتلخا وع هدلاخاز ز 4 راف لغنذاةشز ز ول فان وا لاحل فن اک

 ]| نلک؛دندعبامبواقطس وتعیتذارکاو هدففو تلاخ یک یرلکدیداد ز هلعفآ نیس داذاكسزدی ف فو

 | تذا٭دنعف لماو عاری نسرید كعرکانذااناكلوقکنسردبا هاغلا ندلعن كم و لیق دم هنلبفام یغف
 ہوس رزواكنا ار و زد FETE زدهیاشعهنط ناسا لما وع

 نرالا نینردبا لاعا تاسرابد نسودیاةانلا كیا ذ سز ؤا وا رخ یک اف ویو اولسر وأف
 ِ  حرماذا عبازا بالا نما وات راہ یف ن رانا قل ؤآ هرز وا طاشن هودءلنیتهق

 نره نارالا ردینباو زذارفول وة ذنال وأ هر ز زا. طاش هلن تنے كب ارز فلت«
 کلن" نازسلا راز ذ یت هزب یو دنا ناب یشخونأ او ردن قا نال او ناز اما في تناروق
 ید کلو و یدنو ین مر مهو ضف بل فا یفح و كل کال وکس خان ھوا

 ی الکی زکوکس كنار وی ںی یک ریش هنرالا هنسانعهی راقات یفخو یخ هبدفویرسک
 یزو ز وفصع هلی كهرمه نرالا هنلوا اف ۃلک ترا را ا ا ادیان ایا

 جج جج چ



۸۳ ۳ 
 سس بس جے دام سوپ ےہ کک

 رک ق الت تامرح هدنآ غ ینعد ر دش !رویب ملا هذن وبال هدنفنصو تان رش ںیلخج ۳ ۱

 كندنسارب نت یاو هتورادا یشلا تابا لوقترارب دەکتز وکی ٹونشنوا نان یدتادیزواوژافلوا

 بوک نس ہدیجم نافص كا هرکصن دکدلوا هنسکر نیب اتو یدید رد ید کمال وزرا
 یااهن ۱۳۹ وفلا لک لاش یقو كن هنسنرب هلندی شن كنابویرسکن همه نابالآ لری دهدهفلعا
 نارغردایلغت یراکدندناناب ۱ هژروبیمو ردعاط کا ہل ضم كنا و یب و كيەزمه ناناباابقوق

 نسو دنینسح نانابا ناذهو هل رسک كم الو مع كلي ردعلاتەیدآ كرو نابایدآ كرار یک

 ندنوراناکماربٔر یرتوا ندنخپدلواہفرعم توعنم بولو!« هرکی تغتال قالق وصنمهرزوا تیلاحنعب

 دحاو یسردشم الکم زال قلوارکت هل هشت ملع هد ردشملقم دنمکحدحاو *شنیفمالوالبار

 ناسحن ادیزناذهالثم رد ەچف الى توپ یمسق ناویحاعا نوچ دلواهدنسکعتدح او صضت
 كناتو هلسصف كن ریه ناتالا یرتوا ندنغیدلوا تفص هب هرکت هزکننسنوله عوفرمیعن كد |
 ییجج ہلیض كانو یدمو حق كن« ره نالا نسرعدهناناو هتسانعم هراج بکر ع شدہ هلی

 ہدنزغاوبقوراربد سد هرب یا دز وط كم هنن کج وص هدنشابوبقناناو لبن وک نانو تاج

 هکی کء ار وبعم هنس انعم نتارکرم,یشید تالذکندم كفلاو یتوکس کنهزمهو یعف كو نوت |
 ن pe < ك نانو كہ مہ :ناتشسالا هنس این زایکر م رادیهج تاربع یا زوتعمآ

 ناسا ادواج واج ناک مچلوقهنم روا ددنیا را کرم ینید نانساو قلانوتاص کما ۱

 هلنیتهف ناسنت الا هلوارقح نکیآ فیرش هکر ونلوا برض٭دنقح دنلک وشلسوپوناراصیا | 1
 نالا انالنالئا ةغاوهو ین بابلا نماناننا لج را نتالاقب قم 1 بی یقه رب رب ن غدآ نکر رروب
 ناکلا نتا لاس كا تمافا كلذك هلنتتعص .نوتالا نوتالا كنا تناقا هدر و هلبن هلنوکس كا [نهرسه | |

 یراقدقب شن آ دوهعم لوش ہلیدیدسشنو ىض کراتو یف كن هرن نوتالا هینقا ادا ازت اواستا ت

 نالا نیت الا رار یبا فة ینوہ هماعو زاد دیر زم رسم سش و

 یرعردداوموب یدتباراضمب وهنسانعمزروقچنانلوارکذ ی عج ہلیدمو یزسک كناتو عف کى ہمہ ا
 و دلکد بسانم ر دشا ریسفت هلی نینهآنادشت ۲تا حارص بحاص دماقموبوردلکد صلاخ |

 هلتعف نجالا نجالا هلواریغنمیکنرو تذل هکردو هکر دوض نوش مک كيحویدمو یعكنءرمه نخالا
 هانعع هلب رسک يجو یف كنه نمه نجالا عن ارا بابلا نمم انجان أب نج الاغ قلا خت ءو

 ننامالا نیناحالا رد ةبنش هنکاهک ۵ ساک كل وہی رلکدیدناس کین جو رسک ك نامه ةناجالا |

 هدهنجو هلن وکسم لیجو ىف كن هرمه ةنحلالا ةنجالا هنساتعمراناس رک ىج عباضلا نزولع ۱

 نحالا نجالا هتساتعهراقاک ج هم ته تانحولا هنسانعم راینخرز رده اکیەنجووردتخا

 تنهزمه دنحالا هقداذا بولا اراصتلا نجا لاقب لکودزہراصق٭:وکس كو كو یف کنز مہ
 دقح یا ةلحا نلع هزدص ی لاب ةن ہنساسنعم دقح نکلی وکلس عن هلسمهم ءاحوا یسک
 ةنسا نعم ةا ام كعشديا تو دع لی كااحو یمضكيم TIT هيلع تنحا لاو ةن لعنالو

 انذا غال کن ذالاسقب كم ریوووتسد هن هنسن ر لبن وکس كهچ ل ادو یرسک ك ن هزمه نذالا
 یل نذبا لاقت ہنسا تتعم ندا بلط د رضاخرما هل غف كلآذ وئ دمو ئر هک نم نزا
 یدیانذ ال لصا كنوب وردشلوا عقاو هدر عش ضەب ما کن ابد یخدنذب رول ۋا« :اکوزئالا لع |

 أ

 ۱ یندنآوییج تالذک هلن نالا تالا ندفنس|تامم قالغوا عف كاع قانعو نک قاع هللا قانع

 | نانلوا رکدرکآ و هلوا رودمو زور تولوا دوم ذا کل رب دیخد هیایق لاوش و راراذ نداق نروط
 ]| هاتبدنفیدلوا كر رونلوا هینشت ةقاب کا رولوااکورا بد لصضلا نانااکآهسرول وا هدوض نا یبدیق

 ےس و

 توڑ xat ہر زؤا قغارلنید زد ءان هنیعد دل وازب اجی ذحكمال هدرعشو |
 ا ےک سم س یی

2 

 نزا



 می
 مو
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 ۰ هما نهی سک نس هاو رک به گرا ا ارج همچجای ار وی
 اور وهم ی وی را یک ول هدرامش مس رشک
 رز 3 تاهنسک و هدصفیاهمع لاب كتبا دصف ملا زو ىلج میتلا رایتل
 ١ ۳۲ رو نو ایپ نین یف خان ادا اجر یر ممی لوقت ید دهه رضوط

 | بال و مج ا مجتخ ۃولصلل ضیا را ٹیم وقت رازید ید
 ۳ جد لک دیعرش ترابط هلع اریطهنلدپ تبا کوت دصقاذا تم لوق كیا دصح

 اب كدام وردو أم ندنلوف كتعاتو كنم مکن عبجوتلاو دمعتلاهلصاو ةولصلا تميت
 ۱ باس خشن یو ابیطادیعص و مهتتكنيل اهن يرابیدنبا تیک 2

 ۱ ھوا ںی ایک RGR ہوا ہبام یئدتایئاسکوا

 کردیتا خرد كرش هنر ةماعو ذماعل اءافرز نم صبا لای یدرزوک ندزب تالنوکج وا ییاولنآ

 ۱ ولو تفانماهنفواک 1هدم زد و یعس هلی تان زاجنانلوارکد شپ ردو یمسا ران

 تن الو هیون همای دشت رخ او ین اب یالآیزودنراکید هما ولا وج
 ۱ ]سم تیتر اسم هما پنه اود دن توس و تفت ملا
 درب نده تاب بت میل راجل یف سا موم لر ناف نک
 نم هک نوکه لوکس الواو و یف كناب ویلا ھنساقم یربكنوا تانلوارکد یذح او هلنتعف

 1 ا ماغ دا:یدناماؤبا نلصا كو و ھتس انعم ران وکی جج لب دیرشو انا و یف شانه مالا

 وا نم نرش لوتکیدبموبلوانم ٰیوتتا لع نشا تایل بتیراب یدننا خو یدلوا مای
 همه اوو یعصكيم هوا بیلا یدیدنسرابدلاجرلا.لک* دک دید لج ر لک مک دهیم نع مال

 دش کرد ظل رب دل هد كو او كننمه مونالا ةر هاشم قوت اک ةموان مەل ماع لوت اشیا لتك
 Ke مو زولواءاکو زد ءال مک دمو موی دوو لامعتسا ہدنماسقم
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 نیم دشاؤا فذح ؛زمه رد مولا مہیلا نصاب دنواقن و و رد ثمل وا عفاوهدراهشا

 ۱ : | عفاو هدذرطواو هدعب ردشع وا مدت یه م پونلوا ریخت واوو یک ییدنلوا
 ۱ : ۱ با كن هلییهیکی ان دن برایم رو ات مک ترد غنا وا

 ۳ : کن ودنالوا لگنا و لیہ هلن تن اهو كن زمه ناب ملا زد نوا ی رغهدناهوط ماللسلا هيلع

 . دربغاالوا بل دو نمزوکی نعیدد کی آوار ات دم دی
 ۳ ده راتو ید دن اوردنخناپ تب زدفب رجو لیس بم هم بنت راصما لها

NT SEA 0هم ام  
 امام تلذک مهبالا راندید مامه ہرا رجکو رای داوتنالوا سږو لب یو ندیبسوپ
 هاب ناو ردیر حا كانغ كولم ميال هام مها هتک نالوا خام ندلاچر

 9 ےہ یرھٹفا حاصل دت ناک نم نوفلا ابو سام
 اشیا لقب كنا نط ہلتمھت قەنیکر لینوکس كلامو ہلیع كرمه الا الا[ فاللصف
 رت وب جان هلبنوکسس كنبو یمض كنم نالا الا همنا اینا و لوالا بالام

 ]لقب رد یخ ءرانوادع ناو یج ہلیخف ابو یمصلنءنمه الا ہنسا ہم دو علت عر دکود
 | هلا صبا یاد الو نیا اواو ج
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 هدایز هلیقبعضت كنابو یعضكناه مایہلا- ب اه یا ماهنسم بلق لاقي بلخ نالا نادزک سلف

 ]| شرق مرا تمعه لاق قلف دمعت با زاوآ هجا نوعا نوا نالغوا ترو ع عر کتنو ىلع
 || قمازا بدن کر ہا دب د شو یم كلوا میم هلت تخف منه ل دنفرت تو تب هتم ون اذا کدو صا
 | |قاوآ نالوا نخ هلنوکس كيابمدنیامو یش ك نونو كاته دعجهلا دباطا یا دمت! تیهد لوقت
 ]لا ىسەف ام اسنکردفجنو لوشهرزویزومماه هبدهشنویقف كونو یزسک اج عصا
 ]| موه لاب كا كب رغ نش اب لغام داو ھب وضو هننکرب م رکا ںزو یخ عوهنا زدیانوسفا هلاجر
 هد دشنو یعضالواوو لنضف مولا ارد کیر لبا ماز نهو س اعنا نم هش آر هاذا لج زا |

 ]| ساعنلا نم هن ازز اذا لجزا موههدینرهوج سن وانم مت لا كغ كبر نشان نکو ؤیوا كلن
 ]| ندلهفت بایر دقلواانموهت نالوارهاظ نکلا ندایعغت بان ز د شوا مقا و انه وه دقو هرکضذ دک دید
 || ماو یج لاا نزو یلع مالا سهت د ك شاب لا نرو لع نما بنا هیلک م زالرارک تاک ا
 ! زرد ید هنر كع وق مولا ةناهو جاع لا رو اک یجج یضذ ك ماہ نالوا هنسانمم شوق

 || تالوتفمرب هکر ربا متر هل وش یم هغ اظ تب ر چو هنشانع» سوفس اربد د هنش و .دصک هماهو
 اےس

 ۱( ۳ میم دانا ربط لا ماقتا تفو لوشؤرووادص وید باق نکا تشطع بو اص یب

 زا وق نامهلا كك تولوا نادرکرس نادهنسآ :یریغاب ندقشغ هکر هیت وکیتش كنابو ی
 | كنانو یلعض لی ماهتساا هربخوا قشعلا وه بهداذا اا هو ایه مهیج دج و یلع ماه لا هانعع

 || ق مامن دن هکر دنلاحر یک نون مایهوامایهاوماه لاقبهنسانع»شنطعلادشا قلقا زس وم
 || کنابویهف كنه +ایهلآ :نلنوازر وب رنک داع رم هک, دضر هر ر ولوا ضراع هب هود مانبهورواوا
 ]| فیض کیا وف یزاه مایہ لا. هلواالتیم هضرمنانلوا رک د هکر دهفانل وش هلندغ كفلاو وكس

 ہل نبض يلا .نونعغب دنوط رب یر فک بوق ندلا ندنشیدلوا مالم هدابن هکر ومو ق لوش
 هلن وکس كنارو یف كناه ناسیپملا دنس انعم افغږارب د هن درا كشاب لاذغهک یک لذق هبا لاذق وج
 ینفوم هل ر صد كفلاویوکس كنانویغ کناه یمیہلا یت هلبرسک كنه مارہلا هودوسوص
 زاد ناهه .هتساوا اس وص هدننعص نلاح هنسکرب یدسا یھ او یک یفطعو شاطعو ناشطع

 اس وص ن دض ر م لب دمو یم كن و یم كم مولا رارید مويه هسا وا ندطزمیتازنوصرکاو
 ساطع یا به مؤ لاق راهن کن باع یم ھل دمو یرسک ک اہ حلا یدتبارورم نالا یکن ہنس
 ن دیهراضعب و یک رهود شما س وص ینعی شاطعلا لبالاکیا مینا ازش ن ویر اشف یه هلا لاق

 ena یکن ت

 تاب منا( اجلا ل صف )رد اج دلا مح كل وز دین موقت ام ىن اويا اا اخ هان نم كفلاو تف كابو یعضكناه هامییه هنس انعم هنسح هیشم زر دک < روب بوخ سنج هلی داد شنو ی كا واصف متا ردینباور شفخاو و رار 2ا یکی یدجا موف ى ھن یدیدردلمر دوصقم
 ہیک فلا هدنزخ او یخ ك ناب یمانبلا .هنسانحم ر رسکوا ىج هل يخف کا« زمنها ماعلا رد اق زاد متن اکا هبل ولا قوخ یربظن بولوا زکلا: هک هنسنر هوز سکو ا هل دمو یرتنک ك تو یف
 هدناناویح راسو ردندنتهج قد ابا هما ی نیش و ازا نالا نماق وا یصلارت لقب هانمع لینوکس کلک نو یخ كباب میلا ئاوا میم هلبنوکسس کنانو یم كتاب میلا یقچ ككلذک
 لا تروع نالوا ماتب|یدالوا هلن زسکك لانو یدمو ین كم مولا ان وہ قايل وا
 كس نیعمایلا ءاطبا یا ربط ق لاف قلواهرز وا "وطب هل مثلا امانت ا پا نامی ۷ مه لا قلف من مرکتلانز و ىلغ متا اماتبا اهدالوا ر اص اذا توم یهف ءأَرلا تعا

 سا ےس

 مم

۰ 

 "یس دیس سس نوم اباذهو نیمسایلاتممش بغض ەب و ردیرعم ویو رد زی اجت ید یف کن سو هلب رشک كو



 ]| یداذم ةماچلا من بونل وا قالطاخد هاب راچ هکر ولوا اکو هنس انهم تارشخ نالوا فو خم یعجج |

0۳ 

 منا وخال نی اقلاو من ها لق هرزوا یغلز اج ل اھای دنلق بار FOE و یدخاو
 ۲ ملز دی ہدّش*ومو اواههدنعججو اله هدنس هين بولق زنم قادن لها و ايلا له
 زرد ال تبه کت زاہد اککړھو و كله دور دلدل هال واوا هاکو ردنتفل ناچ لها عصخا
 ٹن ومونسر ذلچراب نه كساهلخ اد هلبقن نونهنر روا کي وب ناقوردهنس نسل مه كل تیهو
 ثنومدلرک, نوشلوارکد م نت کلرک نسر د ناله هدنښ هنو ہلیرسک کى نش بد نه نوا
 | ناخونسریدهوسابنانطه هد دب وه عج و هلی وم نسرب دلا راب ناههدنرکذم عحو نو سلوا

 | اح ییاه وید مایه اب وک خالف حوتفم یباهونلانسربد إھامالارمسب 60127 ماکس
 كنیرَغَوجودنسانعم ہکیطعاال نسرید ہا ال ازەسپداذکوادگا هنافنو نسرولوا شعار هر روا
 || اطعایکیفیدنلوا لاتمعتسا هنس ا نەم قلوا بیرقیمهلکه هکر وناوا مف ندنمالکو
 !تراعهدتمال کل وایخد اطعا یاهم یدہاوب نالوا بسا نم یب هنلوا ابیهتسا هد نیب انفه
 | ناملیهلا هلئیدهتساتعم كيزفاال ر دل وسلا یطعال دوصقم هلبس هلک هکیطعاال هکر کم یدیناوا
 - ] ان اچ لافتروونلوالامعتما«دنلحلع دربنت 1۳0 ندهلکر هلن وکس هدندنام كناب وهب لمالو كن اه
 | نام فاعل ھماغلہلا هدن اه ناد اج یخد یمن کم الوزینکلا لافایساج اذا ناملنملاو لیلا

 1 تاب لیتو کک كمالو یرسکناسه م اله .اتاه هنسکتالوا نوزواو هدومرفهینوکس كمالو

 ۱ هو هستم راهصغ ی هم موسهلا نر ید وت كناه. لا .ردیعسا

 لوقنرولك خد هنس اعم كد نیدنسفر مه ویناذایا| ض را یمه لو قبر واک جد هنس انعم کرا
 ١ كىرۋ بارطضاودصغالپ یک ننه مامهالا.هتدرا اذا لوالا بابا نمامهمها ی ڈلابتمھ
 1 ہدایز هب E نب ملا كمهاام كمه لاقی و كننحو كعلفا دا مالا نها لوفت
 اد ۳ :لانشكعرا هلی رسک اه و كن: نمه مامهنالا هنسننانلوا جاتحا
 طاس قو 2 زدک ك ناتو كہ مه ماه الا ابد هی ولط اط ناغب ندکو ک نصف
 1 نوع رام هلواشعرا هکر دیکر وا هود لود وشر فر کل: نز دو ىلع موماھلا همای هل ےک اپ

 | یا ہلضف کیم ویر کن ناه محملا لا سهل ادیب نالفلاقنهج E نور
 | زد خد تروع نالوا رن ہدایز هلب رسک كن اه همهواهاتتعع هل كناه ھما ہنس انعمر اتم

 ا ا هرزوا رسک ك یو یففاه:ملمم مامه قلوا دارم هلبقف تناهوكيم ةمہ ا

 وم E یا دومی 1 دس یس نا ام مهاالیام :ایمال رویم

 ۰ كنا ماد تام یخ هک لو رد زد دشت بویر سا ملا اا
 1 هلبقف كام مومہلا ہنسانغم فعلا مظع تا كب نالوا تمه لاع هل عفت لیمو هلی
 0 كن هبناحمو ین وکسكم* و یف لاه ماهمه ہلوا قوج ب وص هکر د نوفل وش هل دمو یض كيمو
 اما هد ےج د نکو دتا رڪ ذوب لی رابتعا قل وا ندل اعفا ءا هلیسام هرز وا رسک

 ةماهنلا الا رد تامل وب رتن هنس اش هرژزوا سکه د دوج وم بنکه چک ارد هان هطض نالوا

 ۱ | دبد شن كلذ کس نیم وی ك ناه ماوهلا یسیر ندرانل وا فوخندضرا تارشح هلب دیدن

 5 | لوا هدرخ یز هر طف هکر دروعه نالوا مالم لوش هلیدمو یرسک لیمو یف كنانه يملا

 ءاه ےهمپلا هززوا یتاور تیکسلا نا زد ها دب درت تو ص هدسکو که لزا زانزو ىلع ةمهمهلا

 میا رایج نالقد د زام نوص هدنسهنیس لدغو ی رسک كنسنان ءاهو نو کس ك مهو یزسنکلوا
 سسس مسسس وس

۴ 



 طه لوقت ردد هکر طه وهقحدلعرسکوملط اذادمضتهاویقج |

 | دوغ مو یز واتر اب درک یز یز إدماج شو زیرا

1۹ 

 2 هد یلص و مولا لرد ید هروض عوارب تو تب ان |
OR |۱ را قو دمہ میت  

 2 ٹیم زا جا لوش كم هوم اه ضق هلد اضو

 0 | كدام و ی عم كج «یضهل:هنه وان اوخ کر کز هکر
 ۱ هلو منم اما یم کن رات ۋا ندنغ و فل وارو هکر درکول وشهلب

 || ماضهالا اضهالا كعرظهیصوصحنر موقبدمویرک كل داضویعف تناه نصب رب نیت
 یتاوردب ز وبا روید هک ار وہظ ی وانی دیریخبوشودی ران د نل وف تنه ود هلل رسک تانزیها
 ع اذجاواهرغ ملطواهمضاو رتیهذاد | اه سادساللوا عاذجالللبالاتضهالا شور زوا | ۱

 ۱ ن نو یه مونا هه وب لای هوب ورا کم زینب شب دونه اد 1

 مال پک تاناهو نەرم :ماضینالا ایا مضهياعط هکر د های راک دید سر اوز وفا |
gg ۱نب ئ اولا ماضهاو لالا ىلا مالا حرص اف م ملوح هنموی ۱ تک سر وه سم ےس تاسلا ا | هلینوکسلهاضویرسک كناه مض ملا لآ ماض مالا ی طب  

 برج ماست سب سس یس دیس یو

 7 تم سس دوستی واین زا اف یو تب ڈا نال و ما هکر كو اوین ۱
 ای راق سرکس كن ارز رد وب اقا مکان ال وا مضها هدشنا دی الا یتا سا ۱
 || زا یراق موم مها ردم كل او ف وک کل داناو یف ناھ ءاصلا ید :

 || تہج ہلا ر وہ ود ووا قالطا يتدالجر نالوازنراق كل هوا تا دن ۱
 هند انعم ع ولا دندش هل وا جڏ هدا زهکردهنتک ل وش هل رک تاتو اه

 ةد || نمو ی" نناقویو سکه طبل عباواا بابلانمامقهرتهلام بخواد ربع یا
 ۵ ُ دی روسی 3ف ےس ںیہ رازیدیخ دایر د ڑ0 نالوا لک الاریشکه دی دشت

 1 زار دهنش وقود لک آق هوا نیمیار مردم راضاپ وداواذ وز وآ هکر دی توق
 ا نۈداكدۈخىراوصقر دش دةدباز علاو زارد تبار
 | او لنچ ومارد مقره وردلکد قل طرد هج ردن و دلو! نده ل صا یس وا هییاز

 | رقمتا ب 8 وا لامعتما حد و دستاکح ی وص كنمءوب همقلو رونلوا یلامعتسا یخدہدزاکح ||
 ]ام هل اذا مایعبطلا مقہت ناله لاق قم وي ےیل ی )لی دیدشن و ىع كف ام ومليت |
 | کہنوٹنیہئاداؤلا تک ملامت قسلقب بوق هلپدیدش مس تاک لب اماظع |
 ]| تكمن للقب لود: بخت کینوهبضخ دتشا اذا هپلج مکهنلاسفب )دیده هبضض هداد |
 | نعپ هتضاذا عکس یرغ تمکه لقب قم ردلاقنغن مرکیشلانزو منا تین[

 مله | كمالوییف نا مه O ںیہ و 1: .كسروتکهءزاوا
 یدپا کی لصا تاون ي رب |لیلخ هنيا نم لاین ر دکم دلکهایسانپهدزو یخ ول دب دشن كيمو یجب

 هتسانهب تروا ردکع ډال تشن مل قم هک ایوکه نس انعم مج نول واذوخ أ4 ندنلوق هش هللاا ا

 بال دحا وئ که نیستم تر دوا فن قوا یا
 ےک یت بے تی ی



2 
5 2 

۱ 
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 ۹ یارک یز او اقىر دال الا TATE م رهو
 مو مالع وردهرزوال وھج لن وبا زم: نمهآ رنونس راپ نايا وا درج هایش ه كزوع وكسفن

 لا رصف كفلاو و شوک كنارو یمفكناه یرهلا ردشلوا فذح ین |كماهفتسا ءامدنس انعام و |
 | ملوک نادنسکرب هل سک نارو یتض كناه مره یزهموفو مره لج ر لام یی ج
 ۳ لواردند ہرا ازین هک هی مرهاماورد حاصل رع اش مات ربهرردندهرمی ل هارد اب

 ۱ ۳ انهم درخ لقعزوکس كا ویعض كناهنامرهل ار درا د |ءاصتاکاهمقلع ہللارم اعهکر دهنسک
 E لکد رب كا راہظا كل رب هنر لب كنار و یت كنان م رانا نام ره هلام ل ةن
 هیلعین یر دا ران کردیم اا_یکنانامرههدسوماقور دیعسا کن ابرب هد رم

 و یملوادرفم ك امره ن درب رشول نیدردشعد نوجا عا طفحیم ولع ندناف وط

 دیو هان کوب قفل والامعتسا هبا فورطاب بارعاهاکو هکر لاب با عا ءاکںونلوا ممف قلوا
 والا فرد ردشعلوالقنلب وب ن داع ضع مہ کتردلکدءانهنخبذلوا هک اقا ارعا
 1 ضوتنرهس امر لقب ناواقف كارو نیم ةمرهلا ردنار ددباراعشا نسالوا لعاعضو

 | ندتہجوبوەنسانحمدسا نالسر هلن کن كنار وقف کمال او تا اهم ره ردیماعط هک هلت ا حد
 ] نالواقاشموبدیشت كومو یقف لنبشو یرسککئاہ شر ہلا یدزلوادیسل هره هنض زند لاجر | مشره

 نوبزەدزوةىشرېلاردغاط مالمنالوالب ةازامشرهید و وهنساتموخررچ شاط

 تار وکه لد وکس كہججمءازو صف كناه ةمزہلا هر زوایباور ءارفهو: قوجیدوسهرروا | مزه

 | می رضلامرهوهد نبج ینیدلقص لیا لاردربنالواز وه داکاوردر هج روج نالوا هدر نی دلو |
 2و ولی هزبهکر دنکید لوش عی رضو هنسانعم مد رضا |ةعطق یس ہراپ عنکیڈمد رض
 افر کنی افوادلیدیدشتو یجص كاز وهلنتفغ مزه رولوا یرانکد یکی ٹنرط ید
 ںیم ۳ وس وس یش ا نورد ؟نوسبیادا ءاقسلا م هت
 : هاضع ہللدمو یزرسککلازاو وصف كناه مم هلا قمی رکسعهلنوکس كنار و یف
 ست نایت قم نهوام ره شبا تمره ل اف قفصرکسعهلپرسک نا هو كہ

 یی وكننمه مازتھالا هنسانعهبکخررا رد ید هیاویقنالوانیهب یددع هو 1

 | ع يلا اع دادا ہاشلا تعزشہا ل ومت راررد یخ دخاز اغ وب نو: ما رتهاویزاوآ كنسهعرکس
 3 هر نه لاش هسانعم دعرتوص كلر وکلوکهلبدموی شک كناز و یف كاسه
 1 | مررهتیغ اف هبمر و و قلارا توغن لصم هکر دز وخل وشهلب رسک كنار ویمفكناسه مهلا

 _ | نشوف كانه مهلا قلوا ل زان هلدشر ون هباهلمهسنپعیعبنو له ال قعتم یا | ماہ
 ERE ماه یس نمو بیلا مه لاھ قغافواهنسن سبا : هلیوکس ك مچ || سر

 ۱ 1 ردوا ل وش هل دعو یر رک شو یک كناه مشملارادورعیدارلبدید مش اهنو هغ: دامو ادبر

 په رب وف ةروشو دی ؟یکودنسبا فا ی دوآ هکر دج اغا لر وج لوشوهنا راپ ت وب روق ||
 مرکلادچسه ندہلا فیض ناک اذا مته تر لان رازہ ذ ٭دەیدتسگ نالوا نِدیلا ||

 3 روس کلا نیشه الا نالفام با وف هنمهنسک نالوا ینعسهلندم و ی ویرسکكبشو |
 فطعت ادا ناله ہیلع م شهلا كم تقفش هل دیدشتو یس كنپڈ هلزیتصف ےنہتا ذخأم لا ناسا

 ۱ ةفالا عرس قام شنها ھا لان یعاص هلی د وتس نالوا هدد# هل ربنک كنا وكل زمه ماتنمالا |
 ردیحنآ رو ىلع مسیملا سات مک ی اوال بوکس د داصو ف اه ملا هبلتجااذا | مصه
 داضویتف ناھ ےن ۱ زا ریدیدهیهنسک نالوا ی نالوا ی وفندلاح ز مضره وەنماسامم نا نالرا | مے

 یاب ال رسک كو مه مات م نم نمد سک قوا نوک تنه ام |
 مےھچم س سس سس سس سس



 تیس ا ا

 راۋ رحایز زا یقزور دمای کس دنا او فن كناه بھلا ۱ ۱

 بد حد هنتخد موق یزمرق یهو یدنلو هیع وند مه هپ هنسک ی ضب ناذلاجر نددہب ۱
 م ايوه معما ةتنب یشلالع تمه لان قاقهلبجح ن نیک( هی وا کن هتسنو نت وا

 ۳ طرز هه وچ وم شې مول م3 یدعت الو یدمش یزغ تنسهو لول با نم 9
 نالواهدنسهم هو دو تراع یاهنیع تمجهلاقیرارید جد هد ورم ازوکو  لخداذا»

 لناه معلا ملا هیفامل کت بلحاذا ةقالا عرض فام تمسا هلو رد دید دن تص نم هلچل داوس ۱

 رر د هجدق کوہ معهو و دم ده اس تنبل تخلیق تك بازخ هلینوکس كوحو یف |

 یراوا ید ارغوا هکر دلبلوش هلی دمو یمن كجو یضف كنانه (موبعهلا. هنسانعم كرز ڈش اک ||
 زاك ل رسک كن اهو كيهرمه ماڪهنالا ردبا عاف یرانوا فیعضیراک دید مامغورایا بار ب وعن | ۱

 هود لوب لوک كيحجو یف كن اه مهلا تعمد اذا هنیع تمنا لاق ككودىشاب ۱0

 ةمعهو طعفردد ذعرو هرزوا رخصت خبصهدیتهو غابام یا هوا دع قر لا ہک دیمراوس 4

 ردهرزوایاور دایسع وان شلوارک دوب رپ دهر دش فصل همعهو رارید هباتش هدش ءاتشلا ءاتسلا ۱

 , زا رولتماند اسلوا شرت نیوتوق هک: یکی هکر داد وتس لوش لب سو یراکك جو یف ڭناھ ةا
 1 بون وارونه هکر رب د۰ دوس ل وش هه ی دلار د فک دا یتالکیدهوبا یدنا قیم وا وا

 وا ك وج هلبفض کیو نکس كنان و یف باها ناخ ۲ نوا و وف نکل هلو یوق مات

 || زدیلوف كمبعن ورعنربنع ہکردیلسا كتر وعر هو نوار ولرم نزو هنا مته هن انعم لری اوره

 مده || لات هل اشنا یخ امی عرولکەد هسانسر دهم دهو قمی هلنوکس كلادو یف اه مدهلا 1
 تنم حه لرش: عالی دید تق یمن کلا دو ہللتضف مدہلا نان لب سك ك ناهو ان هز مما
 هللهمدهت لاتیقیلاراپ ید هغلوا مالطا رفات وج مانهتو مدنہناف:یئاثلا بالا نم امده دیٹلا

 ۱ کارد جاب ومده لا یم كاذکم رکتلا نزو یلص مدهبنا .هبضغدتشااذا بضغلا نغ

 کانهریه مادهالا مح قا تولوا ںیم یبا اف ۱

 هنگ [یوامهدندنامنرب كنویف هک رد راش اط لون نھ ا مد ا ہنسانغفزازب شع وج ی چ هجن 1

 نوک تالا دراز دیدم دهوردهیا م ده ےن مههلفادلاقبزو لک ہد ہنسا عم زدہ مدهورشود

 ییکذعف دارو هوکس كلادو یخ نامہ ذمدنا رادلکد مزال تبت و ایران اق رانا عی |

 دغدغتئ دا رفلؤا اکح یساہنشا ہک کرا هکر ددف ان لوش ہل رسک الا دویعف كر ایه مدل |
 کو قبض كيج مدہنلا بارا بابا نم تم دهل اكو دنس امتنا تدش هکرد هقانوش | ۱

 و هارو یر اف نا همل لییصارد ردولو عام ا ُ

 مده ھاتفف مت اف هک لبن یکس دلا نو یف كن مدٴہلا ند ردهرادنایصا ۳ نر نامی

 تله مدل فک مرغ قت کی جم لا ذو هلم عزا” مادہ لا را رد یخی هک یک هل
 ۱ ایم كناه مانبهلا :ییعموانز و ر دک منسجم قا منکم اب ز هلیضف كرد چم

1 

 جر اد لوکس كارد جم لانه دامو نحف كنار و كنه مرا انسان اهشزداب ملکی

 دمالکؤ یدقواەلضزم ینذرو نسب هدهیاهد رو مر ذه لاقت كن تغرس دن ءاڑق هو ناوا یز او

 مره || فر پلاردت وا سنج ر ندرلت وا نالوا اد وش ملن وک سک از و یخ ك ناھ مزپلآ رده وب لاسیخد ||

 ہل رتکدتلناو- مرا .مزالا ھر مل ذاوھلاقب ویددحاو یر وا ناینلوارک درز. واروب نهن نو

 هدد زا كنارمویمف عل اھ دو مزق ا ین رسک كنار و خف ك راه مداوهلآ هودنیلنوا قفواروبوس

 ۳۷۹ ربا نمل را مزه لار ور ولو ازش مرهلا ردیعسا لزعاشربهبنوکس ||
 ۱ هتک هنالوارپ هلن سیک كنار و یعف ك ناهن م رم هللا ریزی مرم مااا |



 ۱ ٠ ك٦
 ےس ن دک

 سس هلع یتا مفوو نئ کام مخو یدتباذیعؤباو مادر اذا ى انا بابام
 نا تج اح نع لج رو لاقت زد قحد هکمر دنود هلف_نعندنت اخ ی هتنکر مقوو
 ها هل قو لاقیراربد ید کا لسیلذ بودی رنک طرف ان هکر موودرا مقا

 کور ولو اکو اه ابن لا و تلطواذا ضرالا تقنو لاقب ززبد ید دکھ وا بنک
 | ی اھ یلع ہدقلوا هنسانعم ن نرطنادیدشردنک موقوم ید موکوم عدم یک ولا: ٹ موس

 زىسەضغەل دمو یعكفافو یف ليم" "موقولآ
 EE نزطاد دشهتسک نالوا هدأت د

۱ ۱ 

 ۱ 1 AERIS لوعت كعا لن یوا لی دی د شتو ی عم كفاقو هلن طف

 0 مظذح ید ٰیوو هبعل و. هیعد و یمالک فک یایهالک قوت الف لا راربد ید ہکمجا طظفح
 ۴ وین كا ہلمہم اح .مماوغرح اوهر ر دیمشا كر اض ن دنرار اتم مز و تمل وللز نک ك فاق او ماو

 آر تو لا رت بار اراصحرو مدال یرط می کو

 : و هم كولاش یا کم وقوم هنسک نالوا نوزحم ہل دمو >كفاکو یخ

 3 ,ضرالا تکو لب زرد د هک نوا تقی راوطوقافو ] ۂصغ هلو 3 كفاکو یف و

 TT -وزت دلی دمو یرسکكمالو یتفلواو ةملولا :اھتا لک بس ام
 1 ٹلمجاذا تلوا لوق كَغاداَحتا یماعط نال اک هل دعو یک لازمه مالبال مالبال ردنامطنال وا

 لا, يسا كنس ر ور واو ا ابا اتو و

 ندا نب باہذلا غولاقب رد اجفز اظ هل مهم ءاعو یت ك نبال سو هلا بابل و
 و لوقتءانعم هلنتحف مولا كجا و پس هدناسح هلنوکسس كناقو تف كواو مهولا یا
 يەن ۳5 تن كن اه مه هوو ت و مسو دف تطلغ اذا مہارا الا نمامھو مھوا تناسطا

 بلا لمہو بهذاذا ین بانی انهو هایی ق تمهو لوقت ارد خد فلک شاکی
 و «نزو ةمهولا هلوا شغل وق هکر راد ید هب ةودهدومرفهلوکس قناته مهو دہربغدنرتٹناو
 رونلؤا لامعتسایجدهنس انعمولخ مهووهنمانعمعیناو قبرطر بد ین ف هلو لوب مهوو یتوتهرزوا
 1 روم ۱ لو شوت یعضلناهو :هلنبتصق مختل هنم دنالیا انک ادک نع مھال لاف

 5077 هوالومَ لا املا هنسنر هنمهو کا ا فوم مالا تنظاذا
 وا لاقب راد ہد کما كرت نسلک كلهن مامداو انعع مرا کلا نر لع: متهوللا اما

 1 زر HT لاعاد ید هکجنا لرتهسن را دقه ندناسح ماترا هلک هتکرتاذا* و لا

 نا هدهنسکر لب دیدشنویرسکد كنانویرسنکهزمه لک لا هاو
 تفصزمارنانلوامهوت زر دا صف كن اهو ی کان همه ا کہا الف تمنا لو غن لفبا س

 نوک كناتو یرسکن زمه ماپنالا ردشهاوازکذ ہدلکو مکتیداواو نما کالا
 حد ءاوداو ءاوداتأو دا لئماحاهنا تسهما لاقهرزوآیتاو رد رونا تعیارابتعا 01:
 ۳ 3 الا را وذ قند هغ وا ولنسمت ہن کر مام اور د هی ار اشعا ممتم یب هنسکرب هلا لمه لاد
 الا لصف )لرد دف وا ناک هفتم ہار سک كنار بی و ڈا ب زر اضاذا

 ف للااه هم

 ابا ۳ اذا قاتال اف منهفةیردض لاقت قعتاف وا ندنمدیراشبد كوا هلن وکس كن
 ها لجز لافن هل وا شخ ت ی راشب دلوا هکر ذ هنسک لوش هله كانو کانهزه مالا

 کک هلو اروم زمەدنلاو کتالکارب | زر دیبعل كنانسن یم“ نانش منو ون

 ات سیا ہلانما تلاش قاقا یزاشبد وا ہلیدب دشنو یض ك ناتو هل ۹
 1 هنلنم ابو یخ كن اه مهلا هنت نشود بو اف واند ھنر ہلفیفت كاتى

 | دارنا متن ون لام مو ہل میک و و دعفد ھر ڈٹنکرا ام ها نر
 ےہ

 مه



 ا

 ا بو ےک

 غ اخو سوم نالف لای هنسک ن الو نلت العلب دمو یم كاتس و یف کیم .موسولآ الاج لج لش || "
 اف تسوق) وقت هبت ارف نا ننک ر هدایت توت |

 | تعساو لا كمشریادبلخ هدنسح ن دهبلاغم بابا كبس ویمض لم ةيعماول| ثنمرفت یا

 !لاقب ویدنوس واتمالع كم | عضو تب وچ هنن زوا ټو ر یاب هنکاهوضعر ندندهلنوکس كبش و ||
 ۱ |لصاحو رده انهم تزوج رو وىي م | وهو وتو لا ام لعرذ ع ةراباهزرغاذااعسو هدي مشو ||
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 | مالا باللا نءاغاسووڈماسو ل خرا مسول اةياهاس نعم ہایغینخن تال ذک ك رسو یف كواو حاس ولا

 !یدراتو سلب ق هنر هل د دشت و یزکك نانو یرسک كهز مه ماسالا .نسلابذبلغاذا ہے وفانال ا
 | یف ل واو مشولا او ءالا لصاو اهب فرعی دغا لعجاذا لحرا مست لاق قوم تمالع |

 توو هنسانممزاتمالع نانا وارککذ يج هلب سک واو ماشونا زاریدمشویخدهتالعنالوا |
 ندی رقه دماغ ور د نکاس هل فدا ن درضمو ےس هدناوردرفا و یسامرخ كا هک ردنرع"ا هل رهشو ۱

 | بلطقمالعن انلوارکهلدمویسنک نانو یدک کہن مہ مانبنسالا زید هم الا مش اکا |
 اند نہا فلکه وکس كنپشنو فل واو ةعسولا مو و ةمشاولا هلا نمل ثا یف قا ۱
 طب ر خیا دے شو مال نی نصاب زرد ید هر یمغي هعشو وذلکیا ةشوهتبصءاعناق |
 مانہالا یش وایه لاثق 2وادع ون ونس نالو ارش لید قی رنک ارش و یف واو نیو ا |
 ن ر مانو امن بنز ما ذ|ضرالا تغوا لامپ یلیا رہ اظیت وا كني زی بدل دھو ی رسک هز مله ۱

 || ادا كفر ماتیا یادی نیما وغیقخان اس عم ادا قزلا مشوا لاقب ارب ذی ۔ہشم ریلی هما
 ۱ نيف لواو صولا ہند تر طنا "ی شلات موال فرد جد هغ4 ز ظن هب فن ذر ماشباوردیس٭ردلپ

 ۱ مو اص ےن ددش ادا ی الا بابلا نم شا تعهو ل اعب رد ید ةر اصهلنعرشی هنر
 || تزفو ناکا هدا کلا ند دىل مم وتلا مسعونالث قاف لاقب راربد ید هراعو دع ||

 | هاه جم داضو هلنبتخف مع ولا رل ید هد کاکا نوب ن یجمیصونو را زد هغ وا ض راع لدکو
 || ندنم ق جافا ك رکا روف هنو زوا كا ونقص ند زر یبدنوسلواقاربطیسلج ٹاهکر دهسفره
 :تنهتسن ںایل یارک دلی وکس اک داضو یت كواو عم ولا ن یسل واندنهب ر وب رکن واوا
 (ماضیالا مولا ىلع ةت وا ذإ قاتلا بابل نم امضو عطا رعللا تعضو لغت موف تا هنب زا
 امف وهل تلعجاذا ہنضوا لوقت ق لق ادیب رب نچ انوا عضو نوچیا تا هب دمو یرسک لب هزم

 ہن یر هلیوکس كل داضو یضف لو و دعصولا زرد هل تعضواو ملا توا یدشادب ود نا
 مط و یدتایارعال ای و هب زاعتمهعاج یا هدحاو هو یا ]وفهنم تغاجت نالوا بم ۳

 كل داضو یف كواو هی ولا.هلوا ہن کرو جؤادوخابذوہ یکیاهدنآ کر دکل و رن دتعاجهوضوو
 نانلوایط-رم ام ەچ و یدچاارفو عمو انزوردسک ؛عتوردنوا ناقج هدزامنلوا لا دمو یرسک
 ۱ نالفوتب طو اش ردبالوژن هنب رزوا كوفر هکر دتءاج نالوا لاق لوش هیضوو رفع اعط
 لوقت كیا مط هب هنمکرب ہلیر سک كئانو تن هه ماض تسالا مهرااواحاذا نالف یب لع
 عاج هنروع هل د دشاو یی ۂلداضو هلنرتهف مضونلا هتضتساو زظ ادا لج لا تعضوتسا

 لصاح نی هبنوکس ك جج“ نیغو عف واو غولا اه یلع مقواذا 2 لا لجامسون لاقب تا |
 هتمخل هنقجنسن ناز نمو تربخااذا قالا بابلا نم اع و عار اب ت عو لوقت او یربجخرب ندالوا ||

 دنفحا ذاعب ار لا بالا نع ےاع شا لاق لنا نیک لن نحف مج لا اب دی هنیک موو هلا دم خرد بک
 يلع تن :نسه ماغوالا ظاتغااذا مغوت لاق كلك همشخ هد دقو ىة ك نيغو ہلنبخ ولا |
 هبخو ل اف هودوا باور یبلعصا كادر هلننوکس كف افو یو ءلواو مولا مل اینه راز کپ ىج |
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 ذاشوه وسداسلا تالا نهم زب هداج م ر ولاة هنسانغه راشبف وہ رشق
 1 | دفنامد ولاسعب و

 1 می روتلا 5 روتلا مر واذا ہدلجم روت ل فی كيش لب دبد شنو یع كنار وزنی و وا تظغاذآ ۱

 || اع روتهفنابنالفمر ولاقبرو هددنس انعموکنواع روت هتمز ولاقب ك د وشیف م زکٹلانز و ۱

 ںی ےک نوکر هلبلوکس کا هججءازو یف كلو او همزولآ رک ۱
 1 زا كرو یف كواو م وع رولارد وسر دش ارس فت هی نداتفایو رب ید هده امو خار رنک ااف ۱
 هع ز ودکمدتنا ع ةا ند ی الکیدتادیعس وبا ردب ر وق هکر دنا لوش هلت و یک س ||

 ۱ | ید نب ز و نالوا هکر کچ وراردیا ل اک | بؤکود ہدع رل زدب ر وق سورشب یمتفزاک هک ردلوا ۱
 زا یزوورهل زٹکمناکاذا مز و لجر لاقب زد ید همنسکنالزا یس یا زوو دید رد وا

۷ 
 1 مچ جسم

 ذولا را ةسرغب pa هل رسکدل واو ما ذولا دوا امام ا و نانخا ماورا

 شمس ال ةیدا ین تیل و نیل ہنعەللا یر یلعثدخیف وی کرام ہلا هرم ید نخ او هان نصف

 | ٰیدتاەدکودلالأ وض نس اقم كا مشتردحوب ندهبغشیدتنآ یقعاهمقولا بارتلا باصقلا

 اما رسک كنا "هن رتو رد لا ما طول باصقلا صفن هك ردلکدهر زؤان اٹلوا لعن شىدا وب

 | کدوم كا ین باص# سپ هل وا شمشلوبہفاربط ب وشو د هرز کر دهنسف ل یش ندناوښع

 ۱ || هبجوااذا لا من وا لا قا باو یعح هل ودنک ڈنرکوا ہلیذغ وی زسکل ازم مایل ماذنالا

 ۳ ۱ ۳ اذولا زدهب ده نب ردنوکه سما ره ہللا تب هلم یسک كلاذو یتفلواوتع ذولا دولا ھا ىلع

 | كنزمه مار ول شفهلنتهف مر ولا م دولا هنسانغمرال فن انلوا رذن یفجهلب رک کا وقف ك واو

۱ 

 | ةفاسنلاتمر والا فی كوشيش یس هم كنه ف اهل وب رسک هزه انا ماربالا ريج وهفناب

 نادار وچظ یکی ب زویدتا رایطعا و ہرازوا یاو ر دبس وبار رب د ید هت وا هزات نل روش دهن رپ
 ةع ر ولآ ر ونلغب هل ېغاربامرخ هدب رونلوا قش نوا قاشا ندامرخ کک زا هکر د ییہ امزخ
 كرر نفاا دی دشنویرسک< نازو كم مر ولا یدحاو ہلدمو یرٹنککنازو یف لؤاو
 سلا سلا عادوناشنهلب وکس كنو یف كواو ممولا ءطولادیدش یا مزوش لج ر لا هننک نصب

 ٌطسولا واولا نم ضوعء ءاهلاو کوسن ہیر ادا ەیضىوام“وەع“وز وقت ہانغت ہلئاز سا كني
 .. [|ناسورردلامعتما یب ؟قیتسار یاس هفب اطانسف هکر دهتسن ل وشلل زینکك دیو ون ہلا
 جت لوا و و رل ردبا لامعتسا ید هلغلف نکا اس یپسوراری دل: ك رباک ۱هدیتنراف
 ,ونهنمرهالاق ل وقت نقاب ەم ویدیدشت هیعصكنسو هلن م مسونلا رادلکد

 را ر هدراپمل وا هکر در و لول ارش اکبر قغ

 ۳ شاداب ر ندبآر وہظ یقاتابن دراهم ل واہلیدمو یم كنېسو یف کم ةموسولملا راپوہہللاتنانابن
 ۱ ]| بلطاذالج لا سس یت زا كجا بلط یق وا ناب هدر اهل دی د دنوی كس و هل دت مس وتلا هم قوم

 1 سوم ور ولوا عجب چپ RE رسک ك نبسو نيف وم مسوملا یم ولا ءال
 08 هتفوناا وار ارک د قلخمب ر کان رويل سوت ال یر رای

 1 دوی رک ےسلا مسیلا اودیعدیعلا یف لاسغب اکم شو ملا اودہشاذاای“وت ینانلا مش و لاقب قلوا
 9 77 دس و یف کیم مایا ی لا اوز ی قو دا خراپ

 ]| هو زوا یصانس رد مسا ود کل رارابدو نب ر ز وا ٰیظذل نسرب دم ایه ہدنعمجناسرابد نعد چت
 سو لاو مسولا لا ربا اهلعناک اذا مس تاد 1۳ د زا رب د یخ دلا دیو

 ۱ مامولا ھما زعم تفاایق ب شو یور توش هتسک الاول اس لزوکوواز ول زوکهنذموف رشکا
 ماسو ةو سنو ةيسو ة ۰ ًارمالاف ر ولکی خد ثن وم عج مناسوو ماسو موف لاق ین هل رشک اواو
 | قکواول زوب لزوکہلینیغظن كس و یف كواو هماسولا یک ابص هلی ۃ میم ”و نف ارباب رخ
 ۱ ۱ یو ووا

 .ماسولا
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 هلن هلم قم اح ویو نطادیدش یامجو می لاک نوک الو سا هدانز هو ین 1 “۾

 نوکر هچجوو هنبس اٹپنعف بسم تفصقحب الو ارام هلنوکس لیجویعف كواو 090 ۱

 قو رز هججو ہدماق نون حارص بح اصو ایعموانر وتر دیک نحو بدی خد هک : رگ فکر ۱
 هکردهدنو تب ارغردنقإاز ووم دہر ضمیر دطلخرذشم درود
 ہدماذدوا یر٭ هوجو نکیشعارسفن ۵ هلکع : ہوکر هدههکر وہ ن وک داب تاب سو مارک ڪا

 هين : هچولا ر شا ییفت با ندوخم ندانقادديوررب هجو نکیا شع دةبج وال ولا
 ۃلوآوو یخ ہر ماجوالا نون تناخو تهجر : هلکنهدزلار هک هک ر دزان لوش و اتمالعلوش

 ردهنس انعمهدصق هل وکسكن هلمهسءاحو یتفالاووجولا هنسانعم قیرطتامالع یچ لبنوکش 1
 كات لښکرس نکرروا وب هر وط وط, هلبرسکلواو ماحولا هدصف ت دصقیا هجو تج لوقت

 هلم كانو هلق ةلواو ةلواو .ماحولا داوا: لانج تیعطتسا ادا عبا زلا باسبلانم ةبادلا تجو لاقي

 هاینعم : هتک لو ماحولا نقل ںؤیلوا ربع ہلکم رب ښا ندنا هک یبپاهتشا هب هنسنزب كنووع یک
 هیدنسنر تروغ لکو انعم حولا زامل وا لامعتسا «درب یربغ نیدشیابتتا لنوو کون محو

 یر كل او ینوک امر واو یخ یخولا' عیار بابلا نم او ج وتت حو لاقب ا اھ
 لیمو هلبریمف فلا ویضف واو یعایلولا .یجوف اما لاقي تروعیلکوبد درا یاهو

 ہل كنج اخوا یخ علا (ةماخؤلا قدلراغو نکو دلو یبا د یا" اپلا خو ۱

 مولا ونسىز نالوا بتن لک تااسویعفلواو خولااعانعم نتج هعو خوا هب اوم تلفت

 سس 7

 ین هنج وف ناو باب نم لوقنو عج تکلیف ك زیا ماخوالا یی ۱

 ین لاقب رار دید هزب نالوا قوچیساپو مخوو محو دفن ملوان اتکا نکا بوتکچ تقهلکنآ

 دیحولا ںوشنیلوا ثینیلوا قفاوممجازم نیناوهولپزنک كناخ و یخ وا ةمحولا "ریا خو خو
 كم نه ماهتسالا ماتهتسال اهنك ا یفاوت م اذا دت وو وهدلب لاق ,اھان هلی وی رسک كناجو یخ کوا وا

 یاناخو هلن ٩ تخت خوتلا كجا دعرا لوا مطهر كن | در غاو قل و ضا یه ربهلپ سلک ناتو
 ندلب و لابتساوهتلبوتسا ادا هت نوتو ماعطلا تج و نسا وه دلیل تچ ون لاقب هان هبدپ دید شویم
 میچ ذجنو یلصا قلیا ءالتما هلی كنیم تا مت ا لی جاب یہ لقب هاج وم آب

 عش نصب میکت زرد مت با فدا نک تی اخ٭ماعو ردشغاںن یوم فن هک ولو هذلمال پاپ

 یچ هر زوار ننمنزوتالذک معا ھ21 :یعمج هر ر وار وب نمنزو اتمام ر دیشلک ید دنع
 ءالتماملب دم دشنو یر یک لیک تنه مه ماخشالا متااذآ عبازلا تابلا نم لال اخو لا
 نزا نزول فا هلبنوکس ك نانو دک زمہ مالا ماعطلا نعومامطلان تلخ بیل و

 لوکس كنتو هلبضف ك ناخ وكب ماا ییا هنج وا هدنلصاوبو ماعلا دا لاقي نات ەم ۱
 هل امع سا اک ع هی اطار زیدبآ هجوم  هدنلنصاوب و دم مایظاذٰ لا میاعطیجدیا همت

 راربد خد خلق شیافنانلوارکدمذوویدحاوهرز وار وی زم برو ةمدولا لرلغب سارا كنج غ ۱
 ہر تالوش هدنچنر كيهقان ہدیلات نایت و واهسذوعطبنااداامفومذ ونو دلل تم

 نوا هلا زا یرلنا نانلوارکذ هنج ر زهقان یکتا! نز و یل ع د ول رابا غندلو ینا کرو

 ۔ںہ

 |تزویع م و ریلکد یلکون هک ناحژری سا نمی لحال ویچ ول قویماسو
 ۱ اپ ضبا لاعب وەیھتش اما ھا ينم عطا یاب یا اې جون اھ ان حول اس كم زدی نکو دل در هنروج نر شا رکا

 ۱ و و ماضول ایا ان هلب دمو یرسک ناخ و یش واو ,عحولا هانی نو کع تلخ یتف دوو

 لب دشوکكنغوه هکر درراشباقلوش نیت منو مد ولا. ود رب مهو ندەیلصا فو رج ین ءانپ

a2ك رد ی خد خا ہدابز روا دوا 2و ی ہنر وک نو اممدو 4  
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 تی و

4V?) 

 Sise اذا ماو و لا یابی كواوو ىم كنون ماونلا
 بودن یدا مولا نکیا نم وہوا كم زس وک لکشاوبادل یم كواوو یف |
 نون هقواتف هموان لوقت قعرابهدوضتوا هلباهنسکرب هنسکر هلسبعتف كلواوو نمط گیم ةموانما
 r EE ةماتسالا موتلارهلغ اد نونلارش غض لس را تغو

 EE هلنوکس كنهزسهو يمه كبوت "دم ؟ونلا» نان نکساندباتما لاتثہا ۱
 دو ی رک كنو لآ هنینکنالوا مونلارثک صف لواوو نمط كو هعونلآ ها ةز ارتعا |
 | هردیلکولقاعص نوزوا ی :راکبید هفیطق دلت كيم ةةمانلا كیا نس لازاقب قمولوا نشت ||

 |زدٹٹیڑینپوپاوخٰیاج ههانه حارمص بحاص ہدفاقموبو زاربد دەن اكد همان دو لوڑا یا |
 ںیہ ےس مرا هه رهوج ر دشعد دنشو شک مک بذبح اتظو
 اكن ۶ مولا قول تمه لاکهیهنسنر هلت وکس کناه و یف تاون طلا زدقف واال ا

 اوت تی قو وار م لان هک الوامیر > لدغو |
 هم رح ز قلا سفنلتدش هلیدمو یرسکناهو یخ كن ملا علا موهنسو لو موم
 دام نور هام عمق ن ةغلوهورحزاذا نا بابام امین مهشب من لاقليم اخ
 "تک قلوا اہتشا ہدایزەماسط هلت لا نیک شز بدید زاوا لبو دن زاوا

 | لوقتكمروس بورقیخ هدنوسهروهدانز یب ەو دەل كناھ ى كن مبتلا بار نانا نم ِ

 دھو وا لالا باتنلا نام اہ سا الا ات
 :هوقملوا رک ال و یبءودار نژلرد ید فا راز نالوا بم طو |

 1 ویرنک كب مات انهن مشب لیغلا ین لاس لاتس EERE زالوا لاخ
 جابت لا و ہل غب حت كناهویتفكنون یعاهبلا ہلواعیطخ هک زو ەزوشەك دهود لوشةلۈكسا|
 E ر و زدت نب رابغ كاهش كاوا ماہشا ھام اخ داذخ زم

 هنهک ر دورو وا ل صا ند ما لبد د موق کر در الو ل وش لدمو یزنک کیو ملا مل ردزاشعداا :.
 "2 رد شوا مهاو هدراعشا ضعب هک کور و هسانعم نهک نوک ناش وبارد ید هکر وک €
 )واو مو دن ام تنفاوم هل بقق کا رهو یم كبش ذعداولآ (قاولالصف) ندیراسا | 1
 ماول یو لم اک فاذ ام او و غم اونم ءاو لاق اهن لو تن زی مر و 390

 1 شوهر نر سفر هدنت كا نی ۱
NETEیتا ھا  

 ۶ قلا ترک سار ویر وازم ندا ةد لاتتفا و
 هو هک رکم موو هستم سکو قد قئاقواو کود دن ذلک ت تن نم هاو یک |
 یخ لا هلدا نصب لر دمو ی رسک كم میلا ا ادغاذا اتا فاتلا نم ۲ مو لا

PAE |۳ الت واردمو یرتنک نو یضغ وا چو اہقذب یا ضرالماک ءطا  

 ج نتعاجج یادفیوآ قلتوا نا وا رک نمی اهلمجا ال لاش هلو نشا وان یر ۱

 0 ولا ةزنهنا ن ندا دت ولا نمزانلاجرخایذلاوالمهل ی هرمز ر دی دابق

 واوا ماتوا ةتساننمغ ملا ننکم هننک نالوا قضا لب دمو تز لك كلام
 | تب مولا ن نايا بالا نما مو لات و قلقا مق تولوا قص ث ٹا ہت

 تا یی نانا بالا نم اهوحویءالانم جو لاتف قلواتک ا انا او

 2 یداچاو كلارا نام لاق هتک نالوا هرز وا هراوک ةقص هاب رک ك بج حاولا ماولا مالکلانع

 1 واو مجول افوخ یا ف هنع تکسا ta قمررر رر تکان سج

 سیم

 و



۷٢ 

 ر RTI 71۳۳7 نسرد همست ٹ ھلکعا لقن و یو

 كنوز معلا یک بدعت یج كن هنمانیرب اتع بج هلسیقف كفاقو یرنک كنون تا
 ناد دین وو نیلا وام یا مقنل توی الفنار تباھ! یس لرد عو یرسک كف او یخ |

EES۷ الٹی نووی كنون ۳1 ردیبقا له عهای مک ك فاق هان دان یدتباروآرم  
 ها تاتو اف اق تفو هنف اذا ینالاو لوالا باسبلا مامنه وة : نىدا لاق كعا؛قلهعوق

 ماغورد هنسانعم راغ ےل ادك مل دودشن ¡ کمو یف كنون مالا لرد ند ەز زاغ مورد هک قازاغ

 كہا وع هدب رعد ابدال غر رد رال پس ٣ دیسر هر اف ناتسلر دن وحیس هحار هکر دنوارب كل ذک

 قلی وفر دوعا هلبدمو ا یر یک کپ و یعفكرون هیمنا ر دن دنسنح نیحایر هکر نوای یاکدید
 ا ںولواہاکودنکر نمهلع بیا هه نما هل قذنمز لک دەت اتج تک رج و یبفنوهنس اه[
 هلززلانزو لع ا هتسانعم توصزونوا ما قشم دمّتش بونلوالامعتسا هلبا همه ||
 لاق زب نالوا هحالا علا هفرخزو ہلقر یا ذممن سلام لاعب یار لاا بو دیا نیب نو
 كرانالواەرات هکر دضالی لوش 1 هدنساه كيو یرمک دونی ةمنعلا لا یوم یا مم بو

 اسم :سلفر تنم هر وا مور ناب دین كنابو كيمو یرسک نو ى یا دولوا هدنغانرط
 ۱ هکر دبهرد لوش یغ یدنبا هدیپعوب او یدحاو هر نواروم نزؤا هم نخ تی

 دح | هبامیایم A OF هندبانعفدجارولوا ہاکی غور دراو قماح دوخاي نوش ةدنآ
 داتکرازابومبارا بابلانمامون مانی م الا قلب واووخ وا لينوكس وا و, یم كنون مونلا

 مئانلا قاخا دو انلاین ید هډ هکریکساز زب و قوسلا تمانلوت راد ید هلغلوا هرزوا
 هيف مانی مانلیللابمبرونل واقالطا ىد مو لحح مت او هتک ناو ها اوخوا هلن رس ڪڪ كان

 یعج هلی رسک زون ماسنلا یف لوعغ»ییعع لبب لبعافوهو بصان مهو فصاع مون مهلوقک

 ها هلدی دبشتو یعف هل وا و و یمن كنون مونلا ین زود ہلی س تص كل نکن اب ال ۲

 كتُما لک هلندی دیو یف كنایو یمص ترون ملا هرزوالصا ییج كس هک

 ضو ه۶ ہنٴوم عن و مون هک ردو نا بتل وامه ندنرب رهن كنبوھ وچ هترزوا ظفل یه
 مکشوزربديص ومو ص دنع كم اسونو موف هدنمجب كف میکشردلد صولا ن :

 هر كيو یزسک كنون, تغ ار دش وا .تراشا ہن لک دید مون دن كم اتیحد هدسوماق
 ۱ دز ی وا نیکتاواو هک اتوب نسک كل واو یدبا نمو یلضا ك نوب ورد ملکقم سفت

 تلالد هندفود واو یردلوا موصح كانو لوی دارو هنلبقاخ قسة هرسک بونلوا فذخ یرتوا

 روسکم هی مو” یدنلف رودبکم هدتعن نکل ےک یخ دف داف موم ضاق ءدنس هلک ت قو هک

 ا نی دس! حصو ن وچار اشا نغب دلوازب غم ئ ال ما كنوللش تفباباولل تلف نەت نوعا قرف نا
 دوصتهن دحونن 4مو« 2ور دیکدر هاظیهجورداشلوا عناو جوتفل اوم وما نی قرلدنزکا

 درولو هیلواروبکلاو جوملا ن قزل تر اذعرک اور دلکد نخ یدعب كتل وارا تسد
 سابق روا یفاسک بذذماماہردنو حا كم تلال دهد طق ساب یتلواروسکم فاک دانس هک تاک اما
 تار د رد لک یلصا تنی هک لاکو هلع لوا اواوز درد لۈق : لما ےن لک اف ۋاكا رۋ ورق رسم

 ن وک كيو یف كو دو 7 ون مجید ما که هکر ولكم رال ندنمالکو لكتب سوچ سپہ لیرسک ۱

 .تلعهفلا اربر رد ءالب نشو وتود دن: یف كون وان دمو ردرنضاح زمآ هلی ساتن هر روا

 67 قوجا هوك اواوو یخ ین ناموا ندتلوا طقاس یرتزاندینک اس عافجاواو ناال |
 ١ بالا نو وا صوضخ هیدن زہد نامونلجردنسا تم مونلار کر دشکمید نکی وا |

 یو '__

 و

 ۱ ما هتلوج ادا هتموتوهتفنا لاش : فام یکتا نیو یىلع مولا قعوا هلر مس
۳ 



 "تیس تم نم اخر نو و دت كو یخ كنو ماغنلا۔ نا
 ادا ما تا لا یک یار الاد انج و هماج هلبا ماج زاد ززا یت انو ریکذتیدهیلو ا
 || مانو ور دعا تی لانه نو ښاخ مرر بک ونصر نداورض لی وا ود فٹ م ھل انچ
 | تل اڑا یا وج ناف تم ان رد تب هدهنس اعم نیع ہرفنیع
 || یی دلوا فلاخ هدارمردشعا ریست e شش شہ ںر آپ امناو
 1 5 و ردهاظ قرد تنهوهفم كليا اماعنا هلیموهفم نیعزاو نس ایی رد ہن
 ع سویپ نالواہدیبن اج یکیا ثنوبق هکر ارد حنا
 | ییسا كراطرب هدقبا ةلئامتلا نا یدبتابهدن اکو ادا فدصم ارفو هنساسضعم نیعع شرور ديما

 0 ردنا كر ح تد دماعنلاںا یدنیاهدیوباویدبدردشهلواع ام هرزواهجوو ندزلب رج ||
 ١ 5 کد د ونب نضر ,دنمالک ی ءا د کت لک هدارمیمانعمقالغواوقل ارد ربع درج بو

 ۹ و دین ماللا خابا ہماعنو رداکد دوصق«رکب تقیقح«دنمالکح مهناهرکب یلعاواجو ۱

 نر هاا :تانبع و ىح? كنو مان ورد ید دف و تا انا

 kw وو ا لمس یہا اپ جن ہں لر لها نم تالف لاردا نعم ومر

 8 لوا چو ههراد دلب کس لو ا:هک ر دېتال زبمرب نادرست لزانم هلی رسک ناب و یتغ كنون |

 | هفت نمو یم کین هماسعن رد چو مو ینا یدزو دو هج دو هج وتم «مشط يدر ودر دهیوش
 . | و وتان نیل رقب رصق كفلاو وکم كتبعویمض تاون یسعلآ ردیبغل كن هنسکمانسهیب
 گ اقا ىم كنو جدا : | كنيملاماعن او ةسارک كلذ لعفا یتهعنیعیمعنرما ةلباقم یف لقب

 5 لر اصول ود ئل اماعف وزاہدہد یماعن نوچ هدلوایبطا هلرالب چو وردیلب بونج لب زص

 . پ

 اط برع لوکس كنپچو نم كنق ردنا نات نواوا كب در دوبرما تیاهن ہکغنسانہم |
 واو نو نفی دېر وف بو دیا تنابیص ینار ونل وا تبسن قی اقش اڪ ا هکر دیکلم
 بیاح و حوید ای ندا ؛لرلنارذنمی ناسمنار یز و ۱ دنامعت هیمربحل ولی اطبزع

 كلةردرب هدنلوپ فئاط تایعن كاذکور دیسا رهشرب هدنب نو هفوکه لب زسک

 ایساتبهز وا نوکسو یرسک کنی ع مع رارہد یخد كازالنامعنک ورقچ هنغاط تافرغ
 یک لا م يلوف اونو

 ۰ ۰ ر دبش عمل دوج امن

 اهن فرش کمر دپ گومز مرکلا نؤو یف عتلاردبما كجا
 0 مط كنون معن معن ردیعسا كعضومرب تل ذکه لوکس كناب و 45 كنونو
 وا اتا تالا قرض ین هنم لوقت فخ م لکه نوکس کئ وم نیغو یف نون زدیمسا

 نو سک نا قرض رخ نالفثکس لاقیرولک نند نا ا و امغن ثلاثلا بانلانم
 یا فر تناه نالف کس لافب وذ هنس اتعم ملک ٹال درا ہلبدہدشنو یعض كنیغو
 ہیوم مس ةا نسج نالف لاقن تمام توص هلنوکس كنیفو
 | بالا مان فنا یلجولا نع مدن لانكا يافع هب هنر ال نوک سس كفاقو نف تاون
 7 قا گی ناہضلارغ تاتا: هنت رام یانانسح ال لا دن تین املافو هيلع تتعاذا
 2 ارمالا تمن وقنر رد ید هکمروک هی رک یب هنسن رب و و دتا ال هل فاف نکی ید تمعن

 معنا وف اهم ميا يقينا لات تا باقع هلن چیک نهرمه مافتنالا ماقتنالا هتهرکاذارسکل ابهةمفنو
 3 ۱ كو ملا جج هب رک ته او یعف کو تامقنلا هنمنانعم تاتعر دعسا هلب رسک اف اقویخ كون

 سس رد یخ کیک رانا یک دو تکی جک یب ذک ر فو یف



 ےہ
 ضا فیرعتدا 4 نبمال فلا نکل زدهک«نالّوا قاضهنلوا فی جا شاد
 ندیارشفت هبوصنم هم کنی هکر د یه رم لوش جلع ا هنر زیور طا پاک و

 اوال چ رءددزز الجر ےن لاف هدیه نئ ءدهذلوا روم رعد نالوا بسه
 ہمہ واربخروز نور دوخارو هروضا كر رکی ا هرکتلعاوءد ۳ کیش ون هاو ۱

 عو نہ دحاعک ترابع هدناعهونورد هدنس هانم دج لج رد ز هدتفیفح دہر لجزا جد ازز یروا ۱

 حاحصلا راتش بحابص نوصغبداواءر نوا فالتخا خاس فرص) : جامع مس پو اوا قالغا |
 ما هکه فزح» یربغ كو إع نزەلکس ڈبو عفو رد راسلواهچوتم هل حارص بچ اچو ۱
 کنون امعت عن ازداومسن نودیزاو مهدی منا زالوا لصن ریش ناو نا فو بوم وا
 لاو مکلظمہامع لات ہلوتک ہو زوا خا موج نفی نیک اس هنوکس تل مو نی عوف ڈا

eê: ۱معن غمامب قتکت امن الس غ تیاسغ ل ونو هر كص ن دلور وکم ینیع كن رایف حوتقم  
 اتم كسب ہکت یعافزو تعسو هلنوکس كنبعوكں ى كنون معنا. هتل عام منيا هتلصنع || :
 یک دوا یھ سب نت هوا جج ہلیض كنبعویضت كنءزمه مئالا مئالا سو موو من موب لاسق | ۱
 باب ,رواک یس در عنب من او سما لا تالا ن ہدمو٭عنا "یا زوئ لان( :قلوا عالم رد رانو

 هدیضامر و متلواهکر دنکر زدن ادرار وز نیو ا د

 ید e لب ہر کک كنيعر دم ەل ؤا هکر دراو سو هسب ار تخلوا: دهوا ضمیر ك تیس
 كنیعو یف كنون ةمحالا تو هنوز یدشنو ىع لیعوبابضف م هلا ےدتلا ردهناشتفلوبو

 لایعو یض كيه ةعابنلا قلق مدفع و زان ى هنسكرب مركانزو یخ متل“ ءاضعیپ ہلینؤکس ||
 معتو اور ید ترو قلوب شاو هل بع و زان ةمتانمو عاتف هکانو فہ لاقمهانمع للرضف
 یعمض كيم ةمعللا ہتقفاواذا نتمعتف نالف ضرا ٹئا لاقت ارد خذ هفلوا قفاومیساوه دررب

 هدابز هلینوکستانونو یرسک هغ ماعنما تروع ناو سرور وانت ذکه بدی دن یش لزیعو

 یا لیلا رعنا ل وقت ك وم و تمن هاب زسک کن ہن ھا ۱
 | قال مەن الاش لر د ید هکعدرخنماا ودیعافر وقوع هل یا تح اص ەق فاوسعناخ كلج |
 ك هللا ا ناف ار «دیچد هغ3 ندلایزوک و داژیاٌ داوا ذکل عف لاق رار د یت هاف ہذا زور عند ئ

 ارد ہل نب دیا یزوکت لکه لوکس كنیعو یعض تاون ةا, هب نم كنبغ هللا تا یاانیع ١
 هخزپ ا اؤا مر زو تهاجم امون وز ہزو هساغاغلمغ عازل باللا مھ من انی ا ا ۱

 ِنیع عنو نبع هبس لاو نوسنا ندا نب زوکا :ادخیهیانیع كمعف لاعبوزرید هفلنوا یر تادا ||
 ملا زارا وط نرو هدنلنوآ هل اعف ك زمہ م اجالا كنيم اماغماو كل ماركت لذ لعفا ى |
 زد منجضودا کا قال قالطا كءءاوبو هنس 1 یون هلزاراّوط.ن زوي هدملبوا یدخاو هنتقف | ۱
 كِیعو یم كنون نامعا دزاورعلاده نولوقب زامل وإ لافعتسا تن ءو ھر دزک دم رھن اره و

rass tA ۱یلاعت هللا لافرولوا ثنوم هاکو رکن م هاک ماعذاو هنسانسهرابزوقیک تال  

 ماغنا نکلزادیمالکیرهوج نانلوار ک ذوب اهنوطب ان تومور ۱
 لیوأت«دیروصانلوا عاجرارکذ مربع بولوا تندوم لاح لکا هجا دفن شیدلوا ییجج تن | 1
 رولوادارمرْنکتهلکنووردیتج اس لج هلب دمو یک تانیعو یش کم نا مالا 3د ولوامز نال ۱ ۱

 لعا:قیدصت یی فلک رو كوبا هدعو هب هثسذر هل نیت معنرولوا دار م هفلضم عاون ادوخاپ ١

 قیدتصن مه رولوایضقانم تنهوهقمیب ےس درولوا اکو زد هنسانعم كو فاوح َءاہفتعاوا
 سونم ةسلدز دراو ماهر فن ,ةنلکر ال هل تفلو ا وا بب نکک یلب و نو 1

 اود یک دم کیو یخ و من رولوا فک تر لو دس



1*۸ 

 تكبح نیسانلا مانا یک ی ٹیدلؤاھنمانعم ےن هلی ار غفحورەنسانعم لب شا وا عقاو ید

 4 فح یناطەو دەل رسک كس و یف گیم سام هماش ادا همسات لاقتهنس انعمدع اش یل ۇل رض

 هر نعابا٭ ودا سن مسنلاعش ردقتشم ندلعف مسنمیدتب | اقاوم انغم

 ]| ته 3 متتمو یکی یدناواهدنخایهوخرونلوا ل اممم! ى دهد نابى توق «ودمسنميدننانیعساو |
 رغ تا عرکتانزویلع میشنتلا كنهجو نا ن نما كنم نا نه لاسفب رولکخد هنسانعم
 ۲ TEESE دساف رز ح منتو قملشبهملغب هحار زمارب تولوا

 | كون هعسلا هتعههایم نئ مالا مشنمهلوق وڈ هنس نل نوکیالو ف اوذخا اذا |

 1 | لوخ هنبتفف متن مته هحشل و ھو نیا نم یدیل صو نس نیلغب هار نمارب زس كنشویمف
 ]| هاتیسوقا هدهتسفرب شو دوم وارد مٹنو لراٹیا یا ندنا ےن اف

 | هکر ادرفس» لوش هلو رس کک كنبشو یف كنون مس عیازآ با دلا رم ملن لاق قلو اعف
 4 ٌزدیعفا كتر وع ہراطعرہدء3رشم ڈکمللر ہڈی میثم اا ایسو قا

 ا هر ورم هکن انو یدرارونلیط هلببیظ كىا زاهد كا لانخ یس هلق مهرج و هعارح نا

 لش یالکے ندم رطع نما هاشاکا ی یدزولوا قوج لانتف ہمزائیبامراسنہا لامهتسا نیبط

 ِ نوکیا ھیوکس كناظو یخ کون رس یسدردناساب بح مقلم رظعراضعب و یدشلوا

 8 | هرعش مظنو اتمع ع عكا نرو ىلع یظتنا ثالس 1 یقهتهجاذا ول والا تمظن لوقت كم زرد هكا

 | لاع دهن دوصتا ےظنوا وطن تمظنوامظنر عشلا تمظن لوقنرهذوخ أم ندژول ؛ولمظن ید
 o سوھوےچ هکر یکچ نو ردصء«لصالا قوهو هل نم
 کا هکر دکلسالوش هل رسک نون ماظنلا رارید مظنیخد هردلب جوانداروج وری ؤرٹکلاوھو
 رول دهن اتم ك كخزبدوهتسانعم یاسا كل زید هر ےک نانو كنءزمه مان ظننإلا رارزبد
 رک توت ون ناعاظتلا رد هد ص یی هتسنرب هلآ هجم ءاخ لالتخاودلنخا یا همتا هنعط

 تهل وکس كنونویرسک تك نءزمه ماظنالا ءاظنالآ ردغابنزوا یکاهدن رانا لركوب یکیاهدننراق
 یون ةسحنلا "سنا ضد امنظن قر اضاذا ةج اج دلا تمظنا لاق قلواهدرومو ہدننراق

 ٴ - و بود ورمدور و و e لاوکس

 ۱ یردک نمو کو معنا اهانت نان تافل یکم كنیعو یش كو امغتلا نسرابخ

 و تمسن لالاحماوی ةَمحلا مساو نالق لا رولک یدهنساسنعم لام تمعن و اهانعع هل دمو

 من ونود زب تل وامق دلاذتلعفنآ مهلوههنهردهنس اذعمیدلوا بوخ هل :وکسكنع وی کا
 یکی رصتلاعقا نکلردرلیضاملعف ن ستون ںدتالہدفقو تلاحاننالواہدنرخا تمعنوالصخ ا |

 نشو نواح دمع شپ ر دراشنا وا لانعتماەنساضم لاحردزایضامران وار زراز ال وا فرص
 ۰ وترد ےن د ئر وهل رک ك نڪو ی لو رد عنیرب زدراو تغلت ردءهدرانو و رادنوجا

 :وکس كنیعو یرسک كنو رد عن ید یو هو عداه ہرسک یب هرسک هلی رس کس النیغو
 وقت ناش ناو دته آلا منو دیر لجرلمعن لوقتهلنوکسن كنیعو یف كن د عن ید یرو ||

 ]وا مجروح ںواواا تیر ن دته یکیادد عوف مدہزو لعاف لج ر سب دنه هار ا ثممن

 وه نم بطاختدکه نمد لب را معن هک وک هرازوا قم وا یربخ کفوذح یا دتبم ید یزو ہرزوا
 | ردندنتداع كنس هغ رو فذح نظفلوھرونہد دیزوههدن اوج اریدفتنکمید

 || مه يلج ر نالوا اللاب فرعم نس ۳« كسپد الج زمن زنا قذحراخ دوخاب یفذحادتیم
 || نالوا فرم هلمالفلاا عاف كس سشورمنارز ا نلوف السج فا بولق |



 درا
 تن ی سما رییس

 ا ا سر طارمی

 كيو ملا هت انهم نا ريد وگر د هدنا ی لرد كنو زارت هکر د ر وهدیرفرا لوڈ هليو

 اشو د هر پویلوایردلای قبر, د ج دوا نلوا یاس جنو تفونانآ وانت
 نا کر ردد ہزدنب شو نا بجد رج و رویا هل لاو ال

 رولوا کز مای ناو را بدم ملل تفت ریل عدل دلبنانوارکد خا ور دفو عم لک درکآ و هکر د یزد لبا ر لغ, الکی

 ی رسک "و عت گیم مبنا لصایا مطب نرده این
 ما دندن وب را کم ید خس دمو لب تفو نو < میت

 اموصتدندا دالا تمجما لو كالام یا دا هدهنیف»تاق واو كا توو نت ۵م ۱

 هل هم هان مانا وای تمجت ماما تمجالاقب هیچی رب
 ۷ رطلا تا ودربلارب لاقت رار د چد دغلوا عف دنمرو يو قوس متولد هم 4

 بالا نم عب ل سج را مر اتقب كنیم وی رب ڪج ناجي مگا علواادا

 لد ر وا لد کس ماو تک ندیارههیدب دشن تاج و یف تون ا ۳ دانی
 كلذکك مانو 2رپ دی وا تیس :سراف تاس ]ۇر رد ا کام, سوق این
 ییدتناثت او رهدسرفل | بان کج ىع“! ردا كج دجسلا ةکلسل نتاباسل
 ییہ با سو مک اک

 ها هک كن ین ةمادملا هب ون مارش دلا یف وقأوآ ناشی نصف لا زد
 هدد ا و اد رو دز جصف دنئلا مارا باسلان یک هه ادب ۳ ۱ ۱

 هل هی مدن ال ناف ناو هب رسک تپ دس ۱
 نالفیمدان لافب راود ځد هج دف نام دنو هسا تنعم م دانهننک نالوا نامش وکسکكلاوو |

 ةمدنموا نح نیا لایش یار تاج لیکن كلا دو پو: فا ا
 یت سک اادو یف کیون معنا كا تا دم لی دن کرب هایت ت

 | یعجج نودن هنر کنون مادساا.یعینوهف برشا)یلعیمدانلافپ نکا
 كلادو یش کنون غلام نیلا تنا عمل حدو ن۵ نج نام دن ہر صف كنلاو

 ۳ «زهنساسشعم قاوآ موادع روا ترش رد واقع قدهچما میم دان یی فرو نا کو أا

 یک امو بادجاوو یک ملا نسخ هم نازخو ی ہبطبام اب ېکذب 4 ب و ۳

 لاقی كلما الم راک ور لل ذکهلنیتصف نامسلا زید ید هک الم راک چن ںی
 لواندنطاق یمالشب تب ام هلراک زور هلنبتعخ میشلا ین بابل نم اناجینو اپ ۱

1 ۴ 

 مەن و رولؤالصاح ندزوت ینف مہم هک دا باج اندر اندر وتى يەم! نۆك رال 1 8
 تندنسفو مسنتومساممییقنت قلا نفت هل دشنو یمط عن بو ہلباضف طناز اربد ید 4 ا ۱

 ۱9 + لآ ہند میا ةلالضلاولطابلا مخ نالف لار دهنسا نهم ندم هلی

 1 نامدار هال اه ی یخ كنار ویو تانک ی ہم نا 7

 | ردیولفمندنووف کی کی ضر ولواعقاویقوچ بلق ہدیرع مالک عر دا بام )۵ب

 || نالوا اب وخ هدو قول کل ید تون مسلا رارب دف ماغي هوا

 ۱ ودیلوکتمابقدارم ندبتغ اموال وا تابقاو ادا چا یا یا دعا سن تب تب اش نر ۳
 تیدبطاقو و دعا امت یو ملیت هم میلا رد مچ كنس کف عن كلذ دو

 جہ ےہ سا و شه ام 1 Re e جت...

 ۱ سیره نوا هاودجر یا جم ا ےارمدعسحکس

 مدن



 مزه
 رضا 2 هدنتلاقلاوق هکر ردك ئاز وس یبا بوش لب رسک كازو كمال نات امهطلاخاذا |

 دکل وش یچ راه فردا منو تباونرقلاویس م لاق ۱

 بت 1۹۹

EESاهون را رمآ مال ناز دزمآ مال ید ی رب و ول تام  

 24لوتکرولوا رب تلف هد هوا لاخ دار ناقلطغ فتح تب وزا ءاونازکاو
 م بال ندای نسخ قهوه وکس كناهو ین کا ا ا .مهللا لیجالا لہارکس و
 8 دات مومهلو واق وج یاد وس هکر دهقان وش لا ٰینض جام تالا مو مالا علت اذا
 ۱ ۶7 اب دم زسکتلوهو یف ك بال و عاملا مال لربد مومنین هنا كز کوب و اب هی د ةنلوا

 اب ز واک ت سار دینرهرانا هک اي کر کم ق رجل غفت هاب نی كد مام نیا .هنسانعمو دنموج
 ان زو ملام هننانعم هیهادتفا هلی :یکس اب ییعف تن اهو یم كمال ملا لرد وب هسیا

 ۱ TEPE دشت كى و یف كناهویرسک کمال ہللا اسم هزر وار وام
 | الو مشک نان فجمود دز یرب لواهک اب وک ل وا هلرکوبهجاب نیکو دتا |

 :روزذپبک عضخر ر د٥ د هدهبهنسک ناللوا اطعا اشک مجاور دیندهسنک نالزا هدونرفو ۱
 . نال ناسا ی ملا هدا یو ییسانبءوزوا غ۴ لې وی نناه مهال

 ۰ کر دیعسا كعضوم رليف تناهو كم ملم ر رذښض وغ ندان عف رجسناتناوا ید دا شار
 | نحن حقاوهدنسارا هغینح ہللا جت جهر زوار یب نهنژو مله مو نذقوچ یراجاغااف هد
 ۱۱۱ ری یر سی رسک نءنمه مالالا: و ںیمسا
 | ماسهلاریص) الا نم هلتسا لوقت تا بلط ماچ هلب یدک كناتو كن هزسحه ماهماتسالا. هللا مهلا ۱
 رضا نام ليصفلا ملا لوقت : هجوم ال نفی نو ده مکا تانانو كم زم
 سهل قي رطلاقب اما تاج کر مال تین ده جا هافونساادا
 ]ا ثز و یىلع منع. هنسانعم می جدضرلدیخد هد اکو ج6: لل ذم عساو یا
 2 وا وا مه نم بول ار یهنوپهکر دل فردی یرهوج و یلّوا صیرخ هندی |

 ہال طسد الا عطفا هم ذل لاعب هنس انعم غطق مک جرج دنآ ن و یل ممد هام
 نز م مدہللا' هرز وای و رو رکا هش ام نهه ص وضل راب لغو ہار یک اید صف
 ۳ اقب كميس ريق هب هنکربهج نخل ن ر و ىلع ةمزہللا یف را ردنزوکن یکی | |

 هلبرس کت تم یی آرد یکی ناهید اوری ولو دیتا 0
 ها مت مزاملویججهلبرسک ناز ویڈ كمال دم و و وب کیان کن یایج اخ

 ۰ دیاد کردن خر ماضرپ اول ود یجد قلع ماغیرب م وموار دهن ایم مع
 7 O TEES :موملا:رولوا یوا یکی اانا ماسر س |

 ]| ثدنایمل كنيدابالا ماما هکر دعار ءرزواقز ولاح ماہ م وت چت ل جرا مم لا یقدسک
 بوکس هدیامتن احو حت كلاب و کیم مع . میم ردیمما فرج ندان وه فورح میو رد دوجام

 زا صرصنتهنوکس كى خا حارس بح اصودنسانیزم كناض دن لامر دن هما هشتس لک |
 بای هم لا تکس الام هنس انجم ت وص او نوک قانە مهو یف ون منا ( (نوللالصف || ۱
 ین ون "ملا فلا رولوا ن دعا مور دقت وب لپ هاب اش لحن دی دید ہتىانزا عا و تونسو |

 نالا ابا نسب مازاق ی بن بروی ر دارانو ایان اید اھو ۱

 1 | اشبزریدیعدمنم دروک ن نالسراو امشن نعوقلآ تمان لاغج اربد ید کم ددکمو و راوایاب نو |
 | ملطو را اونم نم شا مف لاقي هتل انعم ر مطلب موج دنا نفس

 | «دنلصا هزسوک قلولوا هک

 اوارلق 



 تہ ٦8
 سس

 تن یاب الط قابا وا قیلتمالم 4 :یتکڈلاتو و لپ ما دور
 مالل ق انف نیو یوبمنسک کیا ہل رل واوو یم کیم ی وسعت جا | ۳
 لا ادب یہ عی مالاقا اخوان ملا تعب قاف یر یربهنسک هنر هلی /
 | تک نوش بج تن نمو مال دب اللا زفناقلخ هک دمنیک لوشلیدمویم كم ||
 نم .یوناک هد هنر لب دمو ی كلو اوو هلن مولا یکم e ےک ٰ
 فورم مالا ردلک مان دلت زوج مح دقو جا وف کز مینا لا حا نز و ناسالم قوا | ۱
 جو ردح وارافالنالوا لوک اما نادنک ابسیزبو وح ربو دهرنوا عون کیان +ندهدیاز || ۳

 رواواہاکو دیره ملکنوب هک کدیزقارماااردتفضامالیرودک اتمالىرو جامال |

 ںیہ رہ و رک ا

 ۱ ڊيڪ أن من اقاو ند هیوب لاح چ ڊ ةدنمال ضامن دا قرار ولققاب ناب پید | ۱ .دنفدج اید ۱ مدر ەش لذا هاکو ءاتلاباوح تلف كليو یرفوژ ودیا رہا خد بطاح و داکن وب | ۱

 | هد دشت نا ید یراد وز نم لضفا دبل كوه کز دا دتا مال یوی رد ءرزوا عون شبا
 تناك ناو لامعتماوت ڪوڊ ار لا ایرنا لایت هکر وال فرخ كن هو

Eاشک نا ال ول یاسمن هل وق ڪڪ ردمال نالوا لبلخاد هشاوچت لنالولژ -  

 ۱ شاد ما شلوا حاد نون بد روز نیل ملال تل نعت
 و وب بوس جو یا

 یو کز نا طب دالا قر فض ناب یس سم( | منقل ولە رو هل یخ ڈلج هکر دولعج قو دنوي از قاتا چ 3 : نا وا مال یمن نہ یل قا مکس نا امت هل وق کر ولو اص هغ فارن نوع نام

 ]22 تم سو لیس ۷/9

  egeبو تکا ۳ ۱
 || قصتمەفول فلحو ل فال بلوقکر دال ید یر وامه تنعو تامغان سهلاوو تاسف لاو |

 'ریصا صا مال دیر ود لام ال تنک دکلم مالی رد روا عون کس تفاضا ملا | 82 وا | ۱
 . یالرد وع پاءاملل جو قاب مالک دقن هک املا كو فکر ده اغتسا مال ید یز ودينا خا كلوفک ||
 ۱ اب والا مو لاج دنلاب نوا ق رف نایب ہل تاغ مهلا هشاغتسم راز ولو جوتن ہذا قو 4

 ۱ قاتلاق دار وسکم یال نالو | ف وطعم كذا قطع لا یرخا مال ہر نوا ٹا

 اقتراب ساه ج جای کز سرتم رد بت چت اراک دخ
 | دیه سض و ساناا نهاده )ون و کل لھ ملل وقکج دھیان یک اھ ہور ا

 م ذیم قا ناکامو یابی نا لاق اکرولوا مقاوەرکص ندیفن نپمهوروهرکصتدنک ناکام ۱ رددچ مالتی رب و ردیوم نفاع کانال ینع لاړل سب ن وا توخ وراپ دور لاو سلب ا 1
etتالْ دمی یا نولخ السنتين ڪم لوم کو دوم ران مال ید رب  

 | و ادولواندتم هدمال کت نل فذح ندظفاران و ولو اکو

 ]| تال لاو دب ةت ت وملف وه کلک دفاع مال دی و بدلا

 ۱ نکا فی عام الو یک لتجارب رعت مالی رب ردها



 مول

 8 ا فیس هد ان ءالود.ط رش ناوالولهمزاج فورحو ردنوههزاح ا

 ھ2
 ےک وجد شہ مت تا تماس

 ربهپوکنالاهدقا )0 نىنا وشاب شک كمال لا دنسانعهنضراتارشح |
 O FERT E كيجزریدهججاکاهسانهرازوما ناول وات

 1 ۱ 1 :وزپنالفلانب رواکءددنسانعمنایحامالو یجب رسک تدالتتااذک ماسللا كاذک ماسللا هنخانع ,راجاص

 و که د هنس ان هعقگ هم او ٰیوط رج تالف هایت كرامال 3 كو مل ات انااا قا |

 | ضمن اهضمپ موم ہتم2ی ا بلا تکل اش رولک هدست نالوا كر ںولوائرکدو

 ٠ | ردهنسانعف هعنکكاذآ هلی دمو یعص كندنات او یمفكل وا مم م مولا ۃلصۃرہدتس یاد هردو

 ]| هیلصةریدتسمیاهول 2 ةرنهصو ةة مو مد تک لاقیرواک ىد هنس اتعس نالوا كر تولوآیمرکدو ۱

 1 ۱ نمم بغ رامالو كن سه زلاردب ردنناقی كنع لهالوا هکر ديما كع وم رهف ارام و و کند

 ]كي اجرا او زا فود متال نواب هل دنا دشا كم و دف كمال اتا ات هنفةغا

 ازلوعندام لاک اوورز وانت کمیشن عقاوهدنلوقیکدیدم# تف وبلالالک ناو
 3 TPA هنلوا قذخ را داود

 ٹی وكمال مل ںادلکد فورع+یسمکه لم انعمالا تن هد هکاردراشم د
 ری ور قرا بتاتا ر زانم المنا اد ی اط اان لف لوم ون هرزوا قلواهدنضام :

 9 )زن وم قت ن شانهم ل فیس ناو ہنماتعم یداشاہدیضام نامزردنوچیا یف نئمانعم

 لاو هراسبا «دلقتسمنامز ردن وعان نسانعم یابایف لعف الو هنس انعم ر اشیا الصا
| ۱ 

 [[ہدنبلا٭ ایل ضر توا یل نس انعم ل غب دفا لو هنسانعم زا شيا هدلاح نامزردنو صا نن نس انعم

 ن كنا م ورارب د تمان اوام هدنناوجكنآرولوا هاکە سند نالف تامدقهتسکرپ دنسانعم یدلشلا

 1 ۶كيل لصاانوكتنا لو قترونلوالامحتس ا هدنلح م الر ولو هکو ردشلوا لخاداعهنیرژوا ارد

 اوج و بس نو ارلواو نول وا مفاو بولواریغتم ن دنس انعء ل یس انعم كن الر و لوا اکو ك بلا لصا
 وا عطق مندلعبولوا ع وفرم + ہرکصندامل عفو بھذب ملو بهدالدت رضلوقترواواعقاو

 ]| نکاالودیرت نکا یربدعن یلعەلخ دا لود رتال وناکلاتبراغل وقت هلغامل وای ذاح ان ل وخ مراد" راج

 یک aan م ردلکد زب اجعاطقنا ہرکض ند وهلخ دا

 ۱ كلو ِتیھذ ملوةنەب مفتسب فرح رسکلا اب لویرهوطالاق رونلوا ماهغتسا هشت هلکن ۲
 ۳ طا ۱ لصاوم ینا ضب قوم طلغ یحخالو یرہوم اےس رک ا یفاذکف لالاەنم فذ هامهلع

 | مجارهیلعقربم لا نا لوالاهعسن | هرج وت كلو باوصلاوهو تفلالان قع اواماہلق نا آ

 || یذح تو طا فرح یلعام لوخدربنعف نا کلو یا رسکلاب هلوق نم رمضنملاروسكأا فرح ی
 جد بودا لاح دا فقو ءاه هنرروا ملو هل تنذا لا تنذا لك 2 هل افع ی ات هللا لاقاکهدسب فلا

 هتسانعملذع قاف كلذ وکسكواوویتف كمال مو لاو هلنۆكس کواوو كمال موللا ردزاج
 نزویع م موللا: هنسک شم انف هلب دمو یم ك مالو یف كم موال ا ةهولوام ولاذکی عہتاللوذت
 ال لپ دیدشتو یف هوا وو یمص كمال موللا: ةغلاسللددش مول لان لاش ؛ قمانق نال ذك مع کتلا

 یدمویمكمال ید یموللا رد هنسانعم تمالمهلپرسک كهز مھم الل اللا یکم کر ملک رده
 ک هلواوو یف كيج مواللا یعجج تن هم للپرسک ك ناب وی کمال مئاو اولا نک هانمع هللَرَضَف

 ةفالالا رونلوا مول هنرزواكنا 1 زد للا لاوس هلاطا نزولبع ةماللا ةماللا ین كلالنا

 : یدتنا ور عوباودیلع مالباع یقااذ!:لجولا مالا لاش تاماشبا شانه ول وام 7# یک

 1 لات هکوفصت دور تنص دو تراکت مون فليم ملا ہلماضعبا نل '

 | وچ كلهن کن دبا بیرعت مہ ملم مال پر لئلا قو یدانف نیا ہاک یہ مامرا تالف ال ۱
e.س و و دم : حس ہہ  



 یب
 سس

 كنيغ ون تا زدندبا رور» نالا یربسفتكریعب ءاغلوردراو لاتا یا ےس هفدصلعفم

 ملتو مالم یف هتلعجاذا بیطل اب تمل لوقت كمزوس هفارطارغا ی هنس , هلی دید شتو یی
 اومغالاقف مس آ ته ی | ارعال تلفن ارغالانیا لاخر ونلوا لامعتسا ہد اتے هنو |

 هل ٭قارطا< نغاعب عالم ہما لیلا تكنلغتو هور کد تبسلا مو

 یی هنسن کدمل+ ایشو هنسکنالوا كحاطم هلنوکس كنَِغَو یف كمال ملا رد ءان دارا 1 ٠

 يشب كيح اضتربخااذاثل اشا بابل نماسغل ملا تمغل لاض هرزوا یا ور لاک دکمرب وںیخ |
 نغا باقنناقیدتنا ی او ینلوا هرز وا یتوانرو كان اوب زسکک اک ما افلا هرس ال ۱ ۱

 ىم چ ي ڪڪ ئ :راکدہد ءان دوینافد.هلکتجا لیدبت ہنر یرت یانگ اف رارب د مال وءاغلاکا ےلواسنرزوا ۱
 لاقب نم وط قت هی هزغا تروع هلبنوکس كنافو یف كمال مالا هنسانعم یروسغت زابهرزوایزو ||

 قعشب كل کلب دب دشتو یی كنافوهنبتتف مفلتلا هتبقناذا الا بابلا نم اهم اغلب اهر لا تفل
 تمغان یدتادزوا ومافللاتدیشاداتبغ و غل لاق اتعم رنک وكنہزمہ ماغتنللا ةتئالا منوط
 یکززویرک او نوا نحو تیوب ك فدي ىك ي اف بولان دنرزوا ازرغا کند نا نسر دامغلن

 رولوا باعت زالوا ماغل هدنیحوب لو هک ارز نشر د تمفلتیفو لواهسنروا نضعب دوخاب هسنروا

 ہتنبانع 4یت رط طع سو یس روا كلوب اف كفاقف كمال معلا لز قل تل باس ميتوتيو يديد
 هربغو قی زطلا تمقل لوقت قمتوط نزغا كنهنسنیربغاب كلوب لينوكس تافاقو ید كمال

 عبازلا بایسلان یا تال زار درہ چوب هتل تاو د ت دتا 00 0 1

 هاتف ماذ: اهتعلتااذاة مقالا تمقلال وقت قويىن هسقل تالذکه رسک كااتواتکنءرسه ماغتاالا |
 قفردنو همال عی رکتلان رو ىلع قلقا ققو هللا یانو مردن یهمعل لدن دے ٹو یم كعاقو ۱

 یلعارحج هتمهالوفت ق ردنوب تلد لڪ ہار رشک نەز مافلالا امیقاتی ربعا مت مقا لون

 ی2 كمال كامقا هنسک ندو قْوح انشا ہک لال وَ کلات ةماقلتلا ةراعتسالاقب زط

 نینابقل ,تولق تیسذ هداعینا ارفش هکر دیعسا کیک نالوا خاص ناک گال وكمل گا

 امکل کامل لزفن یمروا هلا قوم نکی بن وک تفاکو یف كمال مکالا ریدزذءام
 هکر وهاك ل وش هلبد شتو یعف كفاکو یم كيه ةمكنملا ب لذک مج هت ضاد ال والا بابلانم

 یف لوح موکلم ردیلع كع اطر هد رش ماش هل دیدشت تفاکو یعض كمال ماکلل ہوا شباب هلغرءوپ | ۱

 عج ییهنسارب هل دیدشت كچ و نق كمال مللا ردیعسا كى وصر هد هغر شم کم دن دمو ی كو اکو ۱ ۱

 سس

 رس

Rupثازلانولک انو یلاعت هلوف هنمو اریدیخد هغلا ودنا عج ییتسنرپ مو  
 ۱ مالالا هرخا لع تنا ی عجل هتمل لا هد بچ وبا لاقو بل ضس دیشی

 | ٹنرح با قو رار دی خد هغلوا بیرق مام او هب لر یاه مناقب هنساسنعم لو ا دفن ما

 هکر ادیطرمرب هلی كناب و كند -# -ءاح طرحو تالذ نم ترقب یا وا اطبح لتشام عدل تینا و

 ۱ ردقلواپب نقاب ومال!یدتباراضعبو زر د ید هک سلا ریفصیند مالاو زورشبشقراق هلراوط

 ممللاهلوابیرق هغواب هکر دنالغوالوش هلبرس کس كمال دوم 1ا نکلا لابو |
 یمض كن :نو یتض تالوا مج ہازجوا ا موللا ندنلاحربند نونج كل ذکی لو لعف نالوا تی رق ہلابو ہلئہتشف

 ِك نک لا لب e ولكف كمال ذمللا هلوانونج تلاحهدنا هکر دهننک ل وش هلی دمو

 ولكە هنسانعم داکدو رتدشو رهد مداح هاورهنم انا ی هللا نام را تباصا لاس ا ۱

 هلی دبدشتلیم هماللانیعلا هنسنتالوا لان ند ابد دیادش هلی رسک ك نانو یه كلوا مةلا آ
 | ددیدخاوكماوه ةماق مو ةماه لکم هذ الا تی تردد 1

e دصم 

 | مول راد نا مملوفهنغو و ہروما نم قرفتامحجنو میا یاەلنمش ہللا ما لات تا حالصا نودا

٣ 
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 مزل

 بو Ey ردخاغنایکءا لوش لینوکس كمالویرسک كوه مزالا ةمزالیا مار 1
 ۰ زس ایآ لآ لوکس کناطو یخ کمال مطللا رولوا «دنلاتم ن دہلکرون اللوف رابح کوری ۱

 : ناگ

 قاوا جاتح دغذل وا ت رم بزویکشازب دب دشنویص لا دو هلن شه مددنل ما تو قالطا

 دو لا دایر ید هاشم بوب اب یز ميل قو اخذ بتا ملا
 «میلالاقب قلوا ع ادییج هلیرسک ك هزه مادلالا مدر لثم یدعتالو یدهتب ہعقر یا
 ۱ ۳ 'مدللا یکن اجابه كلا دو ین وكس كمالو هلب سک ك وم مدلف ما تم اداذا
 TE FE هکر اد قجالجر لوش ہلرصف لا افت وک ثكمالو

 ۱ هلنوکسكمالو یزٹسک كيم مادلما رارید خد خا ضرع اکاو رد افوا كدرکچەلکئا هکر دشاط
 0 یا فو جو ادب تبار نالوا هدشارف هلع مدللا هانعع

 ۱ اب نور دنو ادب ڪک اتن راک ریما انا یراکنی مدل م دلا هر رعو رر دشلوا تودنا حالصا ۱

 ۱ ن کلن دیجم لاذو یخ کمال مدللا رولوا کد اشنب قرفال تین و کمر حاشمرح

 ۱ | وت اذا منازل باب الامام دل ناکلا تم ذل لوشهرزوایتاور دن روا قعر وطبولوا تنا

 30 تپ یا ماڈلالا لذہلارعش اکے تااذا؟یشلا ہم ذآ لاق راواک ہد هنتنانعم كمروت ۲
 لع ه منلالام رواک هد هنس انعم قاصد رح ماذلا و امادلا نالمانالف تمدلال زنق لق مزال

 37 یه "هل هلممدا یا كنما ارکن الفت مثل لاقبر ولکهدهنس انعم قلق ئاد ماذلا او ملوااذال وه ملل

 یشلاتمزا زا لاع قمنلوا هم هنر ہلنتضص موزالا نشت نانلف ص د حول۔ كف ]كلاذو ی

 كمال مازللا ہتمزال لا قمالوا ند هتسنرب هلیعف كنار ویعصكيم ةمراللا اضن تعزاو امر

 و دو اتم تب دار دق اضا بیو هلم رب کار مزال ةب رض ال ةب رب هنت نالوامزالم هلپرسک+

 ۲ ال اب رسک نو كنە یه م ما تلالا قلق مزال ین هنساربهلب رسک ك هزم ما الا یک ب زال

 ا را رپ د د ہاغ ش+رانصدنذم وب کنیرب یر هننک ییا مازلاوەتم لاف یت سا تم لا وقف

 د YS را ندرک ندرکباقلطم یم الا بویعاقرف یر انعمو حارص بحاصو اقتتعاادا

 نوک ا رد هنس انام مزال یکم اطق ہلا یساٹ ہر زوا یرسکتيمو یف كمال 72

 ' ]فط زا هکر دشمد تروع]لوش قوبو یهطاراوس ثاذ هلللا یو هنس اتعم هیبطیمزوا
 7 اولكر دا لوش ہلی دمو یرسک كناطو یی لمال مطآ شعایدا دلا تروع نر وآ
 کیو مطاورق عاف مسب ملاح ىلع سرفلا طا لات ةهلوا شع ا هنن اجر كنب زا یضاس نالوا

 ير آب ام و 3 لغم نیع یو هلوا شوا یس هتاو ئانا هکرارتد هن الغوا لوش
 ۲ E لینک زرد تهوع ةنلوا یسانان منو

 | وروآ طنز بو ہم ادوس هل طقرب هرکص نرس یکدروک نزدلب لہ توتوط ینا

 لدي دش و یف كناطو یس كم مطللا ا راربد جد ہن جنز وةقط کنررامنآل دک وا مطلوہرباہبلاجرب

 ه دمو ی رسک ك اطو یخ ال هسطالا هرنکللد دش یطلم1>لاقت ردشلروا هنبطهک ز وب لوش
 3 نوط ید هنس وهراجزراطخ زولوا" اکوررتوکن ایسار صور رتوک بیط هکر د هو د لوش
 | دیتبط مهم كناطو ىف كنان مطالتلا مطالتلآ قمروا لا نمط هلیضف كناطو ی كي ةمطالملا
 رام ری كنخ ومایزد لب رسکک لا و گن ہزرمنہ ماطتالا امطالتف ةمطاللاغب قعشروا
 ان اک ہامط كناثو دات ماا اضعب اہضمہ برض ادا جاومالا تمطالا لاقب

 iy ملت دلیل و یو دذ کف ادا مالاق لخراماعلن شلاق د: لاق كنلکا بول

 | دلا دز ك وکنالوا هدن رغا کن ہود هلیفيفخت کر دمچ*نیغو یبض كمال 83 رد هبا لم
 درب مال و رو ہر یکیادشزا لد یفارظا دف اب رسک نو یخ كب "اللا ٹا

 جج ےس ےھت

 1 لعف٭



۱( 
 ہت وو سب

 || تئاحو یم كمال ۃہصللا ہند عاذال والا بابلا نة ا ہظعلا تل ل وقت راد ید نک بویص
 یزالاهو رد راج یعف و یم كمالر رب ید هنت را كْزْئدو ردهنس ادنتعم تب ارق هلت

 ملا ردزماجیتفویضكنمال سد ك ناو زار رب وند هنسن یو دنا دیص هنغوط کر دنا وش
 ودع هلب ر دک ك نو كنءنمه ماملتسالا قوا بر اح معد هنتر هلبنوکس كمالو ی مش كام وكي
 شاوتحاو لاتقلا ودعلا هش وتح اذان هل ءانبلا یل  لج را مطتسا لاق قلات روا دنسکر ||

 کرد یب راب شا ل وش هلن رسک ناوم كم هججالتلا قله مر وا هلا هجم نرش هل مش ءاح
 نالوا ہدن ر زوال کک شا هی هل مچ ءاج ویر دک ك نب قاعحسو هیتر فاسو هیلاری

 هکر رب د هیهنسک لا وش كلذکم طو راز ده زب سنج ره کئاحو یمض کیم للا .یردهبقفوب |
 یجصالاو ملا لقنالو ملا یهتمعطااذ ٹلاشا بالا نم ہلا مولا تح ل وقتال ردنا یتادصاکا |(

 | ن الرا ریدیخد هنبحانص ےل جال وهل وا یجب ںدیتا هکر د هک ل وشل رسک كاح مچ ۱ هل ورم

 مالالا ہنسا ےنعم لا میا تص تا هک زد هنسکل وشهد دشت کل ئاحو یم کمال ام

 تفقو اذا ةبادلا مطا لاش قل وا جاتح هب رض هد هب ز ون و ر وط راوط هل ز پک ك سه
 كنم | اذا نالف صرع كتا لوقترارید جد هغایالوق نهنسنر مالاو برضل یلاجاتحاقحرب إف
 محال شلاق ور رب دیخد هضم اغرا هزب ماسطاو م دل الوو سلف اکا غي یس ہتمحلاووقش هزم

 ۱ ماین اسحا ینعیر ولوا كد تآ ید نج اغرا کن هنسن كکدزو چا نشنرا لندی امو تد عاام |
 معلا تب قرنکڪ اذآلج ل املا لاق یارب د خد ہغلقا ق وج تاهدنوا كن هنسکرب ماطاو لق ||

 | غلق دتشمییرح ماعاو نح هیفر اصاذا عو زا ملا لاب رارید ید هعلوا یسهلاد نکا مالاو |

 ِتمحلاف برا تا لوقت قلوا دنشه برج هب رسک كناتو کن هزمه مالالا نرد ید |
 ن دنمهلنوکسس كر ہوم اخو یتض لم من هربلل حرطا لا لاشژرید یخد هکبقبهراب مال او
 رد ی معا رضن نیدع نورعلاران هکی درواوا ندرانآ ہدنیلعاجنامز برع لو لعهکر دهلنیقرب
 كمال مدللا لربد جد عجسوک اکا هکر دقلابںینچ رب ندنرلقلاباہز د هل وکس تلاخو یم كه ہل من
 كن هنسن نشود هر لوشو ةرب وزاوآ هکر دش اط لوش هرزوا یار ېا هلبنوکتس كلادو یعف
 ینعیداصتف ج ريج م دللا عم-عبضلا لم هنو كاال هلا و ٹیبل ف هیلوا هرزوا تتش هکن دیزاوآ ||
 مدل هغهرواندانعوب ول شو دهغارو د هلفمتج«شط بو دشیازاوآر دینداعلدروف للاب کت ||
 لاش بدی خد هخدروا هنروب هلیلا یدنکت روع منلو ینالا بابلا نمام دلمدلا تم دل لا هب راب دید ۱

 || تمدل لا ارد یخد ہغمرواوبد نوسنکی لوکی منا نشیهدنم|لوکو نب رضاذاامهچو آر لات مدل
 بلاد مداللا هتعفر ادااءد) بوثلا تمدل لوقتراربد هكا تمرع یزپ مدل و دتبیضاذا لا ربخ
 اتو ہمہ مادتلالا یکم دخ هلمداخ هنسانصراص روا یچهلنبتف مدللا ییا وارد یک
 رربد یخد هغر وا هنراسکو که لب رللا نکر غص یغاص یرزاتروع ءاسنلامادنلاو بارطضا هلیرسک

 زرد ځد هزب نانلوا تمرممدلوهنسانعم قلخ بون زب یکمال.دمویررس ۲ كل دو یف كمال میدن
 زب نانلوا تمرم تالذکلیدپ دشنو یف كالادو یعط كيه مدلملا ملص ةرم یا عدل بوت لاش
 99 مادللا هتعفرادا اع دلت بولا تدل لاق كا تەزم یڑب 3 ۱ نرو للع یدلتنا ا

 عافرا لم كن رهو جر دیک عاقررونلوا تمر» ی رغ ك فخ و فخلکونا ہکرد ہنی لوش هلل رسک
 هل درهم یانعم یدل ب د مم بح اص نکل هلواعج یکع اقر خذ مادل هکر دوپ نانلوا م هذن كنکیدید

 ید کدید فخ اهب مدلی عافرا لم مادللا بو دبا عاجرادرفمریمص كتب رهوچور شا زت
 ورد بو دیا ربسفت هللا یردصم یاینعیمادل لحارص بحاصبرغاندنون وز دیادب ایت وب

 هعجو ہدحاوردر دصم» دنلصا م ادل هکر واوا فوت اپ ہ>یووردیکدد٭زومو ۷ ۳ ۲

 ےس ثب ےس
eج  

 س

 سس

 سیستم

 ےس



۱ Rê 

  ۱د تر1 ا وک ایا ال لس یبا کرته زرا یار وف ٤

 ولاهو ا ) دش وق ناچ هاش هچ تم هلبا لمار و یخ ى كن زاناو
 و وشم "الوام ال رولت الان کاش و
 زب د ید ہفت اکوا ٹو غل یدزاب م الو تن ءاش نار اکی زین كتك: اولو ا
 مال هوش ابن ار واک ند هنس انعم عن ال و الاف هت ددشاذ [ع د صلاح رخ
 2 و وا سین اب نک و همه 7
 ھو یخ ك ال مثال کل فش نی کر زود ثنو یف زرو
 کالم وا لاک یف ارم ات نوع دیو و یف کنز مھد شنا ما
 وا ره کش وو قصز از ا5 وہ ید نال وا ل ونقه هدنتفرلیق واتر خلق هدنر وا توکل

 تک ا حالصا بودبا مچ لیدم كةل او رض کم ھم عالملا راطظا یک ان رکا
 لال یم ہال ماعطاذغ مهلوقهنمو امت قف بلا قفتااذاو تم جو تملصااداۂ الف موڈلا نب
 ا سس رام یجب مولا ناذءاغاف مولال
 بلوا نالوا هدنرخا كز هلو هبت ذمو هلکش ئا هتل انا رى بولا
 ںی وک كہزمھو یزشکك نال مالا ردضوح
 امت ا عج مایل نیل کم نب دقو ق اول ملارد ملات
 و هه لب اتر یه وج نانلوازک نویضوانزو ردیک تا گی واد ەنشک وک فندم
 e دوو زا نورد دیس ا6ت ادات یه وحن
 ة كمال ملا هلباةدحؤم هاب ؛رکصندنانشف ءان هدر هشم اوا فان نه
 هر کا ناتا بالا اض بر ماد رشا ار ته ود
 نا رو ل واهنلخاذ|مبارا بابا نم اها قا لو همان 43 ت د
 را ا۵ سب مالم نفخ لاقب ندا و الل کانون کو یر تک کین مڈل
 فدا ها الا ضخ ةراسحعا نمت لان راد ید کشا خو رح نغآنا له وذ
 i RE ملا ود ندافوا شا لینک مال م وام تو یا رجہامدمو مع نانو یف لم مولا اربد هتل هام
 اغ مان مک هنن ناکه زز واراد رنک مالا نس و
 3 اوت اس هع لب دیدشو یض کنار لت ملت ها کاوه له مان زد له تفاوت روا عش لب رک تو شفت مت را ردفتشن ناک
 یکتا یدع رو رمنالا مکس مر جنب گر" ترش و
 ہہ مکلف ضا ا مات سحر و
 7 ماڑی سرچ ېچ ا١ هنن ی دنلغت تار وع نر واک ش حالم و(

 ۳ دیر تا یو PSS عج ۱
 وتو موج یو ولا ناد شرا ابا یبا نکتاکزا
 یی او نیمی هرکس ےس
 كېچ نیلم یک وہا نال وا صالخ نداد یدک ہلکا عطف وے عجب مد زرد

 1 یک ال م ملا هنس انعم یس هرات یا للزرک کش تاو یف نال ق تش وک ت اول ہن وکم تااحویقف ما مع دیس لر هل و یق
 ea خلوت لب مر ین نوک نیست عشق

۳ 
3 
+ 
 ودى

۱ 



do 2 
 ےہ دے سس سس

 یسدرواب هود نا هرروا لو ءانب , زر دیچند لیصفلا مو ل وه مال انا لع لا تك لاعب
 کک ا رل

 ۱ ماکالا رارب د ند هی ود ناخب یرفا بدنوسم صبا موفکمو هسلنروا هل وب توق هدفدعوط

 یر هغلع!نرغا بوکوهتیطغ اذا ؟یشلا تمک لوقت كیا رس یب هنسنرب ہلیدیدشق تيم و ىة كفاك

۱ 

 ماهفتسانابش نخ ئاز و ماهفتسا یرزرد ناو لحج یبا نوعا امعتسا کنون و زدم نق ضقان منا ۱
 تعما رد عتاساربخ .ناونیزدیا بوصنمهرزواتس ریغندمباموبد ل دنعالجر كتا

 وەدەدافآ ر ولوا یضہتن كنس هلک ن و کسب زسرابف صوفی دهل ار هلک عا

 زئاذا اموک اہم وکی» انا سرلا ماک لاق در هت ر ںی لون

 نوک وم وک مت جا ذا بالا تموکل وبا نخی شب ج رکا نو لف موکتلا :ںدییکماعطلا نم

 نی دات وہ یک زواەکددہقانذ وشەلیدم كعِاو ی رک مکا واو و یف تاک ہاخوکلا | ِ

 مد! ںلق هبه یابند عم ضعب هکر در ھوچ فو ممل وش یک ین ز و ءایچس ہلیدھ عل غلاو ی رسک
 ۱ فرا وا ریسک لیفیفخت تاب هو یف كفاک ماهکلا ر دەنيس انعم ناشنو ام اھو ر ون لاعاعتسا |

 | یض تاک ملا اضیا ماہک م وک لاهو رد هنس انعم تعفنم هلیصف کرد جم نیخانخو هدنغءانغالا

 هویرسک یهر یخ كمال مثلا (ماللالصف )ید ولک ادا رض هک لاقب لوا فیض | ۱
 مال مولا هنس امرا ىج هلب رسک كمال ملا ةتنکنالوا نیفنلا لی بول واى الا قد |
 مدشبام مالو یب كنم زنه وكيع دال فور وب زمتفس نوک تان یهو مش | ۳

 ةقا الو غم الهو ام ول لچ زا او لاقبا ضیا ءان هل دم کل هرمهویق كمال ملا اعجاز وكس |
 ردبضبقن كنس هلک نامر : ہیک نالوا غض تمهل مول لوكس نل الو یف مزہ نر

 2 م*اللا نیک نرسوکمایف هنر ذل رلنلوا مت هبدمکن هرم ھو یت وکسكمالو یز ٹک ما

 ردهتسک نقوطر و نعم ی رامي م المیدتادب رواو ءانعم هل صفت هزه هرز واز زت زو
 شام نایمفر هن نیک نالوا ےئل هلیدم كةر مما م وعو ین وکس كہا نٹکَل مم مالا الا

 یم“ كمال قم وللا لی هیلجشانلا ءوعدیام حنصا ذااما الا ل حر ا الا لاتی ہر زا اوز نه وبا
 ٍهبراع ءانبهنغ :ودلوآ ربنعمو بوخلوا هک هنن رهو یل ات ذج لغد ستل وق عج یضف تنابرمهو

 ریه رج نلاح هک هرز هليو کس كلا نو ین كمال 7 هم اللا ندهتسف یرغوندنع اد 1

 ۱ رسا منا ضا امر ینا کو ین مال الا

 Eider رازوپ یج تلاذک پاک کی تاک ليحْف نه ماک الا وج لک رک 1
 ۱ ماوا شعار و مط یشع كنا هکر دج ی لوش دمو یمن یخ نوا مع عومکل ارد هتسانعح

 ۱ للا ٹکا لاطب انھی رکا نقی لم اکا كجا امطاناقءزیم جعل تک نور
 ۱ کلا رکلا نیک هتلعجاذا ص رجلا تمکا لوقت ران دید کا كبر هکدکرکم یاواهماکتجخااذآ

 ١ یس لفاک م ماکمکلا ا١ لوپ دهپوک با عم نا هل ممد ام بحو سر تد بقادا بلا تیک لاعب و رازہد

 ۱ ان ا © کیو یف كفاک عدس انعم قلل عت نیک نالوا قص اضغا هنوکس كو

 ۱ با و او دیا عه یل را و ص وفر ر رواتب ريب كنك ادعباهبوبد |

 امسا نس هلک عی کا
۴۰۴۵ 

 ها موللا | دينکلاوهومکل نمبرثکا لوم یس مس رسو را ۱

 ١ ص “CED نشا بودبا عج یعاربط را د مری هل دمو ی تاک وکلا ۱

 ۱ كې ۈێدغوئ ایک واک مازوک لا ِہعاففر ندنس روس ودنلدمو یم تفاک توکل هستم |

 ھا نالوا پلفوی یا مارک نابل لا را رند یی هد نالو انجام جک اماکن لاق
 1 نس یا ماہک لی حر لاقب رار دید ہری شل قند ماہکو یطب یا ماہک سزفلاقب بد خد

 اس رسک ×ز مایکل تب نالواہدنام لعاب و لوا رشم انکل ویو کت باھو |
 مت



 هتمانعم تحارج هراب هلی وکس مالو یتفكداک ملکلا ہای*رکەلساعم قیطنم هسک |
 دهنماضم قل را اکو یه كاذک هل رسک ناک مال هتسا تعم درب یه نئی |

e 

1۸ 

 زن كخارحض بح اضو ردفراعش ةد اشر رکن الوا ندربرح میکنید نو سکی شب رک
 :ٰ TOOT ریز ندلکد بس اتم یکی دید هندن ناک هک یلاودؤ ةماظک
 O RARE iG ماسکلا. نولوا۔

jEشن :رغاب ہل ده م2 كلم و لو مومکنا هخ ایهی دف فن تد دشا  

 ات ک لومت زد یخ ذا | ناب نزغا ہود ہلئوکعس تانیع و یف كفاك مک

 ۱ موج رفاه :راودیدهغلاق ب ون ندوخر وف مکو مس تددشاذا ۳

 ۱ محل اذا کو نمک لا كعوا كلذكه بعف كنيعو ین كوم ةعاكما ةعاكملا رل زيد ید کوا

 1 ۴ SIN ایه كمال وضخ كفاك مالک | ساهن زغانزغا نا رکرب وا دا نعد لیتا

 2 ]| ردیمجب كنك "اوز را وا قالطا هلقاندهلکچوا هل زك ك مالو یتف کف اک اکا رواوا لوانٹم

 نیز : ّ هی وس هکر دو لیلدهنسلوا عجج كلکو پد هنش كنج اغا ر دس قو یک تب هق

 1 ار دلی دهی جواز ردشمهد ماکت اهر دشهدتمر لا ند لک ام لع

 ا ۳ هدجا و ردشخادا ری ی هنس ندبا تلالد یعطع هسعج سا ر دف رع یزیو

 )الو ک كفاك ریدر دهلک یسەلببد م ةوردیدح او كاکه لب رسک ك الو یف شافاک هک اردشرونک

 1 هاو هر ندنل وارد دید هیهدیصف هلکویک زو :قروو فروو یکد کو دیو دک . هلبنوکس

 1 مادر وو کا اار وشاب و »هلک و نښک ردهنسک لوشهلب دهویرسک سک مالو یه كفاک ملا
 ۱ : ۳ مد کس ٹاک اب هانعمهلب دی دشن كمال و ی راسگك فاك مالکلا | كل وسر وس هیهنسکرب

 ٠ 3 لاک کوک ت ملکت لوقت كل وسلب د ددو یض او ئاشف راکت ذکر واہ دکن

 قوشلباوچ تالذک هلی كالو یضف كنان ملاکتلا ةت واجاذاةنفاك لوفث قمشلباوج ہل ظف امالو

 ۲ 0 زاصماناک لایشیو شل ربخ هرن دق د شار | خب رج اراده اہک لوقت

 ہایدیدشنو یف كمالو یم لی“ ملکنل رایدشل اوج یدیاراه.طقنم ندنر یرب نمی ناک یلدئالو
 ۱ 2 | صف دید زبون شغف یالکنا مالک عضوم و يا تر ر مالک لحن

 ۳ ۳ یر
 کن ص رالانم ةباد ہار قو که تاک ل وفن ارد ید هغعروا غادو یک جرج

 | كفا هک کی کر یا ہرا قوچعرکنلانزویع میلکنلا مملو
 ی ها لو ہیلع هما تا ولصرونلوا قالطاهیانرع ترضح هلب بک مال یت
 ۱ یس )رد هلادباو ہللا فېس میک یکی فردا وا لصاح مغل لفح مالک دن وځي دلوا ما

 مط گيا واک مولا وتلکلا رد انب هنغیدلوا لصاح هبادخ مالکدرخم بول اوا باالب/یراکدید هلا هلک

 اکو یمض نب :منکد کم ہا هخولاو ند قع کد نیک نال وا یلنا یز وا ہلبنوکس كمالو

 1 ریغنم نيج و ت اذ تناک ادا دم و ریال ردعماللوالرود بولوا لا زوب هلعف كانو

 و هلع ہللا یلص تالوسز هلبث وکس كمالویمضكنانو كفاك موشکما حب ولاهمو مج اہمزان
 ۱ سا یک تاک که لب دیدشت كه قیم خاک کلا امنع هللا یض زرد تاک كر ندن ندنزاەغ رگ
 ۱ جب ذك يخف لیمو ىر كفاك ةيمکلا هفس اوم راک یھ هلق کلم رمش ماکالا هتي اقم

 ر دهي لدا هللددشف ب ایمو ی كفاک ةمكلا زد هننما وم بوک حو یک بن هی چل

 : نی پو یو با مک کل یا دکن یو ی ردروقم

۳ 

 ا
3 
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 و

N. 

 مزوکلا نر لول سا از از ۱ ۳ و لا اتع هلن 22۴. ا

 كنازوینوکس كنارویرسکتفاک مررکلا یعموانز ءنزرکآ لا لئ ہنس عمر ۃدنلاب رعب نزو لع |
 ہلحرلوشر ةعج ندو ىلع مپ مک ادم دوبرلا نرو لعن ر کل ءا لوی رسک | (

 ان دتسک نالواربضف ةجرح دلانزو ىلع هم رکبلا هلوا هدوم ره" ت وا اتاق رد

 رام مدرک ژریذ هنسعرکس هرنوایناجر كبکر«هرزوا یاو ر قاتکه هدو ۱
 قورح باترن ءیضتعع نکل ر دش وا عئاو هر ول هدب رهو ج ےس دحاو بج لا عدرکو ۱

 نارقعز هلن وکس كنار هدنبامو یم ءارافاک کرک هوا مدقم هنرزوا مزرک مدرک کد وہاب ہا
 ندنو ید هک کرک ودوهنسانع هعطقر ندنار فعزیدحا و هرروآ روت زم نرو هکر کلا ||

 یتلوا دنیا بوداقفا می راشد وا نوضککیمنشرب4ن کن كرو یخ كفاك مزکلا روح

 ةج دلا نم منکبزبعلا لاق هلکأبل هیفامرتعتساو هرسک ذا ةف مدقماش مرك لاقي قم رق ||
 هلن مزکلا ہد ییدلوا كو زودەنکلکوددفز و ہل طف هج دحو ردهتساتعه واجریعو 1

 | نالواهرزواهروب رمتفص هلبعف كازو كہ :رمح مالا زدقل واهصذ بولوا نا ینادوط تآ :

 ر دقنواهصق یرتق رب لاو ردتنوا نصف نرو تانک م رکو م کانی ناکاذا مارا شرف تآ
 | مورکلا هامزگدیو خنک (,ضنالاقب یوم كرا ر کفلاو قفوکش كنازویفق

 فا میکا هيلاق دیا یش د هدنزعا :نزنکیزم هدا هکر ددقان لوش ہلیدعو یک ما ی تنا 1

 0 یخ كفاك موسیکلاز زرد ەك لابیلاند* شر نەنش شباب زر وک کن هوم نمو ها

 ۱ عر هه من منا هلو هرز تک زرد ات كنتسو یوکس كتابو |

 ۱ هد ریز سس ها فرد روا ناصقن هدشلداوب به اچ
 منکلا ةا هماورخ هوا یا مش" ارخاوفا و بناج هل لیقاک رد شک ا خا وب با 1
 یبضغ هلبنوکس كناظو عف كفاك مظکلا ردکع یو ورد او روا

 ملارد ہبضغول 'ریکظیغو هتع رج اذا ین بنا نم اد طبخ فلات كل ظ اته

 | نارد ید ةیهنسا ق ولعب وذ مظک و هنسک ندی وس یضخ هیدقو یراکتنا و ف

 ظ۲ لجر لاش تخت ناجل را ےضد هل دمو ی صل اطو یش كو موطکلا تانا

 | دخلوا خزاف ندمار ونک شوکهودو هنسانعم توکس وا سوا هلنبتض موظکلا موظکم ظیو
 | اقوظک ل بالا یرا لاوقت هنسا نه را هودیم داك اتما نش ۳( ولکیخد یی ل١ا دید
 ۱ يۈك رك كم جو ۃزطا ع كسما ادا قافلا بابا لس اه فکر ما لکل اش ال
 ےس ےس ؟هودندیالاسنان 7 و لو ک اس اب رشک كناظ مک EE راد

 E 2 اج اپ ,Ch ا
 KÊ 0 یت و

 9 e تپ و اک ٤
 تن

 هی کک فا حا تک دینا ای هک ق اط اک اکا es وب

 ١ هکر لرد ہرذَملح ل و كلذ هعاظکو هرووادهح و نانلوا یکن ھل رازی وق یا مافنکت جی دق ۱

 || دنرلشابکلب قوا لرد هرکس لوش هماظک ور ونلغب بولوا عجب هدنایراناونازتهدناوفو زارت || 1
 | یقالوق كاب لب شاب شرک ربد هب هڪل وش ناف ڪم اکو رر صر دی كرا ۱

 ج سچ دی تا یب یس ۱

 ۔ + 7
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 ٤ یم نا م تفاک  OnE ENبم ای دم ہولی لو چچا 1

 1 e تیآراذاش ترا یورک ناک ناتن رب یر بو آوای وقف كآهکرد قوق لوش |

 نک

 مدرک

€ 

7 



 بس

 وکتور دیبا نیب تنم مر مزکلا دق انالف قاب ندلکآ ا و

 اک دما رکنا ہتسانعم اج ا كجا تیدرخ قالب دو ی مکن یف كا مرا | ۱

 اتت او درا | لجرلا ترك آل رغت كلنا تر هیدن دکر لب رک زس مارک |(

"۶ 1 

 تای دمو یرسکت نازو یف: تكفاک ع رکلا کیلا اا2 بالا مرکل افن رد ید
 دن اس جوف مرید ید نکته شعب ہویا ۱

 ۰ سا ار وا ان بکار یخ فا مرگ اکو مارو

 بر زا ید رش کشند هجر دمنورونلوا لامعتشا ید ةننانعم
 ارکلا مس ۱0 یاهو كفاك مارکلا مركه وذو م رک ناو چ رک جر |
 و حرف ادا اق هتک نالوا ی رک ہللا معلم هل دن دشن غل ادوار رك ناک

 رکا هشیرکع یس امیر جا كنارو یی تيم 4 دم نر کلا

 كلذكر ءر اضلا فور حقاناوعبتا م :هياننااوفذخ نیت ها ع اقچا اواققتس اف ا

 9 فلالا ار ES ۃسادعن ! نەواول ااوفذخ مهارالانولعف

 رد اد وم تلعر درلند اع كسب یی هنس ضعب بابل اد ارطا كرل رغ ىە نوتلاو

 ی اما مارک ال واما رک و راردبات ابنا فوذح+ مه بوناوا در هنلضا یرتوندرغش ٹرور ا
 ردد او نیما رایت ویا مارک د الاوابیت اذا جن | مرکا ل اتار اد ید خلوا

 گئ 5 ازکا پچ هناکب یل همرکا ام لاقن ناک تن لمف نادنعان رازز

 1 NERE مکر درد ص :هنسانهمارکا هلیفبفخنو یف ك زارو

 یو هنسانعم مارکا هل صف كنار یدتاتءا رو

 قت 8 یی زرد یخ دهیم دف میک و ہنس انعم كکنیعوبج مروا وا هلباوکس گنا و یعف كفاك

 ۱ تہ امر داف لک تام ةفرکلا ول ول نءاتسح اھرک

 . مف لوح وج نکن ر دهدیح تفص هلبیعص كنار و یف لبه ةيرکل رودهدزب ییا داو تناهدقلنوا

 ۱ !لامعتیا یخد هد لحرولواءاکدمر اک هرن وهنسانعم هد ج فاصوا یجب هل رک نازو

 ۱ دیک هم م هلی كنار و یعف كي رکا اھل هدیج تنا ک اذا تابنلا ةمرکع ضرا

 1 رک اندو مم یر ودم نکی هل رات دلی اذا یدک لمس هد رک دم ید شا تک هداتعفو

 تب لا امو نکا عا مک هتسانعم مارک الا هب ام ندب رد مکه و جا ن دم رکه لیمو ك ناار وا كز هزه

 هر لول تام الم هنسک نالو! ف وص وم هلمرک هل سقف كنار و كہ و ارد هتسانعم

 تو ۱۳۹ مرکفا نامزکماب لج را کم یغیدلوادنعانعم
 مرکتسالافب قلق داع هنو اهل رشک نا و كن هزمه مز الا ليليا داتست مرکت لاقي

 ۱ 2 تمرکتسالاق ور دهیس وہا تانهنسا ره رسک كن هل ېم نیع قلع, وا نکات اهاع ندیعساازآ

 ۳ ا ا مال فقاهت نج
 1 و كنار و یھت كفاك تومار )ا ردشعازور ماه دنع لواا رز رداکد للاخ ندزانکپ

0 0 
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 ۱ تابش ةعرلامرکو املا وا ود تن کمار تبا شم اف |

 :غافویف كلذک همارکو کو تا ترس سه کاری
 ۳ سد دسر تاج نه ادم رج سو

 نودا مضب لزا لدو هو هما ر کلا بلا لکل اقر ویلکهدهتس انهم لو زن همارکو هنس انعم بوکز نشا
 | هنوکب اروم كفاك مرز ]| ی دی دران کلب م دت لا؟وسهنس اعم لزن ما مت دەدات یدتبا یب جوا

 : ےک جم

 اں
 ھ



Het 

 | كم مولا جا الورسک ك ان و یف كفاق مئاوقلا ید ید همش ا رطەئاقو طب
 ۱ نوشناب کا نکی زوج تفچ هننک نک نکا هک دعا رش 4ض دلواو 1

 | ىمي نام اوف ل فام ی یدتبا تک لاا ؾ او راؤاؤا نجراع هزا وط هکر دش
 || لوش ماوهیدنیا اکو هشاوار ار طاق هک ہسزوطہرذوا توس

 ۱ كابو ,یش كفا مویعلا_نق ابر نوط هرز وا عام بن ولو ا وضراح نر
ar E O EI1 ین  

 اب سکه سب وج یر را بن م یھ اب
 27 هر هکر هاو اله هشی انا منا
 ۱ SSO ؟تولب ن دنز ون لوک ا مقا و کھر 37 كنج لا

 ۱ ناهار لنکس کانو یخ ناک منا( فال صخ) اش
 | | كفاك و ىراس تنزه ماکالإ ہادنعم ہلکا تلتو یرسک ہفق شا تا

 : ید هغل ہافاضم نیسفن تا کو ابطبا هتک وانك واھ ین ا

 EP نول کک كاالم مما ازوب رو هت نع در اج اتو ت7
 یلزبک ہل برس نان عاکنا کنا فرق دال اتم باج تلا نواب زید ر لب رسک رتا اتو یی نس

 نشان یادت نمم کو متن مونکس یا اتا
 | یرعسهب تف لوقت الغا اط نس لک لندن ہار کک ناتو كز زنه ماکت
 دخلا / نمک قاب لک تدنن اکر قام فتو رخ ك نا ها

 دلبدمو یمن لان و یف كفاك ونک د هنگ ی القص رس نوا قز ز۸ عف تزاتو

 | رتسفت هلی ەدىك هوس ناک یک ماڑی خلاصو یل یا ید ضیا وشكنح اقا ۱
 | نوچ ا داها كن ره وج هدفی دوا طلغوراربد هزکن زو کی بیرون

 .تهج قمانوا یر شرکر دشلوا ہواون وا یسدم بز و زد :رعش از زردناتنالد مش نداد |[
 (عدصالموتکن شوفاهکر دیاد ات یر ول زن .طلغ یخ سوماق تر ابعو ندزا "دما

 أ ,هیمزغاح هک ابن نر زا هک وند ید هي قابل وش مونو لرد نج اغا ود قا

 ]| یرسک كان یش ناک من می د قاین یتا بستی ہو و ات هو
 | کال روپ ید »مخزن رضا بیک ات وب هلی

 | فاكر دنذا وشال کلا منانا رم یه وی و 0
 تک قباک :ںیىلع فاطر ذا :وکس ناتو یقض كفاك ناک زرو دیا او دشراق هغتسا
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 اب زغيب مما( هل بواب * نھ مان ڪالا رددا كئولسنفرندر رالف تاتو یخ |

 ]هی الوا لپ رق هب ضخ كالو نده متال هتک[ ۲
 ۱ ةا کا ۹ ار هنس نم ناعبشر ۵ هنسکنالواقوط یر کایدتازاضعب 2 تا 4

 | كنعرجه مکا هنع هفرضادارمالا نعممک لاقب كم نمنسنو یونسکو بوکس وی فا
 ]| یجب عج حج تت7

 r ا نیمکت عر ددد لاقت یکی یدربصی ترب

 منش ن هبف نکیلاذا همد کت ریل انام لاعب نشد بک ہر
 ٠“ اٴ یک

 .میکبا روید وعاد میوو رار دهتمالعنالفدر

 ۱ نت كا دی تقی اا !هتشانعم ضي
e 

 | هنر فی املا ءان یر لک تک ناطقا

 مہف



5 ۵ 

 سس رم

 الخط ا عجب نار كو نسردپا قاامدلعق نیمه انت ال عو ند فو طیعزو |

 ناتو ول دارجبهنفدنوارانطاوکد تل یک جنم لام اد

 واد شور وکه طفل ام فرح همواعلا ردهنسانمیداوبخاود یو

a 

 سک تاتو نوبت اونا میلان تک لوک شفا

 ٠ ج ا :ردمزا دز هلو ہٹا ات ارز یکم نو لبا نسر ولف لخ اد اه دنر ص تولوا هسرواوا

 ۱ نو دوره قز واط لب یسک كفاقر مابقلا مابقلا :رولوادایم |
 ٤ اک ال ىك موکت دو هم ای هل جت یا کناوج _ | بتا تل لات هل وق تموم ذلا یه لها مبالغ ید یخ هفنسک
 توت وادی هک طوصوا ذکرماب:ماق لا هل ار دیخد هک اتبرش میهن ارپو
 ا و الکلا یستنفواذا لا دلاهتساق لا راوی د خد هغر وطندنفلت نراوطو
 تفت قوتیلا فا ها رفو تخوا ناک دک اذا یو سلا تاقاق لر د ید یل وا

 ہود fe اهرنغ وعر اصل اقوام لاغ قهروطشاب

 زوطهدرپ وار رک فتنه ماقالا ةئاقالا ضل میشفب مایا تر طا ااو مو (تلاتعب

 | ین هلوخ ایفا ةمخالقن نبی عل ماد یونس ما ود سوم نب ماقال اغ,
 نا ےہ ےب کاپ ال رددت تباق هيغض علیم ماتم 2 2 لصلال وع"

 خد لتماق نالوا هنس انعم نی وب كن اغا او لامن هل ءاش اینم ام عیار

 نا لات دین لادن هاش او فعل !تمقتسالوفتهکم لہادنعءانعم ةماةتسالا 1

 عرب ماو ور رد هشنل او نسخ و هجا اچ لج زا ماوق و اما وف كلذ نوب ناکو ات 1

 خوتفم امر آوا اکو زودی هنس نالوا موقبامو هناصا سر الا |

 اود ؤلاو انا لبعض كيم ماقملاۋ و لدن لوح ماقما یخ اج شا

 ST موش دز واوا ناد وف مقر زر واوا هننب اج عنو مر واوا وزواوا
 5 نت ی روند رول وا هیاشهیدعب راتاشارب زار ول وا موم هر واوا

 ۱ تا قید ال "هک وف کی دید رک ماقمالكنلانیتینابو
 افق: هما ندهن انعءافضومیلرق یکیشداماس وار فن هتم قنس دو كابل اغلى ناب وزذهنس انش

 مرادف ییچلهلصف اب وی رنک ك فاخ قلا ی راک د كنهن هل ذغو یزمک
 0 رؤاک یجب ید كنماق قو رو وا یافت اتم كو تیک لنهنشرباربز ردواو یلصا

 هیون كو نا هل هبحر ىز توان ثل فرح یدنلوارغن یدامایف .دنلصا حق
 مو ساسان نرفرمبخر ون و عن دلوا تلع فر حراہدعد
 ام وقلا زہد خد هل رغوط رم وقتو ذعلضعلا تم لوقت قم وطهنوق ی ەنسنر م رکتلانزو نلع
 TNO لو هند نالوایضوط هلیدموی ناسک هل واو ویٹ كوت

 واو وكل رنج دمؤدااما ةنماالانو د هنلا هنجوتلا این یا هبل اا( ومت اف یاد هلو و!

 لا 1آ اک تال شف ند يفد مار زاد دا شو هنښ ا فم ی رغ وط بم هن ر د نت لعق
 ےن ان دیمل (نیدكلذ الو نام هل و هطهنع ا نامی رخ وط+لیدیدشنوی زسکجكنابو
 TERETE دل واوویقخكفاف"ماومل: رده رابتعاهیفبن> لء یسک هر وا

 غمد ینلایاهتش لها ما وج لالف لاتض رربد خد فی نک نال وا مم اک هنتر زوا
 i نال وس

 ۱ دهها تان ا اد انا ور ون دِويرَد ۰ هک طالع
 ےس سس دس

 مَا



sor 
 ا ا ی س ا

 ہزاعتسا ند قمالتوار اوطزا ید هد هکع هیت الوا ږنرزوا هرمنا ندا وی دتا زو زم نالا ےگ
 تیم لوفتر رپ دید ہک مر وبسوا م وەلکملکا فاوناوفا لب ام نہا قا لا دا |
 ةتفلا تم لج ر لاق تک نالوا لو کیے او ونان يک باوا نر زنا یک اھا ھوا

 یدن زو بس لیفت ك وی كفاف ةماس ملا بباب زج كمك وس هل ےک فدك لا مما"
 یف ك داق میمقلا هنساضم راب دنر ويس ج هغی تيم و یم“ ثفاف ماقا نهان دپاک ||
 هل ہود کا هل لیکن مه مایق الا هنا تعم لقبلا نښی توا یز ود دو یزید ك وعو ||
 هی وطولبا رض یس هلجج یھب تمق یخاهلک اب ماذا لالا لس غفلت تما یاب[
 یءسزفلادشلاعر قمقح نب نوا كد داوم بکر هیدن ی تفامهزتضف ین ||

 1 لاقب لر دید مرا در وپس ممقنو یدق#نب روا قا صا ی
 درد تیام ملی نکا دون نالوا قوا حس ناس کل ایف مایل غ اذا ین |
 ج زضت ناجا وادارمهنسانغم تع اج هما تولوا عز سم طفل مامو ندرت ت اسان یا ا
 دشاکاو بالك نجیا هکر دتلال وش هلن رکس كل وا مو یش افق هما طبقو جج یا || بغل تم لای مم بود ین دلانا نزو لخ سقم ردشم ین وتکت و |
 ربا ییمراصاذه ىلا یا قعقلار اد اذهیعلاش ر و لوا ت را ن هزر ولا کو دم || تا هضق بوکس كم هدنی نوید مقمشا ندیم ہظفلو دا یمصار ر قولان |
 ید لع زاب عر دیک ك و و روذلوا برض ناو ا مک نالوا را دریخ نوم خو لاو |
 ندنهج یغب دردشلوا هنر یر قیالخروناوا هږبشټهپدس کر بختك وک یزالوق یزاکنید قنا لیا راد |
 هلب زك کنین او یمض تل ؤا فاق خامقلا یف تانک هب رس کح ك نیا و یف توا فاق ماش |

 بول وا تلطم ماتم ند مانق عقد لاغر دیشپ | جظعماتخو رد مر هلوکم |

 راس یه یون هناقیوردمافق یدجاور وشاب کج رر اب درايف کروم ید اا
 O ۷٣۶۰۳ نو هی طظ یت له یناد رف یحاص ران مج رو خار بح اشم نیکیتا نادرا |

 هغفزا یب هار كل هبرفو مشت زا نم یدب لاغببنن نالوا بفض تم هلا خیر زماره رشک |
 شافو رخت هاشم هات هو هغاذا عب ازا بابلا ما واق مق لا رار ید جد لوا چ شاف ت یخو |
 قف و ضا ہلیدمو ینرتہک ك ب و وید ك زمه ماقالا: دساف یا افوهف زرو مقر رزدډ نوا |

 نل دیره هسا نمم دحاول صا یدخاو هم ینو مه مو ردهنساس م |
 زدکد ل واسمها نر دصضوص#هلاجر هلو کس كواوو یف نفاق موقلا هل وا یم ور ظفاو کردہ

 نکلا لاج ری وف كنينن هارب زاعبت رول وا لخا دیخداسفرولواهاکو ردفوب يدج و ندنظفل یذک |
 دلواوو یم ك: هزننه مواف الا یی هل كاءزمنه ماوفالآ ردیعوهچ كنامنو لاجر هک راک ۱

 یدحاو ك ونا ہک ع وج ءافمال وشاو زر واواٹناوم ورک دغ رخه موفور دب هج كى حل رن 1

 اجیننویریک نعسرواوا نو چا مدا ییا ا"

 حف كفا فلا قلوا مار یمەخارءكرااب سو تپ زلف كونو اكا نهم اتم

 ئی یف لومو یراق دو كناوبح یل فنر طالب هوا رقص هک ءرسکكي٭ ةهقللا ۱

 ریس جت سس

 تا تست

 تب سنج و را ود ید هنک ك چچ وکم اقه و لوردیحد هریک دع وهنا ښھ ماساژ بد ید ا |

 | کد دم جدل دارقرداکد جهل درض ادرف هک )ادا طلغ تون ارت ار فو

 ]| كيد ق كفا ماعنقلا ہرخن ركب ما يغ كبد لافبهنسانملوانال وار اقا نددص
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 ےس 0
 ۲ | تفت وا هح ضقت خب ازا بالا نماهریشذبادلا تعضق ل اغ دک اطا

 لا هوا یر ندعس ملاقا ەك تیالولوشهادموی :رسکثك مالو یر سک از هوره ماغالا رونا |
 یک د لاق هلیدیقشت مال و یض كذا ماعلا یج كی اقا مل دمو یسک مالو تغ تره |

 و از ندیراٹناڈ موز هل دویم كامو یف المال و ك فاق نوملقما رد رهاظ هد ردن وک نالوا

 ۱ ازمه ردشا وا کد هداخ با کت هتک نالوا نسل دشا كو یخ کناح وع وغ زس تالو 1

 درو مدهلقلا هلو قوح نو اکر د ويقل ۇش هاقف نا ەچ لا دۈ كمالوكفاف متیلقنا هان هلنیذلوا

 ۱ || یلش را هلامص وین أت هر ہدیعب دصق: ی زدن جم ملا فار لکالاب غابند دعا راكد

 كد ر اظو كو 07 آف یاام ات مال وو صد نازان دخط یا کا هل . هد كفاق ماضتلا

 ۳ ملک لطف فزشمڈکم انار یدتا تاو رەلب ہ وش هفرط یا نا دتا یصان طو رس

 قارطا مدحق مت NORE زغاعطخو شہد مضخم دالي تسل ومضَقم دالب هدانا
 شا ر لها هکملسها اب نغودلوازاهربخد هد هفرشعذکمدوصخمو رادکع هل ثاسا
 ید یتدەغغ انوا مضفو زا زازابی زاب نیر زوا هکر دراپ زد قال وشهنبتخف :تفف بضقلا راد راغشا
 ۱ | یدلولپ ردنانینوارک دیدحاومایدموی رسک داضویعف كفاق میضقلا هنساتنعم رسک

 | EOF نمه ماظعالا هنسانعن دل ارش راو د سد هنس هپ را تاد طق و منا

 ہرا داضو یف کفافت مضَلا:اھتلع اذا اھتضقا لو قتل و
 | قا طۋ قمر صبا مشت ربهلبنوکس لاطو یف كفاق مطنلا ہوا یزاقنافوا ندن مات: غامؤا
 لطف لاقب ر دیس وز را كم تاو یساہنشا تعد اجم ہلنزتض٭ طلا 33

 1 شپ 7 ا میا بام بل نم

 بلغت هدست كلی ہدنزرخاو ی كفاف یءابطقلا امت ملا ار قصلا مطفو تبارضلادازاو
 2و و !طقو زد ينشئ نج سارد نول هل غ اشرب نادت الق
 ہلدی دشم و یش لناظو یم كيم ملا ر دا “اجو

 | فا ماظق رداع خاطر درصم

 شام لاله مو رذیفسا كتر ور هدنتفزاجلماهلیس هرزوارسنک و یف

 ارل ماعفالا ردشما وار کد هدنزسفت شاقار هدننش تاب مک ازت

 توت ساری ءال لا یم لج زا مقالات لتف لا ایف ت وشر نظر مر

IE 

 ےک

۱ 30 

 اوس رد لب رک ا نال وا هدنر وہ ہلنبتصخ عقلا اه لاق رد خد هک لتف توقوس ۱

 1 لیمیامفهدفنا ق |
 نك مک ق زظ فنی اکا فنا ۱

 ل میل فن :یرفظتاھ) وم كسك قارطہلِلوکس كمال و یف فا:
 لوى كفا ة مالعلا + ةٰرکلاددشئرافظا تماق لو قن

 یم لاو دق وض كمال و یخ كم رغظلا م ودعم« یر هاب نشو د نکر اسکی زط بق
 ها هرم و هلتق ملقلا زار دیخدرفظنالیلکو رد هنسا نعم هر اج و فض لوط
 یکعدوتاب ن وبق هلکونا هک رلرب دید هغاملوش هو رب دیخدهنفواراق ملو زارا زات ی زاب

 قا ردیقالغكنرکد هو د هلبغف ک مالو رسک یھ ملقما رتب هدراربنالواراوش هکر دت وا
 5 | ند اف کی را +۸ ید نو لب رک ك دالر ی کین عزا اتم ناسیلف هر فو ی رنک

 || ىك ك فا ملا رر ذیرور دنعشاکا هکر ور وکه دکتر ولرو د ولر ود هدف دنلوار ظن کرد اموق

۱ / 
1 
۱ 

 0 موج زکآر دید هتل وا ف فخ منهاف ول واقوحی وض هکر د سل وش هر زور خا ۱

 ۷ هندب یاذتخ هیلع قلا لاش هنسانعم تماتیوب ہانی دشت کیم وی رسک فاق ةمقلا زدشغلوا ا"
 ۱ | میلقفل و نلیصااهتّواوادب اراب , نکل ردیااضتقا ن رخ اتن مھل كمنیلف یه وه

 2 دننب ورق وب كەن زهور رد یخ د هنس ورق وب كشارذق و انعم دیه ها وهم 1 ۱

 ردهتتساساع«سانتع تہب و لیا یا كفا تلا رونا اوا قا ۲ "_

 ةا



 PS ؤ8 نوک

 ے۶ کہ نیہ --۔ہےجی وج وو وو ےمقع کم ےہ

 ما i اب تخلسر دین نال زات بدم متر همت :تیموتف تو پس |

 کبک تاتو

 e لاتین ادناهلیقف نبی ویک كي” ةععاغ ةعءاقْل یدیدزدهنسانع/تر وع
 كرما الا ك نهال تم و كلكه لی کانون كن ساعت نواکخدهنساتعم كیشاوبو ||

 |[ یربیک فاق معلا, ندع .ميهنيپءاعهتاوءاعهاقت "یا مس
 | | مهوذزراف كىلا ءدى راب انكار ەچ کا [تیسقو ندنب نیم كم لور دعا هبت و کس کونو

 | یم انجو تازو یکمنیناوقدم ارض خا او یمفلوا چ اجرا یاری رک دهون ۇن |
 نیغ الواربیمرات اور دیهیج وت ی رهو ناناوایرک و رد ءانیهنغیدنلوا داره یش ءانعم لامدوخاب
 ا سس دلا هایم eR ید ای را

 : مق  HATRED ESSیخی :

 | ی یت PETITE لو قو | E تیپ فو هم ىلا تن ادام ۱ هد مش رم لا سوت کی
 "| یر کاخ میم زا ایم ام هی لرالا تب اصاام لاس لکا حل كنبشو | ۱
 لنه مش BENT شم ىر الام هنسانه اینچ لوک ااش و |
 ٠ هنر فو هر ماشفو كل لولد لول قروف یت هوپ بوش دا ت ادا ا نی لب و | 7 || ى قفاق ماشا ما هضوداواذنهدنیچ لار لک وا درک ىد قاد قارش ا

 : نلاققاب ةديارهس كر هی یخ هات ماللار ريد نچ لضست امر دلعف ۱

 کش یف تنیعو غم مہا وبا ٹلجزر ەل رو دن ویستا ماعف لون تفت و

 تعمیم همه مو زد دم یکی چک هوا |
 ناپ قوام بن وکس كنبسو مش كيە كفا. نایجشفلآ رؤاک ینہ انهي تاۋا ەن |

 یو ۂلماص ین تم منا ےضغتلا قازا واهو ا هايس کج ناف و كن هزمه ماضق الا رابقمر ا ۱
 تب خال صفت و یصتناف ین لا بابلا نم ىا تعض لو نل زا تون ا كر دو
 فدا مک وج دال نادان ےک اف تی دیش عاص |

 هدایت ان یا هبل به ذی مانع رب الا ون هدفون یکسان یی فا

 نالوا مالم دور ائر وب جاکر دنناموا یز ونو یا ابضغ مکترد یک قافوا ئزونب وب وبورشط
 و یل یا ن داوننس ناه وا ردارابل یش هلینوک سهل داصو یر سک كفاق ریصهلا ندی رونو

 یناباناہ ول ہن نکس ال نایصو یف افق جلو امص نعوا و اونختس!تیدسط او و
 مصفا لج لاشه هت اھو ازت لف لاداصوكخلا مدال | یکهفصق+ هفصهنسانعمهج ر دلا تاق ۳

 ہین ره هک دهن وشی+زز وا ېن ږو مقلب 4 ادایصو یم فا مصقلا اس E4 حي ۸
 ږدو راجا ونک د هکر دام وق لوشلیدمو کریک دامو يجف ك فاق ةبيصقل هناا قو ||
 شید وک نبی یخ مف می یی بیو کلیات مس ۱

 ےس سس 2 سس

 ]| ابرو ردیکا تاکر اهلی ك مالو كن نابل هنو ر دناوا بیپ ب واوا ناک را دن نچ کرک ک ||
 || ودا فود کش داضو فلا مصقلا رب ره« تکریم كنار یتنیعاتالدک |

 اعد یتچادیلر دنیاو لوری ډه شپ د ERNE ابي 4 زیستن ساق قاضی نمی

 مضق



٤ ۵ 
 ا

 ۹ ٹو مطرفلا هنسات هک نرو تان میخ دا هنک وب هلیدمو نمش كنبشتو یم كوا موش لا .موشر دا |

 ردصع هفت خف مغ نمب قفل نسطلا واصل تل هنسا نالوا ریصا و هصح ندرمخ :

 | تعسقا لوقت تمجادنا مالا هر شاز هلت زدنصم راد ن فیل أ4 مسا ها تسواا

1 

 اعم هلبضف تللذکتنارو یرسک كم هسرقلا ان لف كئارو یرسک تم |

 1 زد هنسا م فلح مس هکر رکم مد ی هاو لش مس ناضفالاو ڈو ةماتسقاا نم هلصا اوا

 ت کندو یف كداق ماشا ردز ۶ اج یو رنک انس تعم نانحولاو فن الا بام

 به هر

 ایلاتمرق لوفت لوازم ےس مرقلا هودنالوا قوصوم لتسلم ناسا وا
 1 AFTER ہو لوش ہیر کف مارقلا هبه نٹ اذا ا عبازلا بالا نم

 مر غالوانوما لود هود هلی رنک او كم ۸ مارقتمالا مار ةدارسیف عز اوداساک,
 1 2 | دةتسانعمتقو هلی زها رشک ناو ابد یهود تیکب رکبوامرق رانضیا ہانالبقثالف ركب مرتا
 ]| ندینور ناسا زرد انوارک کا اہک ر داود لوش هلن رمصق رخ اافلاو یعضاکللاد وكناق قاَمد علا
 "آیا کو اتق ول تل لوش هایدیدشت كنابو یعط كلذكك لادو نفاق یامدرفلا زدشفلوا بب رقت
 تنآرو یف كفار رد رک طب ناسلدؤخ اہ ينور ناسل هک پ ردم یمراف راکه دنر تلاح
 روا ییاورارف قاخاط ہلنوکم کناحو تنارویتفكلادو یرسکماف ج درفلا هل کش
 ۱ د ۳ 2 قرفن» ہلیاەلمہم ن نیعو هه“ نیش لیلاعشو اوق رفتیا 2 هج درش لیلاعشاوبهذلاقن

ESرو یضكناطو علف اظ زنا مظرفلا هنسانفع زفصع)ا نخ ىف رفصف ہل وكس 2  

 ۱۳ وم ام ا مطله مرقملا اا هات ادرک

 ةر نیادغ كنتص هحرح دلا نزول َةَکرَفلا زر دەدزریشاکاہذٍسراَف ناسلو

 - ] ہئلڈ اراو هنرلفطا كقلخ مزفو تءاندو تلادز هلن رتهف ز مرقلا هرادغ تأسااتا یصلاتفر

 | تا رو یابد سم دتسارۈلواقالنا چ و«دنحاووهنن ۶ وم و رک دمرردجد

 لرزش نفاق مارقنآ قم زد هاش لاق نویه نالوا ی لناتازکه تخف ةمز فلا را ر د ید تز مازا
0 

 ات رم نزاع زم كازو كفا موررت مورارفلا: ییعدوانزو دیک زهننکنالو عبط یو |
 ۱ اكسال ول لوکرودم فوخا وت یرلکدسک نابتخس هدنرزوارل مشت

 رد ۹ فرد قوا هلفاق ونو زونلوا هتیشناک اهنسانالوا یک ی ابظ ںی کو درولزاهاک

 قالا بالا ےلا ماهه تاصف ل وقت كلوب هل وكس كنبسو یه كذاق مقلا ردنوصا قو هلی
 ۳ ره ملا رنو وهردقیاامسق رب وه بوق زود سانت مت و

 نالرا تمسق لع هل رک نیو یخ کوم ےل سلف یشلا تم لا کلوب لب رسک تب
 ہل وکتُس كنبسو قرک۲کكفاق قلا رد هسا كلجزر هلبصف كنتسو یرننک كيم یک ۵

 نده سن نقل لع هدفدنل هلو هدر تم اقوم تماس تعا كو تفاخ دا

 ١ :ا ار رد یفالس كلو ساد وم كن رهوج تراعاما رد ءانهلاح رها ظنا لوا رکدوب

 سن مزوددلکد نخی ددل وا دعا ف خذ یشیکب الند شان ند لها 13 دوخاب

 1 ملا قلا ردعسا ضمن هیت عقلا زواوادثو می الک عاص ار ردی زکدنبآ

 دم روتر شفا تن و وتر هضم رد هاتم نال وارک د خف کسو

 ۲ ای رہا کب ر ۉي هلا قاکن دم یدنا قارغالائوة سا عم ەجوز وب رک کم نو یعف كاف

 مش ژ ونال وا لز وکه دیوی کتنو ی كفاق مّسَعلا نس اہم ا تشک ڑک

 / نسحمااطم قر و هد ولا متتفذوهخب ولا لقنالفل اد او8 هدد ۰یت كنو ۸ توا

 4 اوس. ہم ی وا یلدا لاتو نس ار قم ںیہ رسک
: ۱ 

 :جسقلا
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 رخ عج كىس ەش وک نالوا هنمناج نرو وکلا دو نوک تو یم كم نیپا 7

 سنج رب رسکككلادو نوک ِلذافو یم لوح ةمدقملا ردیسەشوکن الوا هنلاچ بازدزوک

 ص ك فاق مداوقلا ردقم_طنالواهلکمکج هنکو دن درا یعار طاس اغ2 دلا اعط شہ لاق قمر
 ها سک كلاد ةمداسقلا ردراکلت نالوا م دقو هجنراو هک اب نوآ هدندابنق كشوف هل رك كلاذو |

 یٹو كن راکلبدانفنالوامدق:یدجا او تالذگهنرمصو هدر خ كفلاو ى كوا ییادقلآ یک یدحاو ||
 كلاِدو یف كفاقمداوقلاهسأر دارم اون اسلام داق لاعب ى ا اسذاهلبرسكك لاد مدال ہنسانعم

 تغ طه دمو یم كل ذوینوکس كابو یف ناف مودقلاردردا لامنسا کندحاوو چ هل برک

 يرن ڪڪ لا دو ىع ءص لوح همدقْلا ههو مدعم بر

v1 ۶رانلواورلیا هلل ددشت ا دو كفاق ةیدقتلا کو وب ندکو رای رس  
 یالدنررت هلبعص الاد و یش كلاب م دقب دب ازءاٹلا4 نوہسلاق واوم دقناذا هم دَتْلا مولا یضم لا

 ورانا دند شت كلادن دی کات ماد ردرازن ندع رندا نةزع ن مدعی لوا هکر دےیسا

 كمادو هنرسک تاتو یخ كلوا لادویعضكفاق ةمددقلا ردیلباع۰كنارو هکر دنیم| شعب

 ق>الاهیرغصت كتضادرارز رد ذاشیخویتندکیالزازوب هدنربفصت كنءار +یک دی روردبر روردب ربغصت

 لد ےس رفهن دنا كيوکهکردور هاش / یس ہم نالواورابا يکيا كن هقان لپ کک كلادناتمداقلالوا ۳

 ردراو تغل یتا | هدنوب و رارب دید هنرلشافنالاب ناتمدافو اهانعع هلی رنک تالاد كلذك امدابقاا ۳

 لادو یم كو“ ردعمدقب هم دع هو خلق جد یر و ہلب رک هففخم لا دوی كرد دمت مس ۱

 كلا دو یف كفاق مودعلا ردیراجاهنی»اراتغا « هدئح رلاهر ےآورددمداقد مانو عقود د شم

 هلن تع مدعا دیدشنلاب : موددلعتالو یدتات رکسلاا ردندنراتلآرکلود هکر بک لیدو نع

 زوم مز القا صلق یی وج كمدق كاذک لب رک ابو یخ ك فاق منابقلا هتماضعم اردک نج
 كفا مدقلا ردبرگهقت : رشت ماش هکن دما خد عضو مر مود ةو رار دهرلهقان نالوا نا وج صاقو

 فط و او دیدش هنس نالوا “ 21 یکف چه ہلب دودو ز لیمو یخ كب هج لاذویرسک |

 تعرس هل رسک كفافو كهرمه مادعنالا رک یندهتماسم مر مز مرگ لو

 ردهنساتعم مدر وسبقن د لام نم: تک لس لا[ نم ەل تم دقلاش و وع رسا عع مدقنا لوقن كع كعا

 یرسکكفاق مذقلا مق لام منفلجر لا_ةب هنسک نالوااطعلاربکک الف تالاذ وى كفاق مذقلا مذقلا |

 مدقلجر لاش ینعموانزو ردییک مطخ هنس هنس نالوا اطعلا رک الذکر د دشت كو یتذ كلاذو ۱

 هکر دهودل لوش هلع كارو یم كی م ET ربٹکلاذخأبو لالا نعربثکلآ یلهیادیسناک ۳۷

 كنەزېھ به مارفالا مارقالا هنلوأ ظفح نو سا لود درجت هکلب هلن لو بو 1روال و هنرروابولواحر

 تانک نوکسكنارویضف كفاق مرقلا مرقموهفهتمرفا لوقت قاوا ظفح نوجا لود هود رک ||

 هبدنسک نالوا مرکمو ززعهولوا نس واو! كملخندربسودو هودنیملنللوف بوناھا ظفج نوا لود
 ردشْلوا عفاومرفالاریعبا اکهکهدشنرش ثیدح اماواهیشت هبهود نانلوارک3 د رایدبد مرقم مر

 مورقلآ ردك ھا لکا هززوآ تم ەدنلک ادا نالضوادوخاب یبصمرقو رد هلو تغل لوا

 لک | ادا امورقواعرق ملا وی بصلا مرف لاق ہدنلکا ادتا كع فی لکا یص تانک هلنبتع
 یعص كنا اق "ةمرقلأ هانعع هر دی دشتو یضتناروتف كفافو كان "مرقنلا 7 ام وا قافضالکا

 بالا نم ربعلا تمرق لوقت نو ا تم ردقمر !بوسک یردهرابربندننروكنهودهلنوک كارو

 ٭دمسح همارفو رب د جد هکمنا ن ءَ لا بوشپاب ہدرونت هما فواهانک ہل كتاف ةمارقلاا لا :یناثلا

 أ

1 

۱ 

 | كنهنسنرب هلب دن دشت و یخ كلادو من لپ مری منع لرد نود رد و 1

 رک دلو مم زارو یش کیم مو قا بیع یا دمارد نالف نح املا لرد دبع نالوا
 ےے -س--.9-_س

1 

 مذق



 یھ مدعا ره مدقا همدقیفع دم دا لاقي رارب دند هغا مدقع یب هنسنرب مادقاورارب وما

۱ 

 هرو فی فو ذا او دجااذاہلعاف ام یلعفیداب الغا مح الافب قلوالخاد هداف فالك

 کیا هدلیرب بوغارب نشیذ شاب یدپ مد ا نا مه: ار کر د4 وبل وش لیک نو اک
 نولوا وال صاحت دهودولشبیکیاتامو ه هود یدج (یعمارزرشوکلوخدةغاب |

YIN 

 مس رف ما لاقب ر بد جد هک لاخ دا رب رالش ینا مافاو یدنبارو مالا ی ریست
 اف ۳ کشا نز رو یلع من 2 هللا فسناان مقا ثیدحلا قو هلخداد اب اتارنا هاو

 | شل عفو هد فک نانو عام راز شف ملا قا ہدروا یزون

 ار ا واهدس وماق کرد ھو ىلع هام زاذا نال وا بسانمنکل

 ۱ | قلوا خادم ہقباضم لح هلب رسک ت ناو كن رم: ماصقالا رارذ ید هکبعیا الاخدا هریرب یسفن
 ۱ هیچ یازرادزاوهتر دزااذ| نبع محقق رل راد ید هکمروکر بت یب هنیذر و یدتیارور مک

 ۱ ی «ود الثرولوا فلاخ ما سفن كمروکر قحوبشارولوا اکو رار کمر وکر وخ هليا هلحهم لا دو
 لن ال وا هک الاخ نسرر وکربقح هد نظن هنسلوا بو دباداشتع' عدجدوخابهقح

 ول واهاکو ام دقمو امودق هرفس نممدق لاقبءانغم ليف كلا دو كيه م ذفلا كلك ندرهس هلن
 ۱ هتسامعم جالا مدقم تور زدم خش جای ان قل راس

 ۱ هللا لاقمدقتاذالوالا بابلا نمامدق مدق مد لاقب هنسانعم قلوامدقم لن وکس كلادون ء كد

 0 || لاقبقاواجدق هنسنرهلضف كلا دوىرسك كفاق .مدقلا رالا مهدرو دی | مو هموقمدقب یادت

 هایت هم كل دو یک لنا مذداقتلا ردیلباقم لئودح مدقو عدقوہفام دو دو مضلاب ٗیغلامدق

 سرت ىلع مدقا لاقی قلو ادیقم مامت هنل وصح كن ہنسنوەلی یک ك ہزمھ مادقالآ

 اک کا وک رولراوس تا زا هلکونا هکر دظ ار ایس اشهرزوا تاک كيمویرس-کكلادو ییا

 مینا مبا قلا باوصلاو ة سهل اسکی مورخ قا یژاذلا تبد>یفوروناوارنا
 ادب نب دلاقب ر وبکهدهتساتعمزمنع دقتوا دقت وامدعن هل هح اداهمدع لاعب قلق مدقهیب هنر عرکتلا

 گی مه كالادو یرسک فا مادقلاب هلوسرو هللا یدب نیب اومدقن الی اهنا لاق مدقناذا
 2 دام دق یع» لاق رد ذس انهم مدقت هلن لیتو مدقلا ادخل انان لک نم دن امر ءامہ از دما نوعا

 1 | ردیتلا خار اراض هتسانع»لجر قبا لن مدل هل ناو هاچ لوا تو دیکو رب یی نات لو

 ۱ | ردزپم اجربک تر ابتعاهدیوب وهنس انعمرافہا یی چوت كن هز مہ مادعذا راثع درد وراناراضع» و

 ۱ عتاو مادی الادحاو مدل دیر ھوج حسب ردنا تاالد یمالکسحیمد قارا ید یرامکت

 زر کت میس وسوماق بج اصذجرکاردعان .اک ینیدلوامادقا 2 اهدحباو تولوا

 یدتا شفخاوهس> هر ایا قدصمدق نالفل لاقب ررب د ید هر انالواقباس مدف و رد هلو

 تالادویعضكفاق هم ےل نوا یدقنرسخ هنننکلوا هکاب و تر د هنساسنعم عدقنمدق

 كنابو هل نوک لا دو یب ٥ دا كم طلا زدهنساسنعم تّفس ال دکح هات وک تس

 ر اپ رسک الا دو یف كن اق ؛مدلا ؛مدع)ا مدفن یادي دلا نالف ثم لاق ردەنسانعممدمن هب دیدشم |

 ۱ ادقا هنرز واو دع هلن وکس كفاقو یرکكی* مادنلا مادنملا مدعت "میا مدق حزلاش دهند نالوإ

 زانا هل دمو یرسک لا دو یخف کی یدافلا هانععهرر وارور«ثرو ةمادعلا هنکنالوا

 كاتو كن»رمه مادعتسالا هجو یل مقوا هع دام بکر ف فرض لاقب ردنراع ند اض عا
 "|| تعدقتما لالا قو ناجا و باما لاش ا وف مدقنو مد ةتسا لا یز د نس اعف منشار
 | ردک رک ق خلوا زادت رک« رک ندنا تآ لوا نمی هب قجا كر اکا قبمیاكجز ىمي اجر
 | مادفالادنع ؟یزج یا مدل" یرجوه لاتش رد هنسانع مادقا ہے كلادو قم .لهمدعال

 ا سی بیس س ہت تم

 مهم"
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 توذجرخا فرح هدرانوب ریز ری د ناوف هدنب هیت کشت هلکغب عج: فرح نالوا هنع صوم ۱

 ناومفلا راز ٤وط ضوع ن دواو زرروطضوع ند اهیمهدنیحو هک ابوکرد اه لوا کر دراو ||
 خص مهدرمثوب هکر دراشکدوردشلؤاوقاوام٭چ وف نم ف ق انفناسهدن مش كر عاش ےک تیس دب |

 ضعەب نکل یک ینیدل واعقاو ہد تلوق یدہدامکب ولف تفص دقف كنيلاهتیرابهلک هر وا ١

 مون قاسم هاب دمو ی کناف موفلا زلوااور هدنزمغ ككرعش رولوا اوریهدرعش عن ||

 یدیدر د هنسانعم یادفبموفراضعب و ردشاوافاوانهمونز هدنءارف هنادبعوییعموانز وردیبک || '
 هرزوا هیماش بغل ی دید ر دوخت موفراضعب و یدیدر دیشاب یا دغب نعد رد هلن س هموف دزد ناو |

 برعاقتاطارنردشفاواریغنندیموفهننک نتصاسمسه ہلدی دشن كلابو یرس كم یافلا |
 یکمایادغب عرکتنا نزویلع موفتل ل ریدیرهدویهس مکترا ردیاربخنهدنشنو ول وا |
 ىم كلاب و یش نام موبغلا رد هع دذ تغلوب یدذبا ارفواورهتخایاانلاوموف لاقب كمروشب || _

 لتق هدن ار دب رخآ كنەیما ین كولم هک دم نب ناوزم هکر ددا لږ رندننسحاونرتص ]| فتو ||
 یا تنه لو نان ةلبغبقخت کئابو قف تنم ذیماهضنا گل لينوكس تنا ىع اف ہہ ذلایدننلوا
 هل هب نکی کلب یدنسنرب هل رتسک ت ناه و یف كناف :مهفلا هتلعاداعبازلا بابا نم هماهفواممف

 ماہنفالا ا بلطنسسلب كنەنسنربلب سک كنانو كنزمه ماھھغنسالا عود یاہو نالف

 مر دلب كلذك ع ركتلا نزو ىلع هفتا هثمهفاف قلا ین سہفتسا لوقت كمردلب یک لنهنمه

 مغل ادب كباب شف بش یبهنسار هه د شنو نض كناهوهلنبتعف فتا امیهفتهتسهف لافب
 ماته (ف لا لصف )ر دیعسا كن هنقر ولن وکس كناهو یقف كاف هه شدم بش فان اما
 هدنا هکر دنول لوش هلئوکس ناتو یم كفاف طلا هنساسنع> رابغزون ہلبفیذخت كن ی فا

 هدسو ایکس رب د خد ههابس اض عافوہایس نالوا لرام نوا نانلوارکد لب شکن قلا ما |
 هد اک لادباو تلقمیکتت هرزوایباور تیکسلانانوبل اب نتانو مت اقدوسالا شد غل وا نراشا

 یم كفاق ملا یعاوئلاربغم یا اسم الا اف ناکم لافیزارید ین هرب لزوت غاتور نغغارکذ

عفدءاطعا اذا لاب ا نم هل مق لوق تم و سرنا ةعف دهی هنر هیت وکلا
 لال!نة

 هکر د لو ددم ن دم قردیعا تاجر ره بط نانو یم كفاق مند مازغو مغو مذق لثنقریچ
 ورد مذموم لجر یدتبا یمضاو مق حیاماطحلارینکاک اذالحر أل لاقب و رولوا كعد یو
 یریخمف یدتاورعو انک ءاطعم هنسانع»یم رو هدایز |

 یصكناو ی كناق  ولا و دناوا حاج

ور ری د هن وشو دل دروغ لاب هر زاوا ینزاوماذح
نغد د ثمل وب هندس اج بول واٹ ولم یراکدبد مابقاک آ

 ند

 نکی رو برک لا عاقل طنس نسب هل اهل م لاد ېک اغ دراز د ماقد ةشاوارفو داوا
 ینفمو اترو لح لس مهیا مخل انقبهنسک نالوریپهدبز لینوکس او ی تاق مبنا |
 بابا نامو عف مالا ف مد لاب ما بو روت ڪڪ ييو دنکر کالب شر هنسکرهتزتض مرعشا |
 قانقهمش و هنس انعم هکلمهلنوکس كناهو یض ك فاق ةم قلا دور رغ نم دلفعتخ ىر لالا ||

 (ڈفیصوکر دون ل ضا هسنلوازکد هلنف ضاهر هننسدیکنا هک هنسن یکباره رز یدکرکك لک هززوا عج

 | مان ردیعما ید ک درود یللاب مق وولد مق او موی دهد یش ونالوا:مماجیربخ تالذکملب دعو

 | قله نالوا هنل ناسناوارکد ہلیقف نو كن هزه مقالا ہؤا قلب مرفو قلب |
 | لاقب قاوا هدنول نانلوا یک هلب ردتک کكانانو همه ماغثالا قر دی خس ھا مقاو شیزا |

 وانوافر و فن رادالبا واخ دف طق یمیاضااذاةمخقلا با رعالا تہاصا لاب ۳ واک یتا 1

 قبرطلا علاقتهم هزر نالوا هک لمس بولا برص هل کف ك اح و مط داف معنا دهر ی صو

 هلبرسک ك هزحه ماقنالا دیر الام یلعاہبحاصب حلال ایا ةموصخلا لاقب نمو هات

 .موف

 ےس

۳۰ 



 ےہ

 لو دهکسکت مار هرزوایراشب دتاوان ول اولیای اقٹنا كد راشی دب كوا |

 |. يقف ی حماملا نم باصا لاقهرزوا یا وردیر دنیانماتعمهالتمارارب د ید |

 فن مصفتا اهل حاصفن الا تالا لاق مصفناف هنگ لات شربتعلراقعافوا ماضفالا
 ۱ عاد عن ارسال مصفا لاب قا ىقنلچا رونىي هلن رک كم نمح ماصفالا: هانم ہلدی شو ی لد امص و

 اغوا ةلب رک اف ماطقلا یمطا مع تمهفا لای ف رارپد ید دغلوا عفدنمیج ماصفاو
 نالعوا نلبک فد ه٤ دمو یرنیکتلن اطو یف كن ملا. اھدنو مالإ تمطف لاعب لک ند هع
 | وقت لتردو دندننداعپهتسکر بوکس فن اطویف اف مطغلارسوربرخ لی هما

 تند تمطف لوقت رواکهنسابنعم عطد مطف یدنبارەصن زوناو هت دام نع لجرلا

 ]| ی ات ملا ہلسکندنسانانیقیا وا هدنشابر ىا وقال وش هلب راب ا

 ا دو هماعقلا ها خب جالب نالوا ولط ولم یا مخ دام لاس قر هنسن نالوا الط هلنوکس كذیعو
 | لوفت قعردلوط هلب رسک ہم مابدالا اھم ہت ةموعفلا قلوط ہلضرفخت كنبعو

 ۱ هام مدل وطیوا بس هر ی اعاد قعدوغلا یر تنبات شفالوف اونو هن "الما ذا ءانالا تمهفا

 هم نضع ییهنسکرپ ماعفاوەنساكفعم یدردل ول یواتاسم ما ریل كس عفا و وب
 تاسیس كهچ نیغو یف كناخ ةمعفلاا اطغ ہنالماذا لحن را تسعفا لاو ارتد
 یابد دنیط ان وکتس كن ی اف قلا مفلا هنگ ار ىا علا ةمعف تدحو اوت هنعانض»
 دو ٰیضص كيج ةعاغما هلبفاذاهمخف لاق لو دیخد هک وا فو بیظلا ٰیسغف لوقت قمردلوط

 ۳ عج مت نا قا لکه موفتلا كم وا تکه زقف
 ۲ | تصرجوهبلوا ادااذکب ؛ یتلبوا صب ر رح هلی حد ادا عفتو بلال تالا نمد رول و

 افق سرم یر ٩ تاک اب زا رک و
 نا ید I ثیدلم اف ہلا ى ەك لوک كفاق وی ضا

: ۱ 

 هنر ضد لو ءرط ندنراشبد تسوا یتتاغشا كنب راشی دوا هکر هننک وش هلرقف
 ك 2 اچ ہیرو :قلوا ولؤاەنیرپ هل كاتو ین گلا مانع ررادینو

 ر رند نالہ وکس یاب و یخ کفافو ٰعض کاخ میغخ قبل حاجبهایضف كفانومط
 | ىمیقف لاقي: هتک نالوا. لیوتنفم ملال هر وب زم لب دبد شن ناب و یعف كفاقو فض كاف ی کو 1

 || نیستم دهم باب مکر د رادار ات فرخ, مشا نسب و وال هان هو یل نما لم

۱ 

 هیت یومغل | ہنس نالوا بوسنم هزغاه دب دشت تان هدنرخاو یف كن ۳ تعال رد زاج ۱

 1 اج خراج نادر ۂنسن نالوأ ودم ہزغآ كلذ ڪک ب دب دش له جاوا

 2 رب تا

 قدم سرد الان ج ولت اک ناف یففاو ود یم کام یارب هب وغلا بودیادر ||

 مغ تر رمؤایخ رو ماده كاعقير دراو تذل هز ہدف نس نمد ءا

 e كو وكن افرا رد خاده بولوبرعم هلبارعا یکی یف راض شب ول اح( لکی عورولبف |

 ۱ ږوب منسم ک نالوا مظغندلاجر ردنیخ نزولع افلاو" ردشعا زور

 ۳ كشك راد ید هپ هند لوش فو ۃعساو یا یارب لاقب(زؤا کٹ هدمنناتکمساو فو
 هد راو قووکعس«دندیام كنانو- به كمالو كناف قالطعلا 4 واقو وس خاض

 الو یو نزوى مقیفل ۔ااناخ دار لاج دلار کد یف ودهتسنک تالواهدوخ ا

 || نج یا نبنآ یی ہوف ا دزاصامفوەنسا ضم نمدز فام فو یف لاف "ملا ہنسا
 | و دن یضصت نا ناسخو ٰیدلرو نک مصرع نادواو ناغن الو لنت وار غاواو هدیرلکدتا

 ۱ تا دو تک ۶ ددشنم ےس اماودلب انک كو کيا راد ميغ تر سو ابف وم بم كنار



 هند
 س

 ١ :دوسا یا جاف ر عش لاس هنن نالوا هایت لر رشک ناه ج افلا هنسا نعم مش روک ۱

 هانعع هل فی 1 یازاحو یعصكناغ مااا قازا قع یزاوآ ندقلغا دن بت مو

 !ندقم غا كنو ود و هتوص عطقن, یخ یکپاذا ثلاثا بابلانماماف وام ودعي صلات لاما
 ندا نما ج وص توصف تر اص یا غل یح شکل اف لاسقب او دید دقملغوا یزاوآ ||
 معا مت یا نسهاننطا بالا نم ة مان لج را ملا :قلوا هدومرف دی مم لغو |
 تدل وتخاف منو و ردقلا مظع یارضف لچز لاق هن یکن الوا ونوا لوکس كناخویتف كن ||
 مينق رر دهمالکن الو کیک ل رج و رج یا غم قطع للاپ زار ذی هوش نالوا هرزوا ||

 عو ناکاذ مدقم توت لافتا ول نالوا یب وذ لدی كلا دو ین ولت كنافو یم كي مدغملا :

 هتالذکم ماده و هاسنعع هادی شت تالا دو یه كنه اخ مادقلا اردو ھنسن نالوا ہدقب ږباداکوناھک را 7وع

 هنزفا كن هنماک هاو کلان زویلط دقت رالغب نزطاهلکا توهم ی دون هوا وبل وش
 تلاد ا م تامیقلا وا ةیالاتد دو لوقت,ن نو اہل رس ساعی |[

 | بواواهدومرف کیو هک لوشن داچو رفعج نزو یلع شل دنودخلاو ةماوغلا
 قمر ی 9ى اعا یف دلار ید ید هز وپ نالو اول بو با ویلا لاجج بج
 هزار و یخ اف :مرقلا فدا الم نجف هاکونا تروع هک ندجالع لوش هلنوکس كناو یف

 نار كل لاتا قعالع ناناول کد ہلا سکا ك ناتو ین هوم مار ع مالا انس كلت ١
 لاسجتسا لود, نانو رکد ہک دروغ لوچ لینک لارو یمنی ةف ۱ ا ۱
 ند رک مالفا قروه سبلامو بیر جت الا دن بتکاف لمبا :

 ایفا هاب الا دق ہو ناف هدب رع مال ڪس یدتیا ذو دیمما كعضو دم لاو ليا |
 لب فرح یب رع تانواضممو اب یدتنانانسیک ناپ یدلققدابز یدین ٰ
 هوش نکنید وم دوج وم تلعوب مچ رکا دبا مرقد دز اب شود ور اهني !سکتردنروتوا ۰

 درج یررظن تاوپوملوا یادم وا تارورشم نار عاتب وواو مم هدنلتصا هک مدیا نط |

 نه ءانض“وواوا ش .روک,نتججز قو فص هک منا نعم هما رده راچم اه
 وشل لار ودنیامو نع بازو اف مور زدن هم ید

ERN |لز: دج وم ہابو ینہ کوچ جیم ۲  
 يدلف ټ اور وب ندبلعت نا ۲نا وت مدنبا ترة مرز ؤا جَو ند دیفسوار ںایزمؤخ لڑ کس ا

 ۱ یدید ید و ہن رک رول دنبا آب هل هاب هد هدر نخل مټ داوملعاق ءنناک دنا کی اف

 درب نالوائزونس یل کدو شد ول هلنوکس كنار ها مرطر

nrهم سم یو حس هو  

 نسب اردفیافوا یهتسنزب هئوکتنثدانصو ین مفاد ندا ساک وا 5
N OT یم تخم یب ٠ Ses:اڑا تہ دم ےہ <  

 ا لوغال WITE وب ٽک اتس افلا رن ا 2
 یز کك او یخ كناف مع لار با نع تاحاهفو ا رس ٠

 ۱ اود یل اقم تن هلاما هک بم طظعماتبق فرح E هنسانعم مظعت لو وا رکا نو ىلع |

 | هغ قبزا هکر دهنسللوش لازسکك مادفا مشعرئاخ یبا مدن عب طلاق وایم هر |

 . | برف لیده ة فر الماز انا یف للوقت قم ردلولط هساک هل رک ك نزعه مارقالا لرد ||

 ۳ یک وک ابف كالم تیس هدشا یعض ك مامہم ءاعو اف حا ةمطرفم قا, > لاقب 1

 مدو

da 

 دف ا
 مرف
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 27 ےہ وت مم سہ تہ ید

 وال سنتز زر ٍمغتلا زی دیهاو وآزداهبهدانف تاسو ردب زاوآ
 ۳ 4 ال نمو نر خو اک ردئن+وممسا هلنیتعف معلا هلوا سو ثم مهم بویلوا

 || كوى ك نيغ ةهغلا هنراگنوا طلا ولو قالطا دنا م چور وتلو قالطا هاناو
 ۳ جون نظفا تن کج وهب اتما لوشارزیدنلو لاخ دا اہ یٹرغ ضم نت زوکس نا یف
 ۱ ويف روک محلا نط نخ هل لاسقن ردم زال ثنا اک هوا نو رغ ندمدایبببورلوا
 ۲ تشک سره یه مر همی اسکا تغ فاو
 وا راس هنر وا عم زولؤا ىز اجب رز اف پود ذتددعاو زونلوا
 دیه از یاب لب ہل كونو كهم مغل ملا رٹؤازکد عی ردیپک منغ

 2 تانونویعض كن منفلا ان عول بد مو ی رشک

 [نزولع متا ردیف pon er انو كرا داغ لاو كات یااذک
 8 نو ےہ وومکچس یو ہم

heمش مستو ته نب ےس وا رویا مر  

eidدف تا وب نوکس ابو قف تب لا 0 رہ تل  

 : ع ا :زاربد ید ہفعنا کرو ا ت ولوا سون مغو رواک هدهنساضعم قلوا یلتولب
 و 2 كنلاو نوک اکا و یخ نان یی هنن هنن؟ناپ روپ بوپ ًاعوص هلو کس كن و
 ما یلوا لتولباوهیالذکه لردك تمره دین نا یسیغت لاو ناسبغوهق من اغلوفت ۇم
 4 دب دينو اظ لنا و هاتف ج لا قلوا ثواب تلذک هلن و کس كنيعو هلل رس ڪڪ ك٣ ۸4
 نیت تیبخاتمافاو فا تاغ لاش تانک: اج مرکشا نزوالع میت اضبا هاشم
 ۳۹۹ روید اسم الا لرد تر تولب یس او او مه لک تعلق

 ءافآ لوقت كا لۈبىالا ەۋ ذ هلزوکس كنافو یرنک کیو زمہ ماف الا اتلاف )رد اور
 رس یتفن]آ رد نالا نالوا لوك قذف لح رو پف تد زون واذا لح راو بنقلا

 ام نالاب نلقماماو نوک كافو ىم كب“ ما فلا امتى لاش هاتنمع
 0 زن مذموم ا تو ما لخخز لاس هاتە (۶92 ضف كن ةامهو

 وا كر 11, وفا هالتما اذا ربعلا کراح فا لا طرد
 ب اسلاف ریل ماتف لاف قلا ولط هل وکس كن زم یف كف ماسفا
 ت رد سام تعاتجج هینفخت عدم یرننک ك اف مالا شما نم 1
 ء07 تض ماش و راز د مانفع و ردق و و یدحاو ن ن دنظع

 ۱ مس رازبد هپ هفحم نالوا عبا وار حاتو اردا لاععتساهد رج اشعو
 ۲ 3 رم نرو ۲ ررر ون یک رک تاک یا ملا ی 1

 كند اقا یادت كرك اتا کنار دب یر ار وا هاکیدحاو
 EE الی لیلا نما سا نان كمر وک ناتا نالوا هدا دعب تند هک
 ز کلا نو للغ ۳ قاق باسا ةرمهلانز کولداوس لبلادنا وو
 | تشان ہنلک لا رولک هدتساعم تاکمامافاوهد میم ورق لات وید 1

 3 سس سست

 ایا

 فا ۱



 ,TEE كلو رم كنوع ملا ما هی گن تمدخ کر الا لو ۳۳ نگ
 كمالو کشک نإغاددغلا:۔ٰیج كماله لوكس ك مالو ی رک كب ةلغلا سا
 تعب راہدیقانختسا ندهیلخا هبا هملغو خنس مه رلغوا نر هند عج تانک بوک |
 | كمالو هلنوکس كيا یخ كنتغو یم کم زمه ةمايغالا یدماق جاتا ەكەم دیع دو 1 0

 ۱ هدنرلامهتساهچرک دراشقیا ریفصت لک لغ کوکر دلا یک در كا

 1 كنرع همیلغ ردنمچپ ثنیبص هیبصودرغض]نب هلک دیلص: ارد ےس

 هژزوالوقراضحب ءاننسایف لصا ردیریغصت ك نظم ږی كللذک لینوکس ڭا و یخ ك الو ینا[

1 

1 

 2 دم

 ىع كبيغ ةمالغلا آوا ین یعنی در تب کیلو ںی ا

 ۱ تورم تم ار م:مالتعایا غاز الزام

 یخ كمالو كنبغ مايغا رلبفلا نو دفخاوا دیو دتنم هنر نامجو هال متعلق لوا

 نالوأك زا لیضوفنم اهم هملنف رد هرو وا اولش ثادعاج هکر هیزاجلوش و کس اتو

 ]لب دیدشنویربنکهلمالویریدک كن عدلا ردها خد کش ون مغول دم ہل ین |
 1 4 اا ةن ایلع:فمصاغلا سانس ها دش هناك ن الاى ساشا «

1 
 ریە لا او د ینو کمک یربن ,نانلوارک دهم ضاغاوزادز / یریهوننالاواهد:ع دخ.لواکر دموقلخ || ١

 تمدید ہفملفب هپ هما نا كرم غو منغ ەم لا ود چند ہک غوأ
 ۱ دل واش نان واک رد نع ةف اچو رار د هةم خب نغا ماقلاو ةنامغلا هرو بغ تمقلا انا هریضو اما | /

 وفر اة نمیپفنلابض اب ناک دارت اب انہو م کیا فی را ود یجدعغلوا یناہدازان وک غو یافت |

 [[ہباع لابا ابد یم ةغلوا مهم رخ عو رونع هام لودت اکر دنصما فضو ةباخ یا خیلی |
 ها لا قلوایس تیاغ نیک کالذکه لب ب زسیک نزن ماعالا مجنسایا ہلعاف عسب ملام ىلع رب ||

 .هخاوا یل واو نوک < وراد لوا ملظء ناب ژاررد مت ۃلباو مغ موب دا لیلخ و هرح دنشاادا اب |

 || تنیخ قغلا خفا مع, ا كیا ! يلع سانلا لج لالهلا علاق زد ید ||

 مانع هلی ك نیغ همغلا هرزوا يباورةدیبعوباهیلوآ قلقجا هک ملوش لار همش تای | ۰
 | هة كى فلاو ىم ىل خ یمغا یدنزو نل یخ املا ع ناک في بل | ۱

 كييف ماغغاا زدزُئاج ی خد خو ہرزوا ین وب تک یلانا .هیلوا قلمخا هک نیک لوتتک | ۲

 یا راولي هلکناهک ر د٥نسن لوشەللر سک ك نیغ ةمامغلا همامغلا یمخال الت ضیا هایلایت |

 ماةعالا راهنسد ناپلغب نزغاراوط جج كز هما اب یکن كنابو یخ كني املا ارال ةي نرغا | ۱

 مايشإلا كرو یهنسنر عرکبنلا نزویلچ میمفتا لب د وخاص غل ارسک كنانو ك؛نمه ۱

اف ةتمُع لوش كم روا ہلیرسکل نغو كانم | ۱ :
 هلن دین كيدو یم تبع همعلا هتیطغادا ن

 ناب رد كلذک يجو رد دمعناضمو ندیاغنبرط كنو یتا دتا دم او دنا کس[

 هل ۵۵ كغ ار هام بام ت تولہ هل صف كنبغ مالا رار د ییز هن هرعق هنسنیرضو | 0

 ۱ مهس نعم لمص غ یچ لنت مومغلا هصخ هلردب دشت كم و یف كس رعنا + منا ه

saf 

rr 

 میشلإ ىلإ ءاعتلا تعا لا نو توبه یرسک زمہ ماعتالا هنساعمتولبهربرب یدحاو] ۱

 كني ہو كيهرمه الا هیلناراط راط ياتو لا: هکه با تشح رب كْعباەفشا لیفنال وا هدشاب لپتقخ | 8

 ی 2 ومالدم كغلاو یہ کن ءامغلا .هنتنک نیباراط نبات نتلا بوتبادغغا یلرق كنشاب لف |

 :كنارد هبررک ,هدننلا تیآذاغو 2 ههبج و عالج لامب ہنسانعم ترؤع نالواہدنفص نا وارکدأا

 اعمال رج دمو اراک سس دام یز اندک ی نت ننام سان نوبل



 مدع

 ۴ ر رڪ

 می

 a ج حس ج

 ادد یا مراذغلا اقا رح هتعب اداهترمذغ و ؛یشلا تءرذغل وقت ققصافا رج ||
 فت قمر دعا هدر یب ایفا ےس e راقد اف |

4f 

 ]اوز هاو شهر كعا هل اله یمن هدهوب : ادر را رتدهسغل وا یسا هداب ر د ر هنسارم

 كان و یهص کنیغ دعا هدنیسبخ کودتا ع ولطی ندان یرعشنالوا هدنجرباز وجالا

 بیم نخ :مقلا نک نیل« وت هلتح اتص الصا عف كنانوتك رمه مالا نادان انءهمیع

 ین بوکس كانو یم تنبع ,یقعلا هنسانجمرا هنسک نالواتحاضف یب یجب هلن كانو
 کرد روش هضم هاو كانهزمه مالا هتسک نالوا بوستم ہی هم لید كاب

 که خرو قل وازوب بولام ږنګنر ل وکه لوک كن ویض كنيخ مح دلوابلاخهثداوس یاب
 در تر

 لوب هستن شف فقیر اے وکس کن یخ كن ملا غ توان رو

 EE هجا ةر لامل اقم همق دلا تدف دادا یناثنا بالا نم

PRاس ما وکی كن دمج لاذ و یف كنبخ ممد مدغلا زر وه هکر کچ ہنسا تولوا  

 ا غ لا پا نمانذغ ام نمو لت زض لوذت نسموان زور دیبکم غ كمر و یفنلامتعفد

 1 كرا وف نا ا نهم ذغ لاق ری دید هک کا لک !هلتدش وب اتفج م دغو

 دوز یخلالاد هک مدفتنا افارجت یٹمیام ذذ الِکت ولاثکى لاش هنش انعن فرج هل ف

 نیک همه ما غالا لک الا رک ناک دا یشلک م دخت وه لابش كا لک اقاوح
 ۷۳۹۹ ادا ها عرضیام لیضخلا مذیغا لاس كم ب بم ند وسكنيس هنا یز وا هود

 یو یخ دولا ردت وا نینجا وب هلنبتف مدخلا د وس هزات ر ەلبایم 2 ك رغ ما اًدَعلا

 سا انارو یلدا همرد تی ر ر تا زا مضر هو و رک
 ب0

 سر هر pepe نوا 2 اف ا و خد

 اوا یا یاب مرغ اغ قاف صب رح هب رشک ا زمه ما رعالا هنساضعف عوولوراربد خد
 فلا هانعم ی وکتلانزوللع مع رغنلا رب د سد هک غر واو کیا نوی دمی عن ک ر مارغاو
 لا نح لما مزمل تر ےھل وف هنم هننک نالوا :الئپمر هنر هل بف كنار و مض كيم

 4كی :غرفلا راد: ولابد مینیجر غزاب دیخ دفن وب دم م رغم ورد یاو رهدبعوباوو
 رخ نم لافب زد راو ند هدنر ر وال ونا هکر د ننک وش هلبدمو یدک كنارو
 ماد ی فک كنار و یف کنرغ ةمارخنا زا رد ید هنبحاص نی د مرغ رول وا وا ۰ اھم سام

 /[مرفلافركاذنکااھاءیٰرقف کار وكلي#إ مرغمل ا اهاضعم همت !مرفلا هثنفنالوا ماال
 [[موہفلاناجم ایه مضو هللا راج ة دق قا ذکسڈامارؤٴوام مجاز بابل نموهندلالجرا

 و بام از نا لاقهب اف نخمالاع یلص نیا اهن وک ی هد ولا رتضت نم

 | ردقمشراق تا مد قی دتا ربضنو رمطفو وسا نعم تلظ ر دیک خ هلن تخف معنا ۔مرخم او مر غلا

 لنو كنق وین كان عا رظا دا نان بالا نم لاشقلوا کارو مک لايتم موسغلا

 ردم وص رد اظ ب رح عی موش پب را اب ۂنسانعم مل اطل ردم و وک كنېشو یضف تبغ م
 اشو كنبغ عدم ع اهر دارم هک تاننشو لر شما دبایا نف ید رک

 رزغود ندیناج ییدتناهج وت ر دیک نسبرغ وط ارو ب هرونکن شا هکر دونگ لوش لف

 وچه داب ز وصل دند شن كومو یفف قلن هلم ءاطو یرسک ا كنیم ملا یرتواندنذپ دلوا مرش
 1 لا یند کم مضر را ددنلواراکافجولبق فهو فیم لم مط غر انا رو نالوا
 ||.كنيغ ماغلا لا علماو یا اتم سد میاد و نخ و جا ج

 را ۰ اتا
 ص

 سی سس
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 سیم ںیہن

 هک ردحب غار هلنرتهف ملا ردیاورلیلخوب و رقشعلوا تست هناج هک اب روک هنسک نالوا توسعه ۱

 یدیدردیمسا لر غچ دروقرب اعراض وژونلواهشناکا یراق ر کارا هب راج نغلو اعالي یراق وون | '
 ندنمدقر ایسا وق کد ددقعن ا4 اضغایلع رم :دئان ناک ص خر بذ عاشر با یرهوج ۱

 معَننا:بلا و پ نال وا ای تاو وع كيم ملا ما یدیدرددهاشهنغوداوا ۱
 نیما موم لام یا مند تح )یار هدوص هلنوکسكلواوو یخ كنيع موم موغلا بوضخحیا ۲

 كز ورز وبهدوصکر دز غچ وفر لباد مو یھ كنيع ةموعلأ لرد موع ده یک نر ہود | ۱
 زر زنجنر ود ن انلوارک د ىج هل تبعف لواو و یمن كنیع موعلا موملا زولوایجنزصو رودیز یکی | ۷
 جا دی یا ود یارک موەلا هنسانعههنسلس لاطان ز و یلع ماعلا ۔اھلا ہنسانعم 7

 :ع اع نکل ندیعج كد اغ هک اب یکم وغو لیضاش لغ لوفت اک ل وال دیکو یتوهو موغ نوي لاش ۳
 یزایپ نکا نانو رغاعو ندنوجمادیک اننیمھدکلب ردلکد مساواریز زالوا ارکدالقتسم || |
 تیا اعلا نات هللا ءاش نا یعسام یلع هرز وا وا ی مادی رازی 1

 صر لب رک كاب 3 ا ۾ اع ,ماعهبلعانا نسب اب یایاع تین ل اقن ر دنس اع« شه لب د تن كن و
 رب یاغا امرخ هليعف كواو و نمط كيا ذمواعلا یدازر باک | یمه اظ برع هکر دییسا
 هلام !هرهاشنیکت ز هدةنسانعم كا هال هتک نالوا بجا هواهم و تب ولیربو بورپ وشمب

 !عوعلاتاد 3 <| میلي چ واهل یکیا ناک تالرن رب همو اعم نالوا یهن میدن زانا عب ورریدهکملزبا ۱
 موعلاتاذ نیما ےهلوھدنمر ونو لا لابعتساہدنلح دہ ہرال ہل نوکس تنی وقف لا زو مس ننیع 1

 هد دین ل واو وی تض كنيع .ماوعلا/ةرمتاذ و نیم اتاذہتیغل لاقب اک ماوعالا نی هتقلاد كد و ||

 هل واراو هیس کس یب هدرکسیکد وز و هد وص کرد تال وش كلذکم اوعو زدینساتلج رر
 اکا ساوا عج هوب رب ەکنا او قاعوف تودبا هضرف هصبق یک! نالب دم کتان روم موعتا 1

 رپ دن هقوطتلذهماعوهنسا تعمی  هضبق داضح نانلوا عجل ان و جزو د اهلا

 بوبلغب هنر یرب بوروف واہ وصولوادک ردرامولطلوش هل وکس 2و او وی ناطفوطو ||
 هکژردیایخدندجباغا یبهلوموب رولوا اکو رز ردلک ید وبه رز وازول وا هاکوژلزمب غنی ر زاوا
 هکر دهنسال وشهماع حارصب> اصندرب رقنو وراریدلاص هوا ندجاعاو كلکهنلواتدمولط
 نوا وار هی دلو فلیالکی دیدرکن دوص هلکنا بوب اهن کی آهسک تزوپهدوص

 لوڅ هلینوکس كناب و یش كن اهوتانیح یه هنسانعمدماعر وکرا زدی یون و
 یھب كناهو كنیع نال نس اندی شر رد سد هناوا لرب مع و وا می سهک ری دهی هقن

 نز he هب ووا هدنرر والو ب ویمفی رؤ لک کرد کو هرکس ناو

 هنسانعمنیللاه وہش قاوااهتشاهدوسهلن و کس كن و یف لنیع دعا ردیعما كەض ومو رفع

 هدوس لبن و کس تب و یف کنیع نا ناعغلا عیار زاو ینانلا بابلانم هدمیعماعل و مع د لجر ا ماع لاب 0

 نالوایساهتشاهدوسیت قمه نصف كلا ىك کلا وییفكنيع نیما کلا یساهشا ||
 اتباع و و زنانه از لاعب هنسک نوک یمالع تنامنامیعو تا یضمتر عا

 تیکےلا او نیل رغب هکر دال هبنماخا لا فب كا مباح هد وس هل سک کہ زن ةماغالا نما
 هسلوا هل ظا رفا یساھنشا نان را رب دل نالفیهتشاةتاوا سا متشاهدوس كننسکر, ناجى ہلجا

 هنسار بولوا هلهاج تروعزد هلی و ید مح دو هنس انعم اهتشا هنآر دهلب وب یخد مزهراز دنا اماع

 مہ

 ہمہ سس

 ۱ هلدیدت كنا هدنرخاو هلنیتصف یار هل وا ضا هدنس هد تانکر دن ول افرا ار 7 ۱

 4 وک تل ا متفلا (نتغلال صف )یا خیل اذالج زا ماتعا لام قم ا نسالعاتالام
 هل رسک كناتو كنه » مات الا نینبالعا كلام لدمو یز یک لنیع ةا را |
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 هو تبع دقلواع تنک ام لاق زد حد هغلوا مع همومغویکهلومبهللعب یم كلذ هلیدمو |
 | لاخ اشنا اه لوقت و لاخانبا امھ لقتالو معانا ام لوقت وهلو و وءهوبالاقناک هعو۶نالفنیبونبب و
 | |[ عد تخانوکی وادب زورع تخاواورعدب ز تخا حوزت ناز وال مل لافنال هعاتبااسه لقتالو
 | انالفعانباامه لاهب نا یصب و دیر تخاوورع نم لصاح ادلولل هعور۶عتخاودب ز نملصاطادلوال

 | ناضلاوع ینا منعفلا نوکیناز و جبہ اقلطمال هبلا فاضلاةوخ ادنعزاوخ عن مالکلا لوا |
 اأ کنیع مع یاب لباتفەنخا صخنلا حوزت موزللناوخانالاسط او ل اخى اان وکی نازوخمال و ناوخا
 | كنیع مم ردشفوا فذحۃرسکلابءافنکاملکنم ءابر د یع ناب یلصا لب دب دشنویرسک لیمو یف

 | کیدید نولہا فعال لاحق یراب میت ہنس انعم ن دیش نی دب اجهدالصا دی دشنویفف نب و یف
 | كنیعو ىس كلوا جم عملا ردثملو'فذح فلا اف ندمامفتسا هلك س پ ردشاو !عقاو هدنل وف

 | ماعالاریشکت اکا دا لوخ لحرو مم لج ۔رل اتش هنسک نالوا ماسال اب یکو مان الا شک هلیقف

 | یتهننکر لب رس کک اتو كن زمه مامعتسالارارولقدروسکم یواوو یغ ءاکو مع کو
 || هکر دوب رها ظنکتردنالو |عفاوهدیرهوج سن وب اسمع هتد اا ذااسع هتیمعتسا لوقت ك مندا مع

 | یک زڑ لب دب دشنو یعض كلوا مو هلنیتضف تلا ربدنف هلن داع هت دخت اهتممعتسا
 || یتفكنيع عامعلا راررص هشابهکد نبل دهل رسک نيعهمامعلار دىتاوردىزوباوب و ینمرغاجوبد عاب
 | لوقت تكدردیکدنبلود هیهنسکرب  رکتلا نرو لع مبتلا هنس انعم رادننلود یعمچ هلل رسک كابو
 ۱ لوہیمالءاہلا ىلع لحڑزاممع لا ةر د سد ہذلواوانکرب منو ةمامعلا هتسلااداهتمع

 لا راوبدخد ہکفلکپ کدو میو جوت محلا ین لیذ اک برعلا نات ماعلا نالدوساذا
 | ندرواز سر نغو ر ممت كح ار صبح اصهدهاّعموب و هم امعلاب تهی هو غر ناک ی عر ااذا نللا مع

 | لوعو ىرسكك نبع ةمحلا رداکد نعورردفکهوغرازب زرولوارهاظ نتو دلواوهس کدیدربش

 | رک كاتو کند مہ ماقعالامامحالا نسح یا ة معلا نسب نالف لاقب کر وادنلودهیوکر هردب دشت

 ]| ماقعاو ی اھب مت وممامعلاب متعالاقب ءانعم ہلدی دشنویعص کیم و هلنیتعف مەنلا قمر اص دن لود
 | هفنازوا بوکجیوبهنسک نالوا ناوج و لھتکااذا ثبللا متعا لاقب بد ید هغ وب نااکب ویز وا توا
 | یت لاق هنت نالوا مات لو یرسک كم و یف تبع محعلا لاطاذا باشلا متعال اقی رر د ید
 1 ممعویک فقر هلفیغروررس ہلر رس هنس انعمر هنس نالوا ماع یج ہلنبنمض مسا مات یا ممع
 هنایش و هجس> خاغەبن ودیر همع یپعناللفیوتسا لامسراربد یخ دهغل وا مام یماضعا ویدقكهنشکرب

 | یونسا و ت وو له اکهبهاوخالوفو جا نۀ جر کد نیحرب زا نب ورڪ شید ولام |
 | تسانم رونلف ددشم بونلوا ماغدایم" كنس هلك همع عب جاودزالل عملا ددشیدقو همع ىلع
 | یراکدیذ یم ممعو قدلفلصاح بود وب یروبزععیر دهنس انعم حالصا ؛تمرممروعونوجما
 | مومع نموهلاقیز ولوا كعد صااخ هکر ولک«دهنسانعم ہمص معو اریدهنس» ر وق ید كوا
 | كيتو ى ك نبق معلا یحاعاامرخنو زوا هبدمویرسک کمو یتض كنیع ملا مص نم یا

 _ | هگژلودهتروعلوش هیمعوالاوط ناکاذا مع لی لا ہنسانعم یراجاغاامرخ نوز وا ین هیدیدشت ||
 | منچنالواممتهنتفف ممعلا قلا ماوقلا ذات ةع ارمالاق هل وا لماکی قلخو مامتیدق

 _ | معلافبقلوالماش انبن موسعلا یلیاقمكتدصاخ هل ديدن كيم ةماعلا مان یا ممص سج لاقب
 _ | كيمو ىي كاع دیس ایطعلاب مهمعلا فی وڈعامحلالمشاذا ل والا بالا مامومع میشل |
 ہار رسک كن نیعو یخ كلوا نبع معامعلا هنسانمریک ك لک وب یکے ییعهلیدیدشن ك ناب وهل رسک
 كندا وی كلوا ممم ممعلا ردیسا كلج رو وليف نانو ىم كب معم رانع اچ نالوا ق رفته
 نزو ۃمسَعلا هوا قارظن هنند رم اسیسادتباكننلاویرافل وف هکر د تآل وشہلیدیدشنو یف |

 ٥رود



1۹ 

 ملم | ںیہن نادبعقح نفمرکع لوا د کرد یدایساباب ید هل قر هما رکو 1۳70۳9 ١

 مغاط لعو تمالع لت علا نوجارعش تروزمض ہادنالب راری خد مزکعرولواءاکورد نالبع
 مسانعم تبارزرپ د ید هغ اس لع و زار دیجدهتمالع رافد لف هناتفهملعو هنس اندم ل چر اربد د

 :بابلا نم اب لھل لج را ملع لاسقب رو لک هد ونش انجم قلوا قرابینا دوطتسوا كنەنسکر ملعو
 یاد وطوراقوب ليج” كمالو كنهزمه ا هساوا قراب يعادوطورافوب عی ملعاراصاداعبارا

 تسوا یوم لادم كْفااو هینوکس كمال و یف كنبع الا ید رورم نالا مکن هنہک نالوا شراب"
 العلا یشلا تلعلوقت کلیم هلبنوکس مالو یرسک ك نع معلا سا
 هدملع نا هلع نیسربد هلا هتاف لجرلا تلاع ن ند هبلافم بان و تفرعادا ضیا ناز پالا نم 1

 الع ہملعادتنش تیلغ لوقت قمراب قادوط لوکس بالوصف كنيع ماعلا كتاف هيلغاكا
 هلیدیدشت كمالو یکن نیع ةمالعلا ةتفقشاناا ارسکه زسکحا هنرسک لم نالا بایلا نم
 ید هيهاډ هبنو دیر مہنا اک ةَعْلا ملا ءاهلاوادج ماع یاةمالم یادمالع لخر لاعب هنسک نالوا .ماعهداب ز دا

 ۱ باط نس هيلپ ننهنیسنرب تک كتابو كنورمه مالتسعتسالا یلرلید نساسنعمزاکز ور تفامد لع ۱
 ید هغلق ِتمالع مالعاو اهلی ملعتسآ لای كمردلب هلبرسکكن هزمه. مالعالا كع |

 لاقب زرد یخی هغلق یمالع زداهب ہن ہن یدک یهابنب مالعاو بوار اصلا[ لاقیزرب»
 نالف تمالع هل سسک كمالویمضكيم علا ملا ملسوهف ناعیخش ةمالع هسفنللمجاد]سراغلاعا
 هاکو رک دیدشنلا سبلو ملعتفءیشلا هتملع لوقت كم کو هیدب دشتو یه كمالو لی اتا ۳ كعر کوایرگبلا نو ىلع ملعتلا هن نالو تمالع لمف كمالو یعض كو ملعلا هنسک هنسک

 روپ زمو هدنماقتملعررید جراخانالف ناتملعت یدتبا تیکسلانیاو هنیرب ملعرار دملعت ںولوا |
 نیسرعد تا هسید جراخادب زنا ملعف ناچ و نیسربد تع دفراه سود ج راخادیز ناملعایدتبا ۱

 یم کی“ تامولعماماالا ٭ ول یا میا اعت لاقبهنس انعم كم هلص كمالو وف كات ملاعتلا ماعتلا

 هب دم كلاو ینوکی كمالو یمف كنبع ءالع ردلوارشع كنپا ها یذهلیدمو هلي كمالو
 طفل نال فلا هلیمال كالع ردنا ؤا فیفخت ندنبظفلءالا یل هکر د هلگر لب رنک ك زم رمو
 رونلب لوب کو نا هک در لوش هبي كم الو کیم عم ا ءان نچ ڼو ډی رن الفون املع لاقی هلکعا
 یخ ك الو بل ملیعلا رارقب الا یس هی انطابس نا هک انچ هلیدپ شب كمالو یمض كنيع مالعلا ||

 رارب د ید هیونسک نالوارتءوزاب عاد! فوجی وص هکر دنوقنیفی لوش لینوکس تن ہدنامو
 1 ىلج ہل كمال لالا هنس انها تفکیک زا در وق للاب هلینوکبت كابو یف كنیع مالیعلا نت

 قبالخ فانصا یچ كانك ہل كمال نول اغلا نول الا چ هب رپسک كمالویمف كني يج ملاوعلا هتنسانعم

 نم زبنکءامرارید خد هب وص قوچ موعلعو هغب روف لکرا هلی كجو كنیع موجلعلا هنمانعم
 زاوبدیجد 4ه ود نالوا ہل موجو هنس اهم لیل تارا ر دود ننس وک ارق هک ویو هنسانعم
 ارد ہراواانمزو کرب كنود مچجالعیدنب ناک ىج دم دیرسک کج و نفع جل

 م دلع هډې جارهو هتنواق ل ھج وبا یدتارایضع وردی ا كجاغا جار رفعج نزاو لع: مقلعلا
 ةمَمِلِج لوا هکر ديما کلر اتشزہ ہلنوکس كمال ہدنیبامو یف كفافو ِكنْیَع هیقلع ئابد ارد

 چد ا درلنویو و رار د یصخ اک هکر دراو ید عمقلعر ورد لساکاہکردةدبع نب

 مکلع ٠ || كخاک و كنیع میوکلملا رد ن دن هلسفرفعج یل وا هنالعنهمقلعاماو اور دندنسهلبقعوط افعیر

 باکو تابع .al ردرب ار وذنب ى "ومورکد» آدم یعمو نزور د یکم ودلع هود تالوادر هلم ||.

 ص بالاخا یس ا دیرفاباب میدی شت "وی كنيع ملا ہنسا نعم ماطع لبا رادود كوب هلیٰزبسک ۱

 یس لو یم ك نبع وجا هنیمانعم یرلش ادنرفایاب ین هلپ ف كنهرمه ماعالا ةنسانع ||

 تچ



۳۸ 

 || دمو ونک لناظو یف ك ليج عا قم دام ال یا ناپ یاس یر و
 همان ام هلبن وک د کلو یم نيم .دبطعل | ندب رب ندره د دبا دش هک ه دبدشهلزان

 ك سا دف یک ودنبشر نک دن وکس كنرعو ٰیرسک كهزده
 ہا سیارے رسی ویو ما لا اهانبضع هلب رك نبع ةماظعلا نزجما
 عارذل» :دنلغتسم یر( نلاق تالوف ع ارذلا ةمظعو هلن انا مک قلولوا لب دیاطعلا

 ج رت ك نبع مالا .ذنسانعم ناوطتسا لک ةلبنوکس کن ظو یف كنبع مل مظعلا

 اکو یخ ا الواتس انس او تالا هک ی انا كنت الا ہود لب )زا ظعو ةن انعم ملظع

 ارا ەتو راز بد لاک [هدیسر اف ناسل وزاران وب کوک لکنا کن وادہوح٭لوکس هدننناف

 / +3 هک وک ارق رظع وزار کج هلخاورتز وع دن راک ہل
 تاج کلا عل ٠٤ هچالا نج از وکی ثکفاقو یضف لنبج مقعلا هیشقلا || مقع

 ۱ رەتتە زکام یس كفاقو رنک كن همتا ءانع |
 کا ر معا لات قلق ممکن مه ماسقعالا هت قرامر کی

 لع هیلجو و هیدن لصاف-ت قلاش زار د ید هغ مرزوق و ض عر ودا ولا رفت ادا هلطاف
 1 درد اتاق ةو فشن اقا نیکرمشلا بالصا قم کن فو تنی

 ۳ یر د هد هټ هک نالوا ئوخادب وزار د یه دی دلش تر رخو هنش انعم قع |

 نالوا عوجسم نکلر دق | وضع نیم نو هلال هتک راد فرم لو تم ا
 جاو ہللا رسک ت اف یتیم چت ردرالضغم نالواهدن اب ارلکلخ او یف كغ دات لا مەاتسلا ||
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 :نالواهدنم وحن اعم ذر الو قعم هکر الو غمر ذاا دنع م مسرلل لاغپ |

 و ہم تفت یشب رقم رجب ست نوغور رب دید
 ندرت كفاقو مص كنبع نقلا رب د یخدهرانروعنیمرخوط قع
 دلو كن هکر دکل وش متملآ یمعلا قنعماغ یا یمقع مالک لات نوسنال وا قلعم

 دعب رو کل یلعهفاخاذا هنبا لتدفق لج زا تال غك اؤ وال یا صلح
heال وڈ کتب وو و ها  : 

 ۳ رکا رب هدف دل وارق ب وص توزاق وبالار تک ناو كنوز ماست لا ماس
 ۱ تر صا ولي راقى یاب دس ولواؤپایلعط کان نوا كلب نبع تب وصزاراد
 | هلحف تافاقو عض کیم ةمہاسلا رفنحااذا مقعن لان قامز اقویفهلیدپ دشنو یعض كذاقوهلنبتصف ||

 ان خط کان کس فاکس ت نخ کما مەلا هتضاخاا ان الف تفاعلو قك مشبات ءولضخ | کم
 ۰ ا ر اور کرا ااو رو دوام نون اک علا هنن انعم

 م ان تنپکع لوفت قلب اتم هلنوکلتیآ تافاکو یمف كن مکمل زوڈ ند هربخذاکآ
 یاد مکعوکیلامہلع تذدشاذاربغلا تمکعل وف زرد ید هکلک ا وب هب 4 ودرکو

 ذا ایکع نالفانع کک لاق د تبع وآنهندنزابژ هنسکر کو دیروز ما
 ۹ ور لب دنا الا او گزار نل

 ]قد رعاکو وب نوا هننکو مرکل ق زو لع مکن ارالغب کوب کو اهکس ردتباا
 Pe ریسهدانز هود م 4 نو ہلا تلخ یافت تيل وف ل نم ہلا کا ذا مک لاج راتنکعا

 یزرانکكفاکو یمن نش لب یا نوش الم تاج بو ننمسا ذاابکعتل بالا تسکع لاش رپ

 | E اس ماکعالا شش یس شش رس دتنقو |
 او سس 2 ورک طی ذم رم مک یخ هی ا امی ںیہ ۱

 بس



LERNEN 

۳۷ 
maa OC rT ۳ 

 دال دن یبا صابر وز رد ی راسلا مصعادوخ نیل مصع اکا ساوا ضاب ات |
 هکر زم د لی ررر دم فعااک | هساوا ضا دنر وپ یر ندنخب ذلو اقا ار بنا ۱ عج 9 ۱

 لوشلب زسک كنیعا بچ مءاصعلا ناف لار نعما تّیقصعا ندناهجو صا نالا دا
 راب رعوز زدوتک کون برف هکر ږد یا هشیاف لوشورارالغب ن رضا کا هر هلکو کرد |[
 لنا یف ور دیم ا كس وب لرذامن اعز ماصع« نمد ماه ان |
 تعوم اص تدوس ماضع سفر دذ وچان دنر مشوي لر عاش لنوو ابماظع نکنالوایماصعنک, | 0

 كماصعند رعش یانم کل وا بوشنف ەك نوتيلا ا تونمهماص ینا يقال او رک | ۱
 ك بلو برف دوشاپ لَا ها هر هپ رک له عنہ ا ماصعذ REE و
 نوه ایشو درد قد هک غانۃرادوخچان ہہ مادغا اما عو تعج اذا رقلا تو 1

 راوط با هنس مانصعا هاو دق بالا ختم تام دوس اوا لا قرات ۵ 1 2
 لا معاف لس ماش نبات بتمن تی ةرمصب نان یب ابتدا مما لاعب زرد تاک ا بش دز دراوط بو وطکحهر روا

 یاری درشت بسا بز هی
 کر دیغا یصب دوش هلن وک اتا هیچ هر ابنک و ی رح رتتس ملا. عیسی کش ۱
 راز »جد من هضرف یاب مضعورلزرواص مح ن نوک اپ یاد ہلکی ڈزاؤی ی ها دنجوآ هکر ارب ټیجد د هجن اغا لش ضاع نوچ" نوت اخر واد |
 بو دیادیق هلع مضحارص بحا صور قبا قرتوڈوکل دیس ور وفمودم درو ۲
 نال وا مهف ن ردن ال ڪڪ :ارشو ك سوب افبخاص کالا دنا قرف نذل تب حب ۳ 7
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 نا و یش ایع رم طفل ننماە ا بابا نامش یشلا مع لا قولوا ۳ ك

 ر a و

 ڈیاپ جاو یو شود دم تیغ پا ۱ ا تا دا دات

 || ناو هنس انهم رک نالوا ضا ها ینچ لوک دامو یض لای معلا

 | لمخ اکا ہل وا صاب ید هدر بادام ن دنفیدلوا قایلا یب اكن 1 ناف وزارپ ےن

NG € 

 ۱ كنب مظملا یجالیرکلفاضو یف نرم هنضعالا دقلوا ح یتفم

 ۳9 مد نرم ابن 2 رواج ات وج شو

 لب نیمریب ك هجو غچ ولا نسخ ىع هتل واو را کت نچ ردلکد گواه هری سن مکن لدور ده < زا نکوی

 لاتی اما ہبادف یسد لک ار نیس نوک واط ا متعب سد کج و نسل قو اب نس رک وج ول ائ نیس نوکسب نیت ود كاهش وا ولا نسحون

 مع دو یک كنارمه ماظعالا بلا سابق هننرزوا کیو دیر ان ویرات لت ا ||
 | ترمه ماظعححالا دادا مظقو الا فعال ان دس مرکتلانزو نت ےل مالا ۱

 نو ورم وام فان ایم تا لا شنا موم ی سرب هلرنکناواأ
 تو کس كلاظ ویب” كنیع املا لذ رد تام کردو یم كناطو هل ملا | :

 كم 2 مر نیم ےہ مظاملا ن دنا کیدا |[
۱ 

 ےہ بسے ےس جت وس
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 كا و ی ما ما زود زوا مت اددصف هدهمروب مازنعاو تعرع ین ما ذکی لع
 نا و تکه کرد ردهقأن والشاب لوش چوک انزو لع غزوعلا هانغم اقر ران و یفا هر رسک
 هراز هزردقف ملا هنتاتعم زور دید هېر افمزوهورژوآ ییوار عصا هلوا شلاق
 كتبوا لن نه متعالا قوا زك الا بیرو لصنم كکللپءدل الف« رولواهدقناو هدلاهکر د
 ۱ رد نو كو خم ءاهفعلا هنسک لا «رزوا تص نانلوارک ذهل یغف
 نه زت یل له زم نو یخ كيح سل هی آر ناو لر لا اگ
 ۳ ترتر وکم كنو عف كنیع معلا هلن موس منظم 6 یامتسهاا

 ۱ یت ھ۱ اد۴ینانلاسابلانم غوقلاطسو ہٹا لر نم

 ۱ :ا بک مو ةنس انعم تالابمز مقا تارک او برا
 واک شہ طلا را الا ده لاَ ارب ذ ید کا عمط دعوی افت لمسور رمالاق
 تو كنهزمه تہ تو دنس عانلوا مد ند هيز دک ن زمره جاسعال۱؛هفو
 سر رکی انو تن نمنزوقو ره ناو هرکس ندرت ار رنک
 فط و یل مو کد زعدننک نالوآرب هد دلرهف تنم نیش
 ئ0 ۷ مشمآآ دید دنا كعغایزوفدمنشغو نشوه ئا
 نو نرش ولا فلاب و یت نر مو ردفورعن هکر دف موقرب ءدعضوح
 در حلوا نانلوا رکد یدنعاو هرز وا رویذلغ نو دمو دلا یتنیزوفكنوا یراکدبهنالوق
 امد ڈلزکار .IEEE محصفلا از انس

 کیم كداصو یم :كنیع یصعلا: ,ٹواءاوا:یزیشەلزکن وَلوا زنا كرك واوا یر
 ال منع تا قطعا ۍدش هرو م نالوا یس شک وفا هکم دئشبا ناب صا یدتا قا ةانعع
 رنک كذب میصعلا زاد دقز وربط نیاسحهاوکسلمالو یف كس تاضودنم تان نیا
 هددنساتنعم ظقح ومو عدلا نام 7 ۳8۴ اج ۴ ےس داو

 EER ا تہ ا جفا نانه

 | ةععاذالیا موصعمالدار نا و جب لیفهلف هللا رهآن؛مویل اصلا هللا لاغر رولکیندهتنناتفم ||
 1 و ا و رد شک  مامط ییرلکدید تسب لب رشک لد اص مصاهوبا لومفیععالعاف نوکف
 ۱ ۱ نقزکم او یف ثیع .نوصبملا یدنلوارکد کد ترش کود ویش منتخب یراکدہد مصاع و اکو
 هر رنک نبع و کی منه :مایضعت اله نوک | نىك ىي قو دمو یضوشل دام

 هنا: تتت هل تدلصتخالوف اوفت قوا ج ون فكك انو تن رمنهماضتهالا ضعناف نمم

 || كانودن:نمه ماصعتسالا رد ید هفلوا رک هنر نوازا او هر هتشنر ماضتعاو تمل
 مک بوکس كداضو یف اھ و سس و
 1 لوف هل صف لاد اصو رک کیم معلا ب بسی اهن نا بلا نمامشع متصخب ممتع ل وقت

 کز دەغرفلوش لق هلاد اصو ك٤ «نمه ماوعالا بازغلا هت اعم زا وس عض وم یر زال: نالوا
 ۲ 2 فهم اکو و و یدتاراضملو رددهدنس هر ام لا ید انف كہ ش وفارژ هوا تالت :قاهدند اتما

 | كار انلباوراربد یون لا ضیب و قوطعلا قلبالا کت رونلزا لاتنتسا هدنلخدوجو لر ع
 | لوش خصعا یدنیا اوری ددنبهطرموت نیکرکق قرون الاضب ورد ا نالوا هلم اھت قا
 | ضایتهدنلارب مصعت ی دتا دییعوباو هلوا ضاہدلزر اود وا هکر ار دانش نک ناب لوش و هنوهآ
 اب بدیم زعل اغ ی یمهلندم لاو نوکس هل داصویق كن هاشم دال

 تر



4t9 
aaa تہ a 5_o o 

 هلا نرجو دشر هلدشر و بلص هلا بلصو د نذج هل مج نیس وولف رک یدو تدیالق حوتفم ||

 اذا لحرا مدعا اش ر ولك دنس انعمر اقتفامادعاو لا همدعا لاقي كا قوه كك ن هنمم مادعالا |

 كلدكهلبدمو ىر دكا دو یف كنيع یدع]!هنسک نالوار ةفهلبرسک لا دو نع كوه مالعاا سنا ||
 ہدنرخا كنسذج بط رهدهرونم بد هکر دعونربن درظر هل كه كی جا د علا .هتسکتالوا رم ||

 مدعلا ردیوسفمهنس هل بق مشج ی هکر دیعسا كوصر ل ذ مت كلا دو یعف ك ذيع قلا ناؤاک
 بورالید یب ەنسکر مدعو تعا لک او یقمرضبا هبا افج ییهنسنرب هلبنوکس تنه لاو ىت كنب
 هعفدیا یناثلا بابلا نم هدف نعهمدع لا یر و اک ید نسانعم عف مدعو زار دیو کجا ول ||

 برس ناب و ىع كنيع ادعا :ندنسانعممو] ز دعسا ہلدعو یرس؟تالاذو یخ كني تل ||
 هنانساپ منعب یڈللمدع سرف لا فب تآ نری هیات هلپسنک كنادو یف كنبع مذعلا یی ||
 یو زر دبا نو جملخب فوص ہک ںدفاربط ك سکو لوش ہابز سک کنارو تشیع ما دک یا |
 دنس انعم مراعرا رد ید هنلواوخدبهمرعور ددم رع یدحاو یدنارا پو زرالقب یدحاو قدنلغد ||
 همرعا یظعلا ثمرع لوقت كمر وكت كليو کس كارم نع كني مرملا لات هناءاش نیسان اغا
 ہغانوا یجاغا هودمرعو رار د هغملا یا ن دکیک ق رعو هتف رعد! قاشا و ل وال باتبلانمامرعهمزغاو
 ینا نکلی دشنو یض نارو هل نتف, مرعتلا هته تا( ئار فلا لبال تمزع لاقي لود حد ||

 ندنآ هکر دکک لوش هل ذيفتو یف کب ارو یعض كنيعب مارعلا:تقرجہاذ ا تیرعئ لو ےن ىل لویس ||

 ہل يخفق كع ةمارعلا هلو شک غار هکر دج اغا لوش مزاصو نسرش یاراج یم الاخ بانک
 لوشی ہلیشف كنارو لہ رسه مارعالا یناناو لوالا ب ايلا نم ةمارع مزی مزعلاسقب قواو

 مر عاعیطخ لاقب هلوا قشراقیک هل نوبت هک زد هیر وس ل وش مرعو هلوا ض اود اوس هدنا هکر دهند |
 اطقو مر ءاطةلا ضي لاقي ییجج كمرعهلبنوکبس كارو ٰیعض كعد مرملا یزەمؤانأضناکاذا
 مرحلا ضار ودا وس اف یا ءام رع ةیح لاقتیتوم هافرغلا ر دش ود نالوا فورعمهاکه د قازرغوب
 ریخیدلوا عج موق هلن ةمرع)ا رد طاب نالوا هدفا ذوط نویقهنوکسم كنارویمض كی

 عج رنو ور وا تهر کم نایک اوکو هکل ود همزن لوځ كلذک هنتر عو هن اعم لمزامقج

۱ 
 تن

 داکد هلو رقم تغل نکیل هلبا همان لرب دید عو زدشتارورم#دابیآب تک

 مەارعلا یل وا عج هلب ,رسک ك لارو كرمه مازنرعالا. هنسا نالوا عع بولوا كرل رک كازو

 هم یاةمه ارعههانلاشیهموانزور د کم هار چ هقاننالواهدومرف هلا رسک ك اه عع
 | كنازو یمضلنیع مزعلا. كا هجوت مات هکلش یهنسارب هلن وکسن نار ییغف تبع مز دلا
 ف كنيع مزعلا تالنکح هابنعع لب دمو یرسک كازو ىع ذيع فعلا هانعع هلن وكس
 هلعف تدراادایزرعوهعرعو ابرعو امرعاذک ی لع تمزع لوقت كلذکه انعم هلردمو یرتسک ك نازو

 تمزع لاق رار د خد هکمجادنا مزعو زما هع رع یا امزع لد مو یلاعت هنا لاقهالع تعطقو

 ےس ےس

 حج مس

 ̀ || فتوا یا یودعیام یا مالااذہ ینم عوام لایق لرد ید هکنک بوبدف نند یک رج ||

 || نالواوخدپ هلی رسک ناو مراسعاا ریدخدهغلواوخ هب مارعویعنوانزو زد نک قا ع لو ایا ||

 ]| ص و والمد ردموق بول هبزارغین لوکس كلابو یتفكنادو یم كنيع مرا هناوا
 || كنیع شرج !مارع ہنسا عمر کی سج ر کسع ق وخ هلبغف از ارویمه كانع عرمرع]ا هتاتعم
 ]| فال مدقم ردیسورابا كبر وپ ةجرخ دلانزویلع ةمنرعلا ندرك کرکٹ هلیقیفضت كنارى
 فرح هنر عود کن روس ہغاربط خر و هندی یادنقرع ر لع تلاد ناک اتمام

 مزنعا لقب كمجمادنا الذ ک أن سک نانو كن هره ات مالا كالع تعسقا یم كا دعا ۱
 وچ ججج ج ججج ج ج ج ج ج جج
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 | تالا زرد یخ دهنجاغاامرخ ناب ندکدرکح تور هد هنیلوا برم و نبکسیلاپ موقت
 - || مع هلبددشنكنابهدنرخ او للہ یمچلا هنسانعم تالصر ورا بک نال وا كر ہلننضف ||

 | قك تەر مه مجاعالا ىج كبف لرز وبزمكاذک نوسجالا یسهیشنهبعف كوجو كنءرمه |

 رمغللا زب رضناک اذا ملا تلصل جر لاقت ہنساسضم سفن ليقف كيج و کیم جلا ردراشبد ||

 ح 3 ۱ باتکلاتنعءال وقت ر ید ید هک اعصف رغب ولیڈ هم یاک ماسععاورواوا ك عد فورح ۱

 ]| ب یاب لع مکن رد هنس ا نعم مع هلن وکم كيجویضكنرع ملا یکی مو رەللا مور یدحاو
 . || كموقلمرادمعو همع ناسا لاق قماکكوا او مالکه ر زواروب نمنز و هلا زدەنمانعم

 ]| هلغاسلتواراجاضاولنکیدهکر دهودلوش هیدسشنو یتذ كیجویمضلنیع مچا ارپ د خد نب رخا
 |[ یراهانانلوارکذ ردذوخ ًامندداتقلا ےک وهاضعلا ردا اھھکا ندلتوایرلتوانالوار وش

 | || حج شيدا ق وهنساعمههیهب ناوبح هلییوکس كج و یتف كنيع اسلا هتسا نع:قمرصیا
 || رداق ہقطنراہدہد ءامجت هاویحو رد هنس ا تعمر دههلرنذخن كلاب وی كيج راجو رابچ ها جا

 | ہراہتلا ةولصوهتسانعتروعنابلوا مالک: ةعطاو ر ولک یدین” وم كما امو نود وا
 | لیت كیجو تنمرمه معالا ردن وڪعی دم ویت ہا رد هلب ارهج هد رامن ةولص ی راکدید ءامج
 || كنك ماو انعم ملی رسک ك وجو یمنضليم میعتسلا ر ونلوا قالطا هل وار داقهملکتو هقطنره
 للذک ےیعاوعاشلا ع الادایز هتموید هسر واوا ندنس هل اط ب را رد ید ذیل وس او

~~ 

 || نامععالا هددسرول وا یخذ حصف هدنملکتینععولکد هنرهراربد هنلوا یر تالمعع هدننابل

 | كيجو كن ہر یمعحالا نیمسعالا ضمد یلع ہانازنول ولادت هللا لاق ىج تلذکه لب رسک ك وجو

 | ٰیسعا اکو مک بلقو یم عا ناسا لاق هنسن نالوا او د ذم هما هر دی دشت کار هدنرخ او یف

 || نویعقیبل وام زال تب هتسفنودتکی تر دلکد زی اجیمععا ل جر یمی یمجعا لج رل والو
 | زدهپمود هدومرفرنصتو یکیرسق ارس هقویراوده) راو دهل وا هنر یمجعاو معا هکر کم

 ۱ ۱ 1-۱5 *اودیلوالباق هدر بول واقاو هدنمالک اهصق هکر ولو هدر لوشیندلیوأتنانلوارک ذوو

 رسک كوح و یم كنيع مجاوخلا هیلدشبای زاواوەا۔لجاص یب وص هکر ود ەےنج ومای زد

 . | ةوقو نع-تاذیا دهم تاذ ةقان لاقي رولکهدهنسانعمت وقو كل مهر زوار ویزمنز و جا
 نازو لع مععتلا فرطاتمععال وَ قعوق هطقنهلب رسک كہ مه ماسعالا ریسلا یلعدقب و
 _ [|طقالہاھڑک(ص تخت لاتعطقلا نورا ىهو ملا فو رحدنمو تمجع لاو اعم رکن
 ]| یال والاةولضو عماطادصسل وعناک جلا طل افورح ءاسنعم و مالا قو رجوی اس نیب نم
 زد هتس اضعماصعالا قو رح مچ ق و رحرا بط هدو ىل والا ة اسلا ةولصو عمال ا م ويلا دعسم

 نالواندنناش ماععاهک یبکینودل وا هتساسنعملاخ دا لخدم وەنساسنعم جارخاج رشیدند

 ]| یا مم بابلاش وبق لدل کس هلا یف كی جو ىمط كيم ملا هت رعا کل وق فالخ ىلع
 | ممتسااذا مالک! بلع مجتسا لا قلوا قلقمو مهم هلی رسکانو كنهزمه مادتتسالا لفقم
 ]| هرزوآ یاورو وا انعمواتزو ردکه ممه قاتنال وادب دش هل کلرلھجو كنيع دما

 ]| هتنکنالوا مسطادیدش ب ءلواهمقلاریصق هلن وکتسهدنبام كی و یرمسکكنارو كنيع.مزعلا
 | رووا تاک ی خد ندر کد هلکن وب زولوا اکو هتنکنالوادیدش هلیرسک كنارویض كنيع مراسلا

 | كا تحرس هج رت دلانزو ىلع ةمرعلا دیبا كجاغا سنجر لن رنک كنار و كنيع ةمرحشا
 | هدقف مع عہازا بالا نمام دع همدعا *یٹلا تعدع لو ةت قا ی واب ی هنن رب لن مرا
 | مدعلا ر واک تددعتسانعم رفق مدعو نیعلان وکس یدل اردصلا قس ابةلا نال سایقلا الخ لع

 نشر ولبق نکا یلفلا نع ك سلق موعضعیلوا نارد هنس انعم رةف تالذکهنوکس كلادو یمط كع
 جج

 مر

 وج



 هلم میلطآ یکی رهوح علف هوا داوس ندنغبذدلوا هد تیر رد ۷
 SiN زاقز وشهلبدعو یمن كمالو عف كيم ةءولظلا والا هنسانعهرارهوج نالوا هد نند یو 1

 نحاصومنسک نالوا لیت تول واز جاع هل كنيم مابملا (نیسلا لصف )هل وا شا راقات م
 ئیزافو ناف EET .ردشعد که دنامر د ماہع نود ارب سفت با یر دصم ی انهم ی ایک جار یخ 1

 هوس وش هسقعو ھہ انجم لب مالظا رب د سد هنس ارف كن ےک معیدیبا لس ودیتفو ||
 هل نوکس كاتو یخ كع ملا ةتعا لج لاق رروتکه دنع نغاص هنسهم راو ,ط ینادک دید |
 هلن نوت كب م موتعا تعا ۱ بای رم علا زرین هک ضو قم واوکارق در | ۱

 هننک نالکر کلم نیک عزا انا ابا هر هرکصندودازا قل وک ارقالا هیعر ود وتس هکر دهقان الا وشهیقمو "1
 كلذ رکان زو ی یخ متعتا تالذکء رطب یا ماعیرتلامم سم يطب یا اع فیضان اج ل اَب[
 متعامف رن لاق وهاطباامو لام یا ذکی عفاتا متعاعلاقو اب دا اوتعت ہا رف متع لاق كا 7
 ندهنسشر ميتتومهب اولين رد بتعامف هبعضهماعوهن زنی یف نىا ق ام امف بل لو | |
 اعلاف زب د ید مک اراس دن وا فدک کد وخابدشفووسن منو ذین دیک عام | |
 ی بو جسم زوذیند کی چکن ادنف مت ہو ولا كلد قانر ۳

 لخادهنس وکار هک لب رک ہو نصه مان مار یاتعالا را رید ها ذفاعرخ ملا هلو هد ل ادى دوو

IESE TEENفوت او یضكیع ہلا ملا ملا  

 قعرضیرکا یک ؾنافواو قف رص یرکاكکی یا باوک نا و منا جاغ
 7 ی وادار ؛تروظمع ۔ویدعت الو یدعتانادتغوءاوتسا عی ضرب سما اذاروت کلا ےظعلا لم لاق | 1

 | كیا تالا مک ریغاھت ز وخاذاۃداَرلاَة ارتفاع رد یشکیکندئازسریچ لپ أ
 دداق ساک د د داتسا کا ی تحب مہ عا اف النص نکا ال نا لا ق وک كمکیدزمارب یشکیدەلیرسکك ناو

 كنيع« ةمثععلا نیتخایاهمتا واده دخ لاقت ر رد ید ہت اعتساماًیعاوا را دف مغولو ا 3

 كام یت تلذک )راتو كنه یه لا هرزوایاوز ور ا هم داننالوادنش هه زانو .
 اب مت ندا دیده السزا معو هنس انعم هود دتاکرا نالوادندشيرکذ م

 هنساتنعمظعولوا هلبعضكنانو ین وکسكناب و یتش كني م ومیعلا یر وا ندنضو ہیصو لر ہون
 ہرزؤا یتا ورہ ہی عوارا رد مو بع جد هدر وق یشلاب و هرز وا او زین را دهلبف یشیدمونیغو ۳

 نیم ولا ربا هل توکم کنان و یضكنیع نام رد عا باغ از نوک كن و یف ك دبع ما
 ملا هسانعه ی راکلا خر فرا و د د هنس و ر ؤا كش وقفو زعمەلبا كقد ى وط و ردع ك ناچ

 ۱ رارتد یخ د صمصعاک ا ىك بغ هنسا تعمبنضلا لصایدقرب وقولت وكس كلوجو یف لن
 2 نم هدنودچنرا و هلسهبنزم عذج یل کنول تانب و ضاخ انب لپ دیخد هنس «درخ كن هو دو
 ایدی دخل مما گو نهی راذصو بنذلوصا یی ہن ا مولا. رؤاوار ار ثتاومو
 واو و دجماخ روخوهر وخ ۰ نو هتنالص ملمتلهتضصعادال والا تالا نم هما دؤعلا ٹن لادن

 ا5 تربخودیفاتولب يا هد وه تملا ر ولكننا هم بن جو از دوق هل تکا اس |
 ر ید هنن انعم قم رصباز وکو كتذخاامیااذکدنم نبع كتم اغلاق راو دید ہن طز کو

 معبر ولا لاقب رار د ید هک |ناض*|نیزون وب رة صو هفزمناهن اک د چ بغ تا عی فان الف تب لاقب
 جو ر وداخن کشا كي رعت نوجا هب رجت یعاق فیسلا گو هولب ۃریخشلاھہ بر ضاذا رش
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 چت 0



 ۳ بہ اس

 | كمالویفف تناط ءال ملا عع عبارلا بابلا نم اظ لاعب ۂزسانعم زون باھذ روک یخدردصم ||

 | لوا یا ملظ قدا ہابقل لاقہر ولو لامعتسا نام لوا ندهتسن ره هکر دار ا قفهلظ دا ||

 1 'ہانفع هلیدم ویر كك ءال وى ك اظ مالا هلل نبدا وا ترغ وب هکر دذوس ل وش هلبدمو نم ۱

 ۱ | ناو ترضوپیدوسكیولط نوک الو یخ كنا مانا ید شد نشو ود نی زا اظ |

 هئی رهوچوهسافص كد ےلظو تاادلسق هذلب نکی ملا ہضوم ەنم هانا غلباذای هاو طلاق ۱
 ا : ےس تیا

 ید

 :طلایایڑ دام ایر ونلپ نہ دہ ازکسیل لع هکر دار لینوکس او یف كناط طلا
 هکر هل وکس ابو یخ كیاط مطلا ردیمسا تالجرو ءانوکس کناه و یف كناط نامهط
 لا ماظلا (ماظنالصف) هی ابسطلنم هلبج یا ہسیطدر لا ىلع هللا هغاط ناف نا اخ هرزوا

 8 فا عم اذا دیک اط نالوا هبا هج اظ زاوآ و یعلکوزوس هلبنوکیب كن هزه و یف

 | ظدقف بب دلا ی راسا نم لا وفا هبشا ملا فو بش ہنم اد او لاعتشا لاق رکن
 | ردم هدسوماقو ردینباور یرهوح نابنلوا رک دوب ردلطنیعبلط کوک نویف نددروق ید

 || ندا هکر و هنسن لوش هلیفیعخت كمالو یبض كيا ةمالطلا ردشهدرد هلی كناظ قرقح
 | هدوسنالجما ند الا ترغوب هولطو اه ان لب دمو یر دک مالو یف كناظ میلا رووا بلط

 , لا اط هینسکم هنتهح رتا اضی اهانت مالو ین وام هما زر دد
 ملات لا بكا ماظر اه نکیخو ظهر ع*امالو ی كنم ةملط نکتشااذا لوه ال
 ملظتا موقلا

۱ 

 || تهل جوا ہدنوپوردشماوا بلقہیاط یسان رد لاعتفا وبو قمنوص نوی هل هلی رسک ناطو كنز سس لافي كا لمح هملول سک ک ناظو لن:زربھ مالنفنالا ملظلا لا | نادا اسمی الف تا لوقت كیا تبسنهملط نک رکنا نزو یل م
 | ر دوت رنک هکر دکعدمالطا بوی ماغ داة دنا ہلمہم ءادط قاط یز بو نالوا رکدیربردراو
 | مالظودنس انعم لیا! لو هليف ف ك مالو یش تاناطمالطل ساب لا ف الخ لع یک اوا دنت | لف خف كالو كنم هلام لیلا الا قب قلوا قلوکارقهبرسکتتءزمه مالطالا . | ىج كلذکه نت ابطا دنس اهم رافل وکر یج هل ضف كمالو یعضتناط الا ردفا | | هدام نانناوارکر هلن هل ردیلپاقكلرونهکی اوکارفهبنوکس كمالو یض كئاظ لا : | هم اعم ملظا رک هنسک تالوا قوچ یلظ هلیدیدنو یرسک یخدكمالو یرسک ناب علظلا 1 یدنازور کت رد مج ا یر و نابلوارک د یربردیکیآ تغلەدنسەلک عطا اما او رک ماد ایا يا . ۱ تین : بہم اب باط نیکمر وکه برک ی قاماغداہددمئاز فرح یلصا فز>یخدیرو

 هتسانممسلظمز ر دوا لطم ایا بولک ید هنس انعف تغصر ولوا«اکو هنس انعم تلطه لدم كفلا و یفوکس ۱

 ]أردکعدلوا نه ته نالوا نیب ره کرد بہ لا ملط لوا یس انجم كنو ی دا یو ماو ایش لک |

 كءالونض كر اظ ملنا زافوا قشم لەف ندنویورهکعد لواتدنسف ندہادس یرصب ندنفلذقب
 مایا هکر زدجکم وا لوشیرادصک عردورواوا هدننقغتن رده عد دنکر دەك وال دف

 | رددصک یفش+نوایجت د ود نوای جوا نوا یر دیک نب مایاور واوا ہدہقع ك:رەصکض ب ۱

 كءالو یخ كی موللا یک جا ها رجب زدی جك ال ارب زیددبا کلک ہلمال نوکس سایفو

 ہغلن ڈو ضرمالب یب ہو د ملظو هدب زج رخ پور نا لبقدنم قساذا الظدبط خال را
 زرد ځد هکم را هری کو دعنربال وا ی وص كا هردو ءا دریغ نم ہنرحناذاربعبلا تلظ ل يا دیبا

۱ 
 جد



 هسانعم وز رن ملک الا رستم فو ےہ درج :هتساشعم |

 هنغلفوط یرعول تولواقد هکر در هنسک لوش هلی سیف كنده نیغو یخ کنالط ماعضلا 1

 هزوارو«نوو ةهافلعلا زر دةنغالا اراش وق تالذکم اعطور دربار هیون عج ودحاوهیاتءدخ .

۶ ۱ 

 | مقاوم اروهللادقدندا هدحاعګ جرو رولوا بح یلوا هقفوب یراق دوط كنآ غب همخطعتسم

 وه هاو هلصف كنرعو یرسک كيم | ردیسناهلبا او نکلو ردشلوا

 كئاطو یرسک تله ماسعطلا هرزوا یاور یا رطال انا ا ا ۷
 'ٰیبەنضر هلبدیدشتو مط كنیعو هلنبتصف ماظتلا هتسک نالواقوح قفایضو ییاعطا هنگ

 نس ذب هس رونلویاهتشاک از وک نیتی ا ٹو داطالوا ند اظ ین غطت مات ملوقفتحو قغ

 یتا نروطو ایا ہدزرافابا كف وق اینک ك نبعو قوکش تاناطو یمن كيه ناتمعطلا
 س

 || یک مان لبا ہماعت رونلوا قالطا ہلنٴومو « کد ہنسا تعم یر ك ات ووقدا یدحا و کما ضلع
 ۱ شیوا تند دوو کت لمخندنشفاوو ہرروا یا ور بوقعت ہنسا عی شو و هد

 | هدنعیقحهح رک از رد ەل ماك قلختکر دکعا لوش لین کس كمالو یت ك ناط ملطلا : نیس
 ها نود بل اف ورارب لب ادو زر د هرب و لرد اط هو دنک ك کعاوز در ومح یرلکدموکت عالم

 انان مجرخا هیصبال لاتعف قرعدفو فشلا هباعصال دلط خاصملخرب رماسو هیلعهلا لص
 قٰعموانزو رداہک ماهر طا هننک ندا ر کت بوتوطوراقوب نرالي رنک كمال تره مامشلطالا
 انا لیلا ملا رار دید ہغاواوکارة ید ہیک م امخلطاو زبکنو دات مشاذا لج زا شلطا لا قب
 هرزواروبزم نزو مانا راس زور ا ا كناط مات تكکتعسا

 رخ ولو یداط هلنوکس كمال ویض كناخواط مونلطلا رولوا كعد لب ید هک دان لبق
 | قلع هبلغ بولغوچ هنسف یریغابلیس هلیدیدشن كوه وس مطلا ہنسانعم نج اءاعوصنالوا
 هلند دشت كناب و یضف انار بکر و انهد وس وات نف د یا لوالا تابلا نم ةکرارطق لیسلاءاج لاش
 هادی دن كي هداطلا دوو بادام" ل ھا وی اف هغاقرف لبق طو یب وق نالوا نقاب وص

 هستم م .ومطلا را ار دهماطید تم ایف نا دیس ویو هماطدم اط لکی ود لاقب هتسف نالوابلاغ «قوح

 یعقكيم مومطلا هصعع اداام ومط « رەش لاق كَعبا عج هری رب هدیرزوا شاب بوردلاعیحاص

 موی خلا نایاب را ٰبولیدوٹکەمرزوا شا ہلرمض كتنات معو یتوکس كناطو
 نجی یا عطا نر MES تعارف یقامز كنهرقلیق ہلیرسک ك نما مامطالإ

 مقط لاق قءوفهغا دون سوف 2 كا نوع مبمطالا ہانعف ےمظطالا انتقال رسک ك ناتو کن هرم مامطتسالا

 لا كمارکس هتسا هللدمو ئ رک ك یو ضعف ت نة كناط يمطلا نصغ ىلع عقواذا امیہطترباطاا

 لّوش هلبنوکس كع ہدنہاموہلنرسککكراط مطمطلا الهساودع دنیا با نا لب 0
 كيىم كلرلاط اجلا هاوي هراکشآ مات نزوس بول تولواقلتعت و ط هدانا هکر د هتک |

 به انهم ق مطب اک ثنازمرورشکل لام ابیامرلاو مطلابباج لاقیر واوا قالطا ید ہربشک رشک ام
 ود: يمطفو نالوا لامل !قیاف بولوا مان ندهتس ره هلد دشت و یخ كناهو یم كح مہنطلا

 | تدیس یو هنس انعم عابر د ہلیدیدنشن كيم و یک لناط مطلا طلا هانعع هلب ديششتكنایو قوکس

 1 و مهطلاب نکیل مسو هلعهلاصیپلا فصو یف ثیدنخا نمو رار د جد هزو نالوا ||

 تونسموزوبنالوا یرموتیرافکب نجوموهجولا نونسمهنکلو نجوللاالوەجولازودماب نکی یا ||.
 .ههجوو فنا یف ناک آدآنوئسم لخر لان هلوا لوط هلم لایق ہنر بو ہدنزوب هکر دهنښکل وش وش

 ےس... ےس

 طظ ا Kamê an لکی یب کت فو مہلعتلا لوط



 ادا .ردارفنال وا هدئر روا تر وکتور اط دلا

 ڈول مطا سرف و ما شوک ل ابل نر وا تفضانوارکد کرد را رط لو لب
 کار و رنک يا لب دهنلا ایسیر ز وار وب ځد مدا هکر دنغل هدمضدا
 اونم :زطنا: هم اتام سعید هاب بت تالذکم رطو هسا نعم دب نن

 داخلا ف ار و یخ 2 كا ماز طلا هنستنعم فک ب اجت تول وب نقی دموایک سک ۱

 ۲ ناسا تهزظا لاتی قاموا لشاب زاشبد ہلب رسک کن هره مارطالا یاب الو ہد رو |
 1 ۱ و رہ ماج جا ندب نغم یس زاوا نالواندخاغا هلک ناز |
 1 هژطلا ائ افوتو هقناب عم تاد اما ازا مخرطا لال وک ارک باو ر دلا |

 | طلا ہلواز میرات تاخیر رخ تک لوید رک |
 انب اتنا فا اذال رام مسرطلاقن قاب نک وا یز 7 اوکه نیکنر وَجَوج دلا ن زو یل

 : مص OAR! IEE وف تکی لادم هل رنک كلارا ك: هزل

 كا ند ی لوکس نو یف كناط  عصط ٹکینالوا لدنم لیدی دش كوش وی رنک ناو

 اهر کرد الا اواو ټولی هل نمط مولبطلا ندا نا نصر هسوکر دیک |

 1 رنک ید فان ماوس نا لا باسن نمره بلا یلص یبا
 e ضرر ممد کد رد دیهس

 دی اش او دباوصو تعبمدق لا ماوطعاب تلخ یی میس او طلاب ولبق ام یلص
 نالوا کارت کلاس ماطلآ ردکند تر همش او دال رج فا
 | || كنو ی دہ :ماچظلا نیشن نناعاصوا ماعط نناعاسعلسو هیلع نا عمه لوس رده یا "| نطق رس یا شدم ىو هنس شەر وا صبح دارو 6و |

 ۰ انبار نو راک اذا لم یې ن الفامو مطل سی لقب راز دیدن الو ٹکا ممطو ولح وارد هم لاسو واب ځم اطیعی ز ول وا مولعمهفر دیک رد هنس ذل وش هلیلوکس
 عطا عن هتسا عم ق لغو کیس دص مۋ رده اعط الب وک كنب و یھت تناط طلا ايدا
 نان یرب میک اغوا مک یی داط دوخ اب ین لک ماہی ریک تبع و یش اراید واکہدەنحانعم لک ا!مطفا منازل تالا نءامفط مچ طو |
 ۳ ةا ددل نفر د شهر ویب ییهنمایب مل نم تاذکو دن نعم اک ادا رد شمر ویب

 ETNA انس لنوو تنام
 0: بسکلا ی در ناک اذا ةمهطل ثببخ کریخوتسهطمآ فی نال لا ةر رد جیک وج و طو
 ٤ جور تك لک هلو نکس نحو یر سگ تام ةي ةماطلا
 شدا فو هنعلوب نا ساذا همطتسا لات کا بلطماعط ہلیرنہک بانو كنم مام طز الا
 اکہ زا هسنپ | بلط ق هدف ہلوا نی همام ادا ۃولص یم ہومضطاف مامذ| کمعطت ادا
 هک 3 یا عرض مامطاو اعطا هتحعطا لو قت كمردپماعط هلك یره ماغظالا
 ويرسکكابطو كننمه 7 مابعطالا اهرم داردا ادا هل امطار رار دی
 f ململ تذخاو مطاملراتماذا ةرسلا تمعط بلا تب قعلغب ثب ايتر وو ایر
 ار مک هب دمو یم كن یخ كناطموهلمل پ ددر یک رماو ندا یک پلط ۔ والا ا
 | معو مومطر جلف دمویرسک نیو ىك اط ماعلا هلوارعبهوییراه هک نآوط
 ملت بمون نتخا جس یم هازویخ كوح رو جو بیس اونی نی تناکراز
 1 ۱ قدی بس ید یاد از لفاج یرافدوط هی یه و

 یورو و وسوسه



£ 
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 ]| ی شناس تنه مارضالا ال! یمنی تنا شی تک کیس ] ا
 ملا ةغلانملل ددشاہتمْضوااأَتم نشفالاسقلواٹعم عرکلا ناز و لع ع رضتلا نری |

 ودعلادیدش ناک اذا مرض سرف لافب هدرکس هل هاز هکر ڈ تا لوش هلن کت ار یف كداض
 قاش يق نال وا ت و مم هلکع د ل کش واک م زظ دن انعم مہاجر بد هد ہ:ک نالوا:جامرش
 یز هبا و ن زغب هد اب رةحجزح دل نزو لع ةو ر ضلا تی تر و

 مر رض ندا لاقہاتالزا نالوا یه رضا دانم ردک ك نازو مل دایض مزرضلا قمل واز

 لا للف هلاوا زا دوس هکر ردد ہیدقانالوش مز رضی دت! تبکننلا او صع) ۵دی.

 غدا ٹکا او ند شار اؤ مم کت اول وا بل ولط«ندنا هککب عع هم وان ر و رواوا یی |
 | 3اد ءانرخ او یلنک كنار والداض قدر لوق یرلکدیدز رض لجر كرب عمزش |

  7يد -
 نږد هب ه ود فان وری دنیا رایضم و هرزوا قل وا دار مه نالوا هدنرخ انس انعم ١ 7 ٢۲

 ةماع نطل ہلا نن اف قارنا ن ڈک کی دا دنا نکیل و هل وا دنتس انک زہد یف جو ٍ
 از دا در ح لان و ولج ةمغرضلا :ةمرَضلا ہنماشمدسا نال | هلبنوکس كنار ویک له اض | 1
 قلا هلعقلعف دا یا اضخب اهضعب لاطبالا اب لج ېک لی
 یس طك دا قفافٰلا مرمت یتیم ابنک ت نرخ یف كد ابض |

 یی نصب ارذرحن زا لع رفیع هرز وا یاوت دی زد نیا نسولواشخ ار بو صیا یکم وون |

 اهن رت یو مسن یک هند دشت كنهن انو زمضبالبوا خم هماضلا هل مضنام »يلا ہوا ۱
 این جا تلاد یو شجار یر تلک ان اد دشن لیمو یت ماضتلا قلوامضنم

 | هیات «لاقشاقاملبق ةفطظو وامك ك نانو كا هزمه ماطضالا نسب ی
 ۱ انارو چاقو لبن وک كا داضویرمک ك همه ةماعالا تاغشلادا ع

 مو یخ یا لم میم اضالا اراد * OPENERS ے
 او وپ ین هاجم دم اما و لیک قد ةماعصاب ناف ءاج لاقب هنس ات هم هو ادم ویک ننک

 يد ەن لو هلت رسک ل داضب ملا ناب یه ی راما ماسال او ا

 هکر دنالسزال زدن ی وه مماصلا هلا روناوامض4 ہنس هنر کین ۳

 دک نالوا لانعفخضقضوم ان نعرهلان و لع ہضحضلا یا مس نیر ی نره |
 ته دس عی ان رو لغ .منطعف :نابضغ یا. .مضععلج رلاسقب یل رب ذ ید |

 كاتو کھ هما ضتسالا هيك ہماض لاسقم ردمنسا من كل زوکم كنا و یخ لاض | 0

 e لا رظدلبفم وی راک داسو مف فا مضلل هدانا و تا ۳
 لا

 3 لج رام وضو لترا ج ضو لج رامن ثاخا تالثهفو ك یھب لمت اظ یا
 طلا مااا صف )نسا عم لبا ذیح ان یناجر كغاطه نمو یر سکه دا یطلا مقا

 َینلؤاوکارَق ةعفد كن دصک ل للاةععطظو لبس کو نالک ةع دان یک كاز 4او مہ

 تا اسلا ازداد دش ئا ذرات تكن دیا كنب های هززوا نەز مه هل بخف |

 1 [لپمو یه داضا متصل ژ رد ی هالسرا غينصو ہددوا ییاوزهد بواد هد هایی انس
 ]| كوشت قاش وف هزهنسن و هنداربهب کال دابصو نا مه ما الا عشوخ هی

 ۳ نمش لاو مولطتیا ماضتسم» ۰ حمل سحر لاق هاتعع ابقف نانو ی عن

 زا تاحو ىم كناط دیس نصاب یا نانا نم لان: الاش رولکیحدهنسانع»تعاج فو 1

 ےہ ته حج

  ERYءافتسلا تمرعط اش قعردلوطهحرخدلان نولع ةمرعاطلا مس ||

 || ةو توسل فدا احساس هرم |

 هسا حا و

 مدرس



 مع

 مرض

 سس ارت اف دار هدتفویفیتلرا مس نوچ كيرا ر ودم انين نلوا تفض رشید وا ١

 عید ہم یخ روپ ندا دنشاادا لجزا منشا بد هما بل ۱

 ازت نطلاقی لیدی هم اب شاو هعوج دنشاادا لا مر لاقب |
۰ ۱ 

 ا
ars 

ere یدک اش دار ی TTT 
 هواوی دا موص)اناماچ وامس میس لج را مالا یه

 | و ی ریسک د اص نیلا وجت ت ءاص هلیدیبنزو ی  RYج
  ۱لب ما موم امام راډ خد مغل واتر وا ناوکم ویص و میم ومو

  ۱هو ارد مهم ریست
 ] ن نلامنهلوفهن رواکیخد منم نهم توکس مؤقف فلت ریل ماقیاموض

 تہ چرب و هئس ابار فار اکو هنس یوق هود مو صو ا نام یااق 0

  ۱لو ماتم هما کیلو اب تاموصلا هزوا

 سا ترس یار نسب ور رک لی دیفود
 بلا )وب زوا اور هدیعوبا هنسک ن دبا عنم نسون ند لپ سو ندمالکو ندملعط
 ۱ 207 ٰیمیردقلجایبادش هکر دن لس لوش هک كنارو ین تلد اچ

 1 ز وب کر ردراذبع دو نعم واانزو ر دږېک م غبضرد هنساتعم دیازدیج |
 هجوم یدید رد ر م یر بر اقا باس اورد شملوا

 رو 0ك :هلغلوا هار یم نالوا ہدنرخآ ہنسا عم ضیق هرازوا قلوا

 رد نت مر تی احمد او

 ی نالوا ی یی تیم كی جات من نالوا یک
 هاما بیع بت كیجو ن ءنمه او هړزوا رخص نر ہار كناب و یھ
 نزولا: یس م هدومزف كنونیدره ہل نوک كناخو یف ك د اض خصل ردا
 زعم هنسن مدومرف و ہلنوکس كلاخو يخ عںداضر تاسف ا.یتدوم |

 فل دانا معمولا یچ كس نان رکن داض ماعلا
 ا یر سہو چیخ یف تلاضو ك داض ےل | ہن اتوم قوا |
 اخوت: ز سہ یھلاەدومرفردتفص ندی اذه لب ضمنا وعا
 تلاحرازولیف ددشمهدزعش نرخ رولوا اکو نخ اذهان نالوا «دونوفم هدایز هلڪا ۱
 rR رج یلقام ناچ RE "دف اطارن هدففو
 وج کر دتسف لوش عن ئاخو كن نم دلوختالا رفع هرفاعو د ]ذه نول ون ولو
 ماسک دمو هننب انها ًریذیاطعن مک روکا رض راغب ہنسیزخض ینا
 )را وار اکو نا هکر زد وا لوشداا موم هاجافلح و هلا هنن ۱ :ذدیتش اک !انهباغلجر ی

 هکر دا بان تل: حق رضا ار ردشنوطنتتاهاکونا هکزدنو دوا هدرخ لوش یندمارنی
 واولاو وع وا وا نا شنا هند وا نواری رای دد نشو اد ادوغایوراوا ا: تیا

 ۳ هل 1ذ اعم قب رج شم اهب رمو یرییک ت نارو یعفلدابنج رضا میر بالا |

 پید تانک کد كنا ضیا مارال قن ا شنا کن سج ولاد و |
۳4 



 سال قلوا غاسمانقف سر مس ۱

 خاص مع ؟ٰیدردر د :انش د کیدل هقباچ الس عت حیایی هنزمزو بویلوا لاج ۱

 نامضل | نامشاوهدیدش یا |مصدنتف لات نوا هد دغ تاس انجم دی دش ءامصو ها تمام هب و ۱

 نا هننابنلّوص ندنزئاخ عاتص OTE تو
 لا دنع وتا وز دناز س یژوموا اعاضر یا عاضبولانهندرا یاد ا نا 0 |

 ۱ هیلوا توت قل را ندناهدننک هک با تینیحرا رود هعروا یزو هږزوا تیم هل

 سماق یمن لوا ر هاط یب زرق ندا که لب وش ههنا عضو هرزوا رحنا تکا
 نان ك مد ممال اه فرمت لمس نالف لوک ناشناس | ١
 دت دشت موی 'رسکفیخ عناص ۳9 ردظور ن ند 3 واز نمی ردعون نیت |

 ایچ واتڈا نل كل دا مضل ا ہنسا (I E زرد مسیدهبهبهادوردندنزامسانلسرا |

 ا ویجت افت لیمو نی ونک لدا ا لا ماس یخ هئالب كکرا هو دنا تعم عاضش لحلو ||

 نوه مع ی وه لای لات عار تو ینینک مو یه راس ملا توہم

 اض
Eeےس یسسکچْ تچ حب وہ تپ  

7 

ry 
 ع رکان زو نل یتا ژدیمسا سد لزاعلف کرک ی دام نیوز عمان هلو ٤

 اتو مسن خو باقر معاد یس ی | ۱

 ی صد وضعا لس اتو یا سا دیسک لس تو رشیدی
 ۱ یوم مظتلا یا فیس مص لانش بد کتک یت وک |

 | خار اسص دنیاکی ال ترک کل سخت ماضالا )زد فسا قرط تقاوعتوا دعا واک
 ۱ نغاضیهننکر ی رم مالا ززیدیندهدنوا رخاصماصاومشخ هال |

 قو یک زنم کیم را ها می 5 || ۱
 | مسراشع طز اک کت لنصف ملا هب سیلو صا هل هضن نم یرااذا مات لقب كر اظ ۱

 : دعا شفا د سوا ا نکل زد ئ نر ابع كز رهوخ ید ردذنسادنطعناونسوردیمعیانش ||

get | |كس نو ناهج نیمه ماہر یسرٹر ردكم  

 نالوا ىؤچاپ و ا هد ار, هناا ردنا ورن یک ناو سا کا

 وصلا نچ لبي فا مس رس رانی رسوخ ر

 تحت ےس تیک جرح ترس سست ۳

 | تیغ یا زورا ار خاص الالب قاغا نوا ا زمه ماا

 ۱ ۱ هاش نا كس زەدتیلعاج نامر وارد | ید هشاظقص لز مصاواتسک"نالوا
 ۱ قاعتف هزاوآ هدر تنولوا ندرت شا یزلگدہذ مل ضا ا بر ینا ۶7 : ی

 ۱ لاقت نت اتعم هیها د ردنف نک اطه هلبساسشب هرزژ تک لتررفنا ۹ اما
 | دلع دد مرا عزا هک در ما ماعص :یدنباروآرنالا مکار زا قالطا ؾن دا تر نب رد هنجنزو چا لا باو لیتا تتش نیا اشو ین یز یا مانع ۱ ۱

ITO 1۱ دارم لفلاو امین فلومو یش دام اصلا  

0 

 ۱ بیو وا لیست كم یزنک دا ناسا ندنتاوا هست ندا وب هل انفیودو |

 ۱ طباغ هک زد ید هلحو لو محو هدشالد نور مصری یخ دا نل

 | دد شن لیمو یف ك دادن نامصلآ رند هتلوانیکسکد وا یرج ریست
 ۱ فل دا ماسلا ند ندیعما ید كرر هطبناخ مباع لتر ن امص لتس زود هد 12ص

 ا قمر تامام چود روب هدقدزواهمنشنر هکر د کف کک و هک توس و

 ۳ هدربخ ربع تله قر کک دانم مر ممل هلو ا تان ننیدلوالر رشم طفل هکر کم منش

1 
 : حج وب

|۳۹ ETE 

 سس

۱ 

۱ 

 موج 2
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 روا باب بورصا یاب وا نیا ودموهماط یلع ضعاذا مکصبسرغلالاقب و رھدلاکآ وص

 تل

 7 ر ها

 || ل چ رای ش ات ك با ها كنا کب ںو مد یرکا کن هنسک ناشی تب هلصف كنارو یرسکچم .مرنص ا
 | دکب چ ګر دشا رفا ہواشخ ساد یر صم حارص بحاص هدماقم وب وهتسا نعم یل زاغملا
 اا درپدهنیرب |نالوا زتش اط هدیسراهناسا دوخ هو اشخو رد نیک ں یل با كیا یک خم و رد ج | كيل زخم یم رافمارپ ر ردیاتاال د یکو دب دل زابل ا لجن م ربضللا كتب ره وج ہنغودم وا حیصو

 || م لاک تص انی امت هللا لاق هنس انعم ع وطهر ر د ید هبهنسن نالسک ي صورو لوا نږدادضا | سب رود ده رص وهنا نمم( غ2ل بل كو كا رف عرصلا ةمارص مرص لاقي عمو | تی تاچ ات دام دال عاج دلج یا مرا سل جلافب زردی دک || تالوارد اوج مراصو لق یچکه ب رسک ناد مر اصلا رول وا دیعپ نوپ ہدنراندبەللادارم یانعم سپ
 *دنسلر یعو هتسانعم تک نع هلیدم وی رک كنار ویعف داص دم رصلا تداوساوتفزجایا |

 ۱ | ییفالاقب را زید یخ دەی هزاپنالب ربا ندم وف ك ورب هم رصو ردهنسانجمكتاهج وت بود ادارم
 ا چھا واضح نم دم رم لاش رار د ید پہنی لولب رفع یصو بم
 | هدمافموب حارصبحاض و ةرمر اهنلاو لیلا یف لک اب یا مریصلا لک ابنالف لاتی كم رکر ہد هکر | توکرپ ددیحنز دیلع مربصلا هل وا شملې کا هکر اړړد یس دہرپلوش هم رصوەدەبرب ردجاغا
 ]هل هبچ وی رص یره وجارپز رول وا فلات یکو دید ند رو ن دانفا یو ر هدنریسفت كمريص
 | هتنکس کارن اس لؤاکو یخ ۵ داص اومجلا هنسانعم هدییش ثندص رویا «كفاکویتف لداض ةمکصلا هثعفد وتب رضاذا هتمكص لوقت ك و | | خيزان وك فاکو ی لداص مکسلا ردکعالکا٭رکرہدەجیکر نوکر هبجوو ردنا سفت

 e دالا اصم ناک اذا صا لج ر لاقبهنسک یلسکب ندنبدیرلقلوف هيعف كمال وین «رمه صالا

 | كسك داص تامالصلا تعاججربندسا مایرسک ل داص دنالصلا ةقلخ نینذالالص اتسهناک
 _ | چاقو هنس انعم بها دتفاهنوکس کلب و يتف كالو كداص مایصلا ہنسانعمرانعامج عج كلذك
 || املا سا مک ندنلصا لب رڪ كناطو نن هرمه مالطصالا. رد ملبصیخد
 | بصتتااداام املا عصا لا قم روط هرز وا قابا هلی یسک كم ال وكن ہزمع ماہلصالا

 || تپاب هنسک نر وطهر ر وا ابا ہل دیدشت كی 2ه دنرخاو یربب کک كمالو یمض ليم ےلصلآ اباق
 ]ار ءودنالوا كرب ها ييو كسك هج ءاخ و یش کن هلمهسلادو كمال و ل داص مدن صلا هنسانعم
 | درب رس کلا دولدایص مدلصلا ردهدن از من نالوا هدنرخاوهنس انعمهدیدشلبا
 ]مد الصلا نور زوار وب زمن زو ةيبهدلصلا دی دش بلص یا مدلصسرف لافی تا نالوا
 || ی ل داص مد الصلا بلص یا مدالبص سار لاقب شابنالوا و هلیرسکت لاد و یم ال داص
 ُ | هنب رب ی رب یراشب دیضاهجوحدل نرو یلع ةمقِلصلا هنس انعمراشا,نالوار ییجج هلب رسک کلا دو

 | ترغا هشبشهلب رک: لداص مامصلا یدیدر دهد از مم نالواہدنرخآ کن همقلص راضعب وقمة وط
 _ | دور اقلا تمملوقت كيا كرر نرضا هشبش هلبدپدیشت كيمویعف هلداص مصلا .هنسفیراکدتبا كرب
 || اغ اطواسهب هب سض یا اصلا ہم لاق رلرب د ید هفمرواهلب (اصع مص واهتد دش اذا ل والا بابلانم
 | مص لاش ر واکهدهنسانعم قلوا كالھمصو ههر اذا رګ دمصلاقب لو دید دخمروا

 |[ كاوارولوا رمقج یزاوآ ہد داوا لاله هنسکرب اریز رونلوار کد هدنلحم اعددب مالک یب كہ یا
 | ددتیاک ندهعاقوج هدایزناف یرلکدید مد هاصح تع اراب رعو یدلاف هدنف كادشبا یسادص

 ۳ دیاکودشود هنر زوا ناق ويم و د هر ی ډز لډ شوا یزاوآ هس اځ ر شاطهرپ ہکیدقار دق لوش ناق نهپ
 : یددردادبصدا ارم ندلیطا هنبا اراّصعب 9 هدنل وقیکیدب دليلا ةنيا یعص ںیدقلاو رها یدلب دیبانعم و



۷ 

۱ 

 کتب

 ۱ ندنت [نلواهکر دو رهاظردشلوا مقاومت ات بصتنلا طلا وام اتبصتن ادا طصمالان ۱ ۷
 ارب رذلکد ےک یخد وہ ہلیدیدشت كلربخا مج شمل ؤا حف او یطصلا ةد خست ضمب ورد غ ||
 لوفت یمراواهدج یی هننکرب ہل وکس كلادو یعف ك داص مدصلا ردلکد باب لاعفارد قابلاعتفا |[

 كتپہصمز میم لوالا٭ ہدصلادعنعرسغلا ثب دلا نو هد ع ضاذا ناثلا بالا نماهدیص تی ||
 ٰیخضاكی٭ ۃمداصما ںدکمو ونک مدقمنالوابسانمزدنس ر ونک هرکصندن رشت ناتعدص || یف شی دحوب یرهوج و رادربض نالوا ہدنلوازنادتبا لت صمنالوادوح نکاردریصیاهن ||
 كلاد و یف داس ناتعدضلا انطصاوامداصتف هعداصلوقت هانعع ہار سک ك ناطو کن ہری[. مادطصالا یسک وطولبضص كلادو یف كنان منداصتلا قمروادلبا یه نر ى رلي كلادو ||
 هلبراوط هکر دضر مر هلی رسگ ك داض مادصلا ہساتععیاشد فرط وذ ینا یا كنان یسک ||

 كنار وف ك داص مزنضلا زد وب خد سابقرر ولق م وعى داصءاغ و و ول وا ضراعهتشاب |
 تانهننکب مرصو هتعطقاذا نالا بالا نمامرص" یا تمرض ل وقت ةا عطق كمك لیزوکس |
 ىش کنحاغ ااعرْخ مرض و: ةَمالكکتمطق اذا لٹا زلاتمرصل وفتل رد چد هک عصف طذ نمالک]ا ۱
 كنار وی ك داص مرصلا زد میم راف یه لدار واک یخ دهی اتینف» ید ہی ۱ هکیسک ام رخ ہلیدیدش کن هیچ لاذاو هلیج ذج و2 هذا دالا مزصلاقب زارپ دد هكا عن ||
۱ 

 مارصنالا نقتفااذ لحزا مرضا لاش زر دیدہ ہموار ید ما او مزو |عرنصا ||
 لمشسکه لی كنار و یخ کنان م راصتلا هنماشعم ح اطقنا نالسک هلن شكل داسو کاسه |
 هرابهراببوسکی ربیع عرضتوەنسانعم عیطقن ع رکان زو قلع حخوصتلا هسانهمطاقت |

 ددعتملبح هک دل کیا راب رهی د ر وتکه ر زوی هغي عج ی ابو رب وار شکن دید قلع |
 | هدنربسفت و یدن اص ناجا هلهم:اهلابح ب ودیا تلف غ ندهتکتوب حارصبحاصو نوید لوا ||
 ةمرصلا هنسانعمعطقت ہلیدیدشنو یمض كنا رو هلن مز طتلا یدید+وکندارکهاپهراب عرصت ||

 توف هپ هف انهلغماسغجیدوسرازسکن را هم كلوناهکر د هفانلاوش ہلدیدٹنو یف كنار وی ںیم ||
 هلغا ابن وکو دب ول وا ضراع هنسنز هپ هم ر ول هکءابطالاذعرضمیدتناووناووب دن وساک ||"
 ردیسهم كن ہود هلبن وکس كناب و ی كن هلن ءاطیبطور ولواز کید وس الضاهکه تشب رب ول وا ||

 ہار ك مه مارصالا ردز وانالوط همت قیالخبن وکس كنار ویرسکلداص مژضلا |
 یس یت ٹل زکەل رسک كنار و یف یاهزمه مرانضالا ہل انعمنئانلا نم ةع تون ج
 مرصلا تولہ رب ومل وای راذقهددعز وتوادکی سا ر وس هود هعطفر هلینوکس كنا رو ی رسک دا |

 مل ةف كن ار وكله مه نام رضالا هنسانعمی اتار وس ود جی هلبقف كنار و یرسکداص
 ؛عطتشندشالخر ابد د نامرصا هزار وب ر« یدتنا ٹیکسلا نا هنس انعق تا غون د هغرقهللادر وق

 هلواونضۂدئاەکز دهر ل وشهلتد«كفلاو ی وکس كناوو ىف داص هان رضاا ىرتواندنراقدلوا
 کج ارهبساضند رب سفت وب و ءانعع هلق هلداص مارصاآ یعسکاهرخ لپ رک اص مارصلا 1

 || با یراهوج ار زر ول وارهاظینبدلوا طلغ کو دذ هدب ر تنخر د ءاه رت رازسکلاو خفا: عارص 1
 || فاطقلا و فاطلا و ما رصل او مارضلا لثمدادخاودادحلا نمزاذهودجنالناحلنهل ادج!هدلاد |
 یدمازصهکر ولوا مزال شد یکی راکدیدهنسکادرخ دادجز ری د نمک موز وافاطقو ردشعد 1

 دنع تولوقا: ندرب را ەك ر دەن ناللفند دوسل وش هل _یعض كداض مارصلا هل وایسکامرخ ۱ 1

 راوطرا رد هغارغاص ئ شاز وک لم دفن تن هراز وهلا بجه نیغرب تو  ولخاصجاتحالا ||

 د

 | لاش قا وا بی رق قامز كنم کا مرخ لب رنک ك نهزامه مارصالا ہلنمئانعم كاك ر شعب وکس ||

 مس



 تپ سآ را لت وط یا شا لج ی ات 0 و دید "E :نالواتسکو و و فضلالامثا 1

 تلور خد ہخاخر ظن هنةباقد كنەنر مشو نولوانددادنضا سپ زرد ید هغ هر اف |

 | کرم كاذک نان وصربمادر کات ابو ره ناشالا دول زات ندر کردقارطلوش |

 اجنسبپ ربظندننکست ب ودبآ ناکنا

 | ترافصااذا ةلقلاتماع#الاقب ءریزمضت والی دم وی رک ڭا ىى ربك ا ها

Dk 
IS 

e: 

1 TE را مشا لاقت كا ربربرکبوتوطو رفون نیشابهننکر هل نیک 
 ال مشموهاذاهاذکهیلع تض رع) مز قا ک زند رب هل رسکش نشو یم كلوا مم مش ا

 ایت كش ,ممشلا ردفورغم هکر د هنن ان نعم كسم هلردمو یمن هم نی ناوی توام موعشملا
 در لک كنیش ةمامناا هعفادا ٹلاثلا بابلا نم ہہشلاقب قمح روف ہلوکس كناهو

 وله تفص هبنوکس كناهویتف كنبش عمشلا دماہش لج را مش لاقي قوا بلقلا یو بولوا |
 هساتع» قفنق ردندنمسک ضرا تارشحهک ییرک كکراردنحنزو لع مهیا هنسک نالوا هرزوا | ۱

 اب زرد اب هدلصادلکو و یدحاو ةلاحا نرو ىلع ةماشلا هنسانصم لاح كر لاطانزو ىلع ماشا

 [[ةماش هلام لا زر دید هی هقانءایس هماشو یک وبکم ہللا لسبکم نر دمووشمو مشت هدنتفص
 لوشدلیھف كنابوتنءزمه مالا مثالا ردیعایخد كاطرب هماشو هاضیالوءادوسةقایاءارهزالو | ۱ ۱

 اپ اک غووتای رل هنسکیلکب ییج هلبدمو یرسکٛک كنبش میشلا مشلا هلوا یب اھکرددنسک

 ئ ۱ ردیعج كدوسا هکی کد وس ەنسانعمراہایس ی هلب دمو یعض نبش مولا ردقلاب عون |

os عجوب هم ریا نظ هل وش نب TREN و ری 

 م دیا یدید ردهشنالوا عقاو بودن راکناهنسلک ہدراعشا ضعب كموش ورمعو او لوا مش
  ANوک روس عرس هکر دیرد لوشال دمو رک

 دداا نیک رد مت لما وو رردلوا راغوب هسل ندنشابد] و بونلوا ۂلر:تعاسرب ۳
 ملا یک ش یا هبا تشبم تشپعف هنسانعءرلیرد نانلوا رکذ یجج هل رسک اب ,ویتض كوما ماشلا

  PE|ندتفی لو هندسک ی هتلمجاذا فیسا!تشل وفت قم وق نیل هل وکس كلاب

 > قنف یدولب راریدیخدهفلق ظن هفرب رو اهوحن تماطناذا شنا لباخت

 ۱ | مارو دام رشعل ادیت لات قلوالخا دهلی شو ۱ رم كاب و ہلئصف مشلا یبدرردغاب

 "لاله رو غنکر لپ رسک ك شو كنءنمه مایشئالا كفلہلعش شنا هب رسک ك هج دانی
 : ویرسک كنبش ویسا زرد یجدهغلو لحادەیەنسنر ,مایشناوەیلااروظنمراصاذ!لحرلاماشنا

 | .دومرزوکس كانو ءلداص متصلا (داصلالصف) ردبدا كہ هنسکرب ندنیمپ ات هلرضف كنا ۴

 ۱ یک لاعب رولکەدەنس اعم مکح صو كلدک مصلجرو ظبلغ یا مص لج لاقي رد ەنسانعھ

 1 ر یک EAE ور حو ېچ هلن وک كنا و یم داص مصلا مان کتیا
 ۱ تیکسا انا هنسانعم ہدومر ف كاذکه ته ملل یو ۸9م قاره قانضورخو

 اهن نیا حت بل نو ص قات لاقب یو هنبتضخ م لجو صد علاق ہرزوا ی اور
 و ارفرولکهد هنسانعمانیح نوکس مت تر

 || کلات زو ىلع متصتلا اضبا لا سا لاش و یا من لامو حّ فلا: لاق هرزوا
 لو : E مه نیر گنج لک ما مس و

 اناما ار دیمسا كلجر ر هلبغف تناحو كز هزم ھ دم حصار ولوا لام هور اص هک ر د هر
 1 ايالا زدیمسا ید كتو ار ءامصه*و هتسانعمر اخل ازبک نہش نال واٛلرؤت هل دم كْعِلا اد یوکس ك ااو

 هلن رشک ك اخو یمع كم یطصلا تعا لغت نفروطهرزواغ بل رسک اطوكہزمه

 Sa لو هنسکا هر زوا عبا

 اب



 e ہہ ۱ هست
 چ ج ی سی سم سس

 rT وا ده دنزخ او هل »۳ 7۳۳۳3 TE وا ضوعالب
 كنبش کش لَا هوطع انا ی کت الف جا سودلم هللا لیص ها شیدا ون ۳ ۱ ۱
 :نر ےب :رفراهد رکا كتاب وا کش وەنس اعمزدق یارعیرالوق کال :وح هل دمویرسک ناک و ته |

 كنار وا نانل وارگد کلذک هر زواروتر*نزو دیس واوا دنا هانی رابوا ہک بد حتر عدا |
 دیدشو هسا تعم زار ومد ناتسلوارکذ یجب هلی رسک كلاب و یضغ ك نشب ماکشلا زاربد رو 1

 ہیک لوش هچکسوذو هلو هرزوا عادنتماوابا تولوا سفلادندش رد هتک وش کلا ۱
 لوكس كفاک و یتف كن مکلا ۲ داسال ناکا ذاة کش ود نالف لاش ہلا تع اطا هب هنشک هکر ید |
 مکتشو یک تددش كن اک وشراذا لؤالا پالاز « یلاولا تسکش ۵ ل وقت كمرتو توشذ |

 ۱ کیک ناش قرضا الذکه لب دمو یرسک كفاکو یضف بش "مکتلا رار د ید هفتم ۲

 || ردیسا كإجررت بصف كفاك یر کیم کنم زدهژژوا لوق كىود ضعب و ۋەش ءا ااش | أ
 یدتارایضهب وهدف رش ماشردہعما كۂضو هر ەر زو ا یز و مه لیدی اشا و یش كمال و یف كش تپ 1

 | یرتوانداعف نزوو نادم ر دفر تال ہرزوا قاربع هل ردن ها كب موم ۱

 نیک دادی تر سن رعارو زوڈوا لک کو اس نفع م
 | لودع ٹؤ یل و دلی دن دشت نو یف كنب ملا 'زقنراب ابع نادر هدفی نیرو رد تلوا ا
 قوم تکه دمو ئز لو یف كم شا اول دع عع اوم لاق رواكەدەنساتم مكا |

 میشو رد ید ندلوا تاب ید ہد: مؤواو مہازا بالا نم ؛ےیشواشٹا: ىلا تمنوا |

 | یهلو خف ادب د7 لوع مالا زد تالاب ہود نتو مفت میش نخ لات سی ۱

 مرد لاد ەر ذوو رولو الام تس! ذة لر دا وس یک دب دەردولا دلانا! كاران ر عو تر وع ۱

 با لی ہہناجو ماعشاو دجٹف تبطل هتمتسا لون قم ودق هر رسک ن همه ماعسالا ردیسەرابتا | ۱

 ماما وال اغوا غاودوج و نعاوژاجاذا موشلاسا لاغر زا یا روروبارولک دما |

 نوا مب لاو و لیلا باو ز یلعیاوان نمنح او ھو کد معشا قا ولللوفت رب ددغو |
 ندعو رماصاو ردکعر دا مس هر شک وخ ار هم دف رح فرا ا ماشا وار د هنسكنشتوظلا |

 طرح مامور واو لباقهک 1 دا بولوا هیفخ ٹکرح نتفلواتکرخ صالتخا دو زار زد

 زانیر رک مہفرخ نالوا ماشا سب زا کوا لباق کیتا نیل وات تزاشا هژنکو اعداد ۰5
 مانا مرد وف كراش ل تن اوور وانتا کاو وج اتو ینا سنا نیز ا ا ۱ 1

 ماجا ہن درب ن دهم هفاق اھ اظ بت رع ید هو بش یا ساز غم الوالى رکا فز

 یرک ی فراز یدروآوآ تورو هرو ر تل ید وا زاشعا هنتکر رعنا ی شا ۱
 ردن درج رر رو تس وز ژلوا ہدلماکر حس دوخ نلع اتو رولوا نل اك فتم یب

 رد ہشام: یراکف هلن دک كنا رز یخ كفاکی گور دنن اتن یه دوی کروز اتو | و ۱

 قا رسک كنو كل ءزمه ماهشالا رر د توا یزاوآ قرقنج هنورردنیوایزاکم لی عی
TENE 1 ۱لوفاق ٠ ال ر هر لب دیدن و رم تالوا میم وت هلن تحف  

 هلیضف كنان مالا :نادملخ ردد هلع اقم نابل مط ليم .فماش لب ق تم هوشی ۱
 دع ترو وی زکشل یزد دل زا با دار ده اهن دوش داشت نا ع| ۱

 ما لاش ر یل وادم کلم یلواهش ربض كن ہن سکو هماشموهنم تنوندو هثیرافاذا لج نلا تغاشل وقت ا

 ا دارا و یس هلة ونا كغاط لواور دیلع تلخ اهل اطفالنا ماش ۃدنع ةدنعامر ظنا ئا

 .دسر نوای سگ وب یسهنزوآزکاوینلوازودو كشك وكن نرو طیف منشا ران

 لج لا ب نرو الو ر زوا٭ روز 2 تو i داى تان 9 زدی
 و سی . ۱ ٣0

 طو



 مش

 مدش

 میش

 | «لویپیسهشوک تان وکس كلاد و یعف كفاق وكنش مم دل را هود نالوا وسم ود ||

 | عرشلا الیلق هاطعاازا مه مارش لات ا د ەدە اطع هنسز زا ندلام مرش و هراب ینتسهشوک ۱

 1 | غایب هلی وکسکنارو یمن كنبش ةمرشنآ همر لا قعش و قزع ادا یشلامرشن لاعب ب كل هراب ۱

8٤ 

 کیا لطف نا وی كو 2 الا هنسابضعم بابت كعشکو سهنبکهکنربلرعص كني تو أ
 ق کر دلچ ر لا وشهلبدم وی رک ناتو یت ك نیش تل مثلا نامت اس کوس رب یر
 ر ]تب ر وی كما شو ایا ےتش نالف لافب راریديخد هن السر اتش و هل دار ظنلا هب رکو هوا
 نانخا بابلانمةماتش مش لب قم وا هپ رک هلا يح نش هعانشلا هنس انعم هجو ر ويهدد

 | ددلوانتپخد هنا جا هک عابنالو لصاح نم نوک كکاحو یخف كن مم | هزکادا
 رنقاصرزالا ةمح وەنسانعم یس راہ لعاب نانلوارک دیدحاو هر زوار وب زم نازو ةمصلا

 ۱ اح :نالف محل اب زرد خد دکمردہ عاشور شیپ یر دساد یک دو وف نذالاذمعُہو

 ۱ | لنوکسكنشو یم كس م تملا نک نردب عابهلب رسک ك اح محال مجشلا همعطااذا
 مثلا نقش نک اذا مهتملجر لا هنسک نال واق وجیعاب هدنوا هل کا

 ۱ | مىش لاقي قلوا رسم !یض ك نبش ةماحشلا هنساتعم نیم مسهل دم وی اب اح و یف كننش

 | كنبش ملا هتک ناتص عاب هلب دب دشت تان احو یخش كنبش ماحشلا سماح ااا نةما

 e ہلابھتشم ناک اذا عبارا بابلا نم مصشلاغبهدسک نوس یکی غالب دمویرسک تااحو یتیغ
 اعطلا منش لاقب قملوادسافم اعط ہل ضا قلواربغتعیسهکار دوس هل رسک ك ہن جه

 | مضْحَتلا ثلالا بالا نم ماعطلا منه لاقب قوا دساف ماعط كل لنبتض موش عبارا بال نم
 غ نوا اربرفعجن زولع مهدش هدیفااداهمعتلا قلع دام یاهطعرکتنا نزو لع

 . ]| نانلوارکد هدد كتابو هلن وكس كلا دو یف كبش تاب دشلا تلا یبیا ول رذنمن نام کر دیعسا

 ۹ ۱ چادر وکسكناب و یعف كاهش نامنیشلا ردهدباز ر مم ہنسانعم قدشلا عسا وهنسک نالوا

 ۲ تروعنالواری رد وی رو هلی دمو یم كن ارو یخ ك نبش مورشلا هنس هنس انعهبک د ددر وډ

 ۳۴“ لوکس گنارو یف كنبش عیشلا ءانععہلیدمو یرسکك نارو یتض نبش م رشلا هتسانعمغاضفم
 || لک ورک یا مرش بشع لا زرد یخ هنواالواولب ومش ودار چن اخ یس هرابار كابر د
 م2 الا هقشاذا همرشلاقب رولکیخد هنسانعمقمزاب مرش و هل وصاو ہطسو یا جاتحب الو ہالعا
 نانن هکر دقوا لوش هلب رسک كنار مراشلا راشلا مرشناف دالا مرش لافب قلرابهلب رسک نشو كن همه

 1 | نا ثدح ی وهنسانعمقیقشفز رپ دین دءةمراپ عرشنوقجاقبونل هرابدیص م رکتلانز وللع

 || هتیدلوكنهفان هکر دز لوش هر سک ناظر اّط و اهد رف رانظلا مرش اب دحوف هفانیرتشا هن اچ

 ۱ هلیدب دشتویمط كنار ودانبتصخ مرا هیهز دانى خاو و لرب اتار اراز ال فب هنر و پور وس

 مر هده زا ندنیسوب ونک ناسک ی یوا توب هببضف کارو كهز رمه مرشالا ردیلع ردیلع

 ۱ رو مر موشم مرشا لج را هانعءهلیدمو يم گار و یف كوم مورشما
 1 ر ندهنسنربو تعا ج و ندقلحهلبنوکسب a كنش همد رشا تیسک

 ےس یامدارش ارش بول ل لا هنیماسجم زاهراب عج ب هک بالا دوم كنبش مدارش نل

 ٌ لا رار د یخد ناالواکح بولواولمرک ا كناو نو گو نوزو ردیج نرو یىلع
 دشت ەدرخ هدرخاوینوکس هدذعسو كاب ویل او كش یمظہنلا یوم ہرزواروزتنزو
 - || كيش مومخشلا هنهاض«میارسرف رب د ی دهزآ ارکووہنسانعم مسج یاتف تکی نالوا هدومرف
 لاوط ]دن نالوا ںوخو نوزوالیدانقلانزویبع مہماغنلا راجن ٠نوزواەإیص كم و

 | مہباؤالدتااطع ناجم اما ہنس انعماز رہ رھپ ہاشم مک هنسانعم ناسح
 ےہ ٦ سہہ

 ا٣ی



1۱ 

 || كرفت مرلئار رردرز a ر دلکد نخ نککردشلوا عقاو هرز وادعو ون هر تحت تاع 1

 یدرولوا هنشدر دشعا وارک دراکت هيا لامح|قلواد از هب و لوا یلصامالردشملوارکدهعفدرام دم ||
 لوس دلت له نام تم یدہاکكرک قع ام را زاتم هلر جا هل رابتعا یغودلؤادیار نکلا /

 ملت هکر دیمسا كرهشهتصنرب هلن وکس لن مهو یف كنرش مآنلا[ نیفلالصف )یداك رک یم راہ ۱
 هنسانغمقل وا زمان ولكى در دص ماشو دز این ًانویرک نیرو ۱ دحاشتنالوهنع و

 تبارک ر ابنا هرلنندنا یھب ماوشلا مهللعرج اڏا ماشوف ماشي 7 وق یلعنالف مات ل 1
 دز دیش تایر یا 3 اش موقو مې لعام وشر اصاذام ام وشهو مف م لع مش لاب وهشا | : ۱

 ی هر ز واینز و لاعفهدم كن هزمهویففكنش مااا ةت نالوا بوش وا رش ماش 1
 اهدنرخاویدمكان هزمنهو مفكنیش یماًآشلا هدنل اپ وتتنمهنه یکن امن نالوا وض

 ۱ ۳ ملا نوکسب ملت الو هرز وا یاورەب ویسهنسن نال وا بوضم دماش كاذ کل دبدن |
 نع کلش ةمأتلا دلببلارک د ىلع ةبسنلا نەززتصنف نماشا هل لومعمف رعشلا ةر ور ءاجامو ۱

 ۳۹۴ كان وی دمت * نم یف كرش عبا لا ی دوم هیدیدشد كب اب و هلن وکس کر هرمهواا ۾

 هدن ول تاب كاب . ره وج نکل زیشع دانه ذهاب فا اف ماما ۱ رعاوحارضبحاصواهانعء

 زلف ی ڈاک وب داضداذیت ام ه ًارماونۈتاغوةيئاغ لم نونام ودیناع موقلافهدننبسا نا

 ۱ یا كنه ھو كم ملا ثزوا رکدتا رکدزب ردنا راعشانیسال وا صوص هنر وصنالوا

NET2۰ الا رول واكع دتناح ل وص 6 ردن هکر دیلب اقم هته هکر د هتسانعم  

 كند هویدمكفلاو یض كيم م ءاثملا ةمأشنالةدعقل كن اھانعع وک كن هزمهویعف كش ||
 ۱ .ترظتلاس وام تادیاماشمج دخ یا تا هام اش ناد هاب لاق قهروتواهبا :اج لو صدا صف

 هک فالکر ابن و کس کن زمبہو یک کاوش مولا مالقرظنەک وصو دشاصییعبهمأشودنع ||
 یک كوم مووشلا هنسک نالوا ر راب اسم یخ لجيش کوا وا رد یضیقكنع ۱

EEیی كم اتا رسک ت ئاب و عفت هزمه م * اش الا  

 ردیعج كتا نماباهکر واوا یضیقن كنمابا م اغا نتپ ر واک د هنس ا نعم لال وصو ہنساسنعم موش
 موش ب4 ی ساتم م لصاحر د هال فق :ماشااع رو دیو هدسانعمل | عاصوهنسانعم كرابم

 هلند دشن و یضكنهرمهو هلئرتفف ماسلا دعشناام لوقت ةماعلاوانالفمأالاقی ردکعدیدلوا
 ليج رلام اتلاق ەە شا تنم اشن زودنسکر متواومآن ابا دعوش

 قر لقا ہک كذبنا رمهاو كل وا هزه ماشالا ف وکیوسبقتلث»ماشل ىلا ستا ذا١
 .هلنا رضا [!تدنسارض کر هوا اش یبا وک ںیہ ر واک هتساءهر دصم هر ر ۱ |

 ااغ الا نیغلواردصم هدنلصار ۶ب رد رض نوار کد مج کے ر زید امأش هکر دند سیو لار ونو ارت ۱

 ۱ زا ملا ملا ماشلایااذالح زا ماش نا ما هر زوا ین ز و لاسعفا هلن رشک تنه ||
 عدارلا فابلان :ءالا مش لاق زولک دهنسانحمقلوا قْفوصو مشت اذا دع للقب هنساتم هدر ققوص

 هکر دهني ل وش حشیدنناورموباو وض نالوا یغوصهلب رسک ابو یش كنپش مش درب ادا
 یرف زا هنرغا تخالغوا هکر ذحاغا ل وش هلب رسک ك نبش مارشلآ هیرغوا هغوضوص نکیآ جانراق

 مت هتسک اهدکد کله ىة ان اب دهم نبات بد نوس مانسا ردو 7:
 ۱ هلن کس کنان و یمضاكلا روا وش خرشلا ردپ دا كلب فر ن دنس هغ اط ب غ ماشو رار الغز
 | ردیسایندالج ر مشر هتیک نالوا لیک وریصقندلامنرمریشور دهید وکر جهاد |
 د و توکس کن وو بت ۳ ید كام و رونال وكلش عا 1

 ۲۳۳۳۹ و جو

- 

axreta 
 سا. ہے

 و

 مش

 ریش

۳ 
2 

7 7 

۰ 

 ےس



۱ 

1 

۱ 
۱ 
| 

 | قعاتوایراوط هلل رس کح کلهر مه ھم ةعاسالآ تعارورم بوسا ارال: قعدان ھرم حارا موسورم|

13 ۱ 1 Ar, 

 ۱ ۱ کس وان تایم ال نهار د ا هم[

 ۱ re ویعفكیب اتار تورو هارو مایع

 | كاس لب رک ئابو ی لن ر اولا هاضعع هلي رسک لب ماسلا راوط روپ هدقالتوا |
 ۱ هدالوازآوط نوک هر اور یت یس موس موسلا سز راو نا روبان وای مرغ اسو |

 ۱ 3 لَا نیټ اه دعاےنعرب موسوهکا "اس یھد تعراذآاموسموست وشال ا تما سل ان نما

 ءاخ فسخ وهیلع هتدراوءایاهتیلو] یا افسخ هتم" لو ةت رار دهغافروخ بوړدشر اتادم ہیدنمکرب

 نانا لق زولکهدهنسابنعم دور-موس و وسو ازم دهتلدم هلنوکس كن هلمهم نیسو یی لنده

 | لا ك بو سا هلل رىك ك نس ماو سلا نوچس هبف یلاعت هلا لاق اهتجرخا اذا انااہنمسا لوق
 واتا ىلع مانسا لات كيا عضوا هبهنسنر هلی رسک ك ا وكنءرمه ماسالا اما وب هتم واس

8 

 ڭغا نت اعونر لب دءویرسک اپس ةيسلا انموا ست لون : كم وس اهم هلي كلو اوو یش تن

 كغلاو یدمویرسکكنپس اسلا ایک اچ لغو یسلا ندا دادو ا یب نعمت
 ۷ او. يملا دوهلارانم ےھہوجو یف مها سیا هللا لا هنس انعم تمالع رد. واو هلبیصق
 |یخض ك نس مهسا پر كلذک هدم د هدنس کیا كغلاو یدمو یرسکك لذکَ نس
 ۱ نامهسا لردیج دةییص مسو هنس انحراف وا بج هلی رسکكنبس ماهسلا قواهلنوکسكناهو
 | قوایرافدون ی را دنا کوا تیبا هسو چیه یر یر ویم كنيم
 Eero o هزر د جد درک وداک اوراردبا بر هتب رزوا كا یراجاغارت اسهکر دیج اغا

 1 ی خم له هسعرف هک هنر كلذ کول ك ناه و یخ ك ا حالا اوعتفااذااوجهتما |
 ۱ | كلن ر دند رفر دیا كن هل ھر ہل سن وکس لناه وید كنم مہس اوعرامت ادااومهاست |

 دین دلواوهس یکیدید هلاخ درک اد ادرک ت ہلا مهس كحارص بحاص ندورعنوبوژر د

 هیسر اغلب يذلاعدخازت اطاہداز بابو ردشعارپسفت ہلزئاح ge هدماقموب یرهوح

 ردا اب لوشن دن درب هدد ٹو یتخ كب اهو یم کیم ملا ردشعد تبلا مهس وهوریت

 هجا همهسو هتسانعم تبارق هلنوکس تناهویمض كنس ےس هلوایراطخ نوزوانوزوا

 ۱ میش موما ر جرد سو موعم هایفیفخت كناهویتفكنبس ماسپسلا زرد ید
 0 ارتب رغب ةيلفرا هلیغیذخت كلا ةو یمض كنس .ماهسلا مومسلا ہباصااذالوپ جلا ءانیلا لعل جزا

 1 | مولا ولا ماست هبریعب لاش رواوا ضراعە ہود هکر دض رر ماهس یدنبایوماو قلوا
 ۱ | یخ ك امی یضص گم 2 1 هود نالوا البم هرو ز٣ صرمەلب دمو یم تن اه ویتخ كيم

 || تىتما موهسلا اة حمس: لباو موهسمرعب لاس لەود نالو االسم ہروز ضرم هلیدیدشنو
 لوالابا سل نم انوہس مهسد ههجو مهس لوقت هنس ان ٴقلوا رخنم بوبلفرا رد رد صم
 | كم ۰ ةبغاسما هوا نال وا قرا رس لكناه ere دحاوا ميف ردص)اوسماقلو

 هل هه هتسه اب يا باب نملوفت وهنسا نعمهعر اقم ول اص بعرف هلبقف تناهو یمن
 ۱ ۱ ۷ دزه ماهسالا هدهع رقمدلوا بلاغ اکاو میشلاصهعرف هلک, وا ىع ع راض! اق ء ءاہلاخعب

 لاش قبلا اوهع رل رس کلن و ی + همه ماسالا عرفا یا مو مهسا لاغب نلاصهعرق

 | قلواخ یس باز كننینربهب رسک كمالو كەز چه مامہلسالا ردبعما تل یقرب ید ند هلھاب

 میس

 نالوادوچومر دیعما تهاجر ندنس هلیبق دم لسو هح ر ردنا امام اسا یش 2! مهیلسا لاقب
 ۔۔ھدےس مہ ہہ

 عاص



 نانا ذلت“ ناسالم وم زرد خان روا وام یم ناعم هات ید دکل ماتا ۱
 ماس مویسواه اه لیقینضت كيموت رش كام ناتنالا مای تاتنال مات یراکلد یالوف 1 وا 0

 ید اوج دلت خف قدخا و هل ددد كيو اط تنی مس هتشانهغزهزر ولک + یر كم

 هنقح ندارد رهورافح ندارد یار دیور: اقلب كند مع ی "ینیدلوا 1

 كنار و كن غزل دن دن ك٣ نصرا خاف "رد رسی ا ہد قر و كتا ایا

 كىڭ واو هسانعم زالت نان ؤا ازکد جت كول رنک نبوت اجلا رونلوا لاهعتس ۲

 هاکوردنساهدمهکرورتو لب د ی د نانا د ةھک رول واهاکو زد زدلب سا دوم دو ۱
 نانو ؟دیایدمو یض لا وی وک کند یف لی مروعا زرد ید تان کر واوا | ˆ
 نشر اف دوم ھم دی چچا لاق اد نو یاب ۱

 متو ساع ئ0 E روی ور كر ۱

 یاماسسلجر لا مذانال وا تااجت هلن وک تش چو یخ تن خات ۳ ردب ال 02712 ا

 NETS ل رو ەر زاوا ورد نو زو مس وسان ماط وتش ا یسهناد لعاب ظر

 کودک کر والف لنوو یف كتب ماتتسلا یه کدو کت نخ لو و بن ما
 نرالا مانو تست گل رو ج هلن نک عین یف كد هه تنسالا دز مفترمت ەادنىلەق

 روا كرب

 شش توا واجھن علا مشا تجر لا وه قت رم یا مت تالاف واک

 دیو لات ینا :غرکتا نرو ہیلع مت و :دلآتف E داانا اوم یل شد

 رار ی اوو ترا توفر 3 ,ساولپرامویاهنوس دنیا لجزلا تموم لوقت له ۱ ۱

 راکاز روا دقن وا لالا از زیدنلوا منہ لوودااواواہلسزا ئالي ابف موستلوفنم 1
 هکر دراثناطل وش د نس وا لالمااهنلغیا مو ضص نب رم ۃزاحكنيلاعت یرابو یدنار اوت ||
 دشت سوت و تن
 ۰ اچ خا جو

 ۱ 3 ۰: دق یا TEES و e ہلا TEE ھزار ۱

۱ 
 اودهتننانع رفتم نالوادندیسسخآ مانشو نلکا دهلی ذپ دشن شن كىنايە کلو ایم مانلا زر
٦ 

 نایلواار او هصاخ ورد هتناتعمبرقاو ها" دكت یف جسما لها وک لها لک هرکه وی لب ۱

 | شنون نامزدی بدلا زا نالوا قورت طور ل رخو نخ دشا موسا زد هر

 || تک كاش ميما هات لوکس كلام دن نام ین دزد نامی

 ۱ ر دیدا ك4د قور عم ولت كونو یس ات رضا یتا ئل قال سوا

 | شربت لاسق و لو وک ا رسک كنو لو یف كنبات ختا٭دتم ن ۰

 | تائەت مزال اج لع تا لا رد ی روس نا بنز ماتتا ناکا

7 مردان زر و ا ارت رنک رض ماسالا ل رد یو
 غ

 اچ تنجراب مو تجار آنی تا ۰

 1 لا رد دات اد وا ۳ ةر ردات ا

 REY 2 وسور د یناوز دیعولا و eS اکی

 2م وسلآ ةموسلا قله دنا هل ا ا وهل ږې خن اع نيج ا لع ٹ رفا اذا مو قلا لعتعوشلوفت 1

 | الغ الو او e FA ءىلاعت لوق هنمو رلن آن دوک هلی دی دشت و هلع كلوا وی کیم ۱
 ]از ولو ةس انعم نیلس رمو هنا تخم نه نهی اوسیدتا شفخ او نیموسم یاعت4 وقکر ولکهد تام ۱
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 بادہ ذبالبولق ڈو اذکو اذک ناک امانت ی بال ل وقت «رزوا خاور |

 دال ینب ال نوا یت و نیس یذیال نوتا یت و مو سر د نوا ید نال م ودیا |
 راضي وردقل وادنساضماذک زا ىلا اوال ناب وأتكنو اینا تیکلا ناو ۱
 ۶2 نالسَٰیذ بهذاو یاب نه مہک رد ؛دنراذغتذکو اذک ناکام مال وا لیدنا
 1 اف و ایذرد یداز رد ردانوب و ردفان هنس هک لس یلفلیذ یدنبا شفیشاوفنسانعف كش الاسا بنا
 ۱ ان تمالکا ةيقلعفن یالعف موہ اذھرہل ؤوھکناعاؤا فاضل هتد یر غ نیاز ءاعہا
 :/ ٣ زا بالا لو شمال تا الان مناللف لسی وقت قلب وا یز ندنفآ ليفت كالو

 اتو راد حد ءکمزب و هنانو هیدن کر هاتوا منم هللا داس لوقت قاش ی زر ناد تار کتا نازو یلص
 ۱۳ ید هدمکمز و مال دو زرد ید هکعا لا ويف هل مات بقا .تناودآ لذت یاضرهصکح

 ایک یاب ل ونقل اقهتسناننا وا جلب ەلد دشن ونال او هلنرتعف

 1 و زا علا ل وقت کمر ونال ةا یم مالتی
 لات دید لغل والخاد هذابقاو تعاطاو ملسیا هل هزمآیلسا لاَ

 3 وروخمالساو ژل ربدیدهخل .والخاد هنالسان دو مالالا وهور ۳ لخداذا جا ۱

 1 اش توا هد مان خلا عیدلو لب بوقوضنالب مالساوم/ذخلاذا الا لربد هدف |

 سس ۳ نمک زب هلی مال و صف كن میلاسلا لونه نساء ان ی انا |

 ۱ دبا حمص هر رب یربهننک کیا هلن روم مالو یی نو نال ۱

 و کج و مد وخاب هلکع وان كیا تراب زی دوسار جهت رسک تنم وكره |

 لتا ق وننسا میت هتماضعمر رد دوخ اندمالساز اموال تیم مع وا
 س, هح اص PESH مهیا و زم رایطغب ونیونناذخ |ندتسا بم
 لب رط#یسلواروشمهلروبزمنکلوردشا وا قاو

 :SEEN نام هدنتکرب اسود اص یکی ډلوا

 . زاو تقفاومهلغ واذ خر دل ردشع رز امٌالتسارانلقر مهم کز ندوبارهاظ

 سوك: هز هه :ملیسالا* ہنسا تعم دایقنا كم رو نوا هلن رسک ك بات وان همی مالعابالا

 || كس مالسلا زدەدنتبام كام رب یندنناہلسغم رب هج رص هکر د ر مطرب هلب رس کک كمال و ف |
 1۳۳۹4 ا وندن دنا کل وغوهنساضدیهاد تفآ هی رسک ك ناتو كس میل عدلا ردیا كو ای رک |
 | هتشاشسملب وطنوز وا ارفع نرو ىلج محل لا هنساتتعم هبعضةنس یل قلف و روذل وارعت

 1 لاصتلالب وط ماہس هل وا نور وا ین هکر درد وا لوش هاب ز دک تج و یف کلن نم رخ مجالساا
 ۶و ةودنوزوآ كاذکهب رسک كح و یمع ص كنيس مجالسلا زاربد ید هب ہودنوراوا اش و من نعم

 ۱ دج مهلس بم غفر ولک مجالس مشی كج الشو منال وز مجلس لاھ لا
 مند یرتسک اھو ىم كل وا ی یهلسا ردیمسا كالبو هلن وکس كمالو ی رسک
 ا مسلا انامهلساهنول ما لازا اوردیبع وا هنس ناال واریغتمیف ول هل د دشت
 7 وفا مسودنمانعم یسیدر وی هنکی اط ابابا مم دضوا نس انب کا دهد داشت کی مو صف

 1 هد هنساضم مسوز دز اج یعضویع* كندر لربد یخدهرهز مسو زرد ید هنکاد یلوقو|
 8 ةكمرو#ا تایر ز دیا موعص٭* هدنسکبآ ر ولواهاک وم یا جالو مس هلام لای هب رول کک |
 3 هد هنساتعم دصف مسو ملا هفلعح یا ماعطا سو ملا« «افس. یا هم لان هت ه رارم دید

 ۱ لوقت راول کحءدهنساسنعم كنا حالصا و هلدیصف تدصد یا كم زوم لوفت رول کس ۱

 | ةر ورابقلا تمم لوقت رايد خد هغمتوط نا كن هشبش مسو تل صا یاس اب تم |
 ۱ | تنه سو تصخ یا منت فید وا صاج تیمار وڈ دیا ذل اه وو ۱

n ia ےہ 
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 | هب ملضلانا لواذکز ربذ رخ اةهلساک او ردزبشقنهملس دی زر و دق بالکن بک بن |
 | یلسوندن السبعسبق رد هلق لبن وکس كلاب وی ك مالو یم كنیم میلس ند فو هد |
 | مالتسلااسهبلغ رواوا دارمد وا دن ناسا منلشرولوا هاکو ندنع رد هلیقرب هدماذج كلَدك |

 ۱ ب زصقكنلاوف وکس كمال ہی كج نیوبا ردنال وا لیذلا لب یطل اذو ہر زنا وارکح |

 | سا كن آو زدفوقیلسوبایریغ ندر وب رم هدب يعفى اطو ردیدلاو كنالس یا ریه ز نالوا ناش ا
 ردیعلغ كغاطر لینوکس ك مالو یعذ ك تېس ناس ریندنسهیف ن زامى هکر دارن هدف |
 |۰ دنسازانر وبا وکې انو ر دما كلحنرزر ہلیرسک فالو یتخ کنہس اس ,ردیتلع دیا نوا
 ملاس تنا هک دنیح و دز نهان ټاوج هج اخ یدلید انعم وپ كلل ادعو راد ځډ هب ږدانالوا
 رذکموپو مدغم نس اپن كن هنشنرب ٰیمی ںد هتم انعم تالش لت سل لایک یدنفاتنا یار دش د
۱ 

۱ 
 | سام یلص ردك یا تغاطا ب ونص نوب هب هنشن زر مالبتساو ر واک دنس انجم مالی ا لسو |
 | هناد ربیدخاو هن تصف تالذک ةملسلا رد علا ید كجاغا ینکید ڑپ ہد فیر ملس ولادتها شنا

 | شقوص نالب ملسوالسالج ر ویر قور ارز د کد هغ وا یر ندبیع لسو همان هغ با مپ

 O A و.
 | ند راضنا ةف ونب ور ديفا كلج ر زب كل ذکی سكك مال و ی ته كنس: طس از ديما الجار زب |
 | نالوا لبه هل لا هلسور دقوپ هس ونبیربغ ن دراز وب نده اطهر رعوز ديما تتع ار |
 | دطص و یهسلابیهارورب میت هنسا شعم راشط ن اناوارک د هیر بک بن مالسلآ از دج دهشناط
 | فلا هد ہر ىن زە تفل هکز ونلوا مه ندنو و رذکع دةم لاو دار مکه رز وا یل ربجاردراشف

 | هدیسیکیا هدر وہ زم لاثمارب زەنلوا لامعتسایخد مال فلا یکی غی دنلوال ا ممتا ن ویا فی سیف مم
 رولوا هاکو را رقج هر ر هلکو ا هک ناب درن هل بدن و یم تمالویض كش سلا ندلوا عج |[

 | بدی دشنكمال وی کٹس مالس یک ی راکدید زرغ راریدملس یخ ذی یکنار وانالوا ندشباف
 | هشیطح میت مالسل ام یلعز ولوا دارم د واد نزن لس ترضح هلم ر ولواء اکو زدنلاجرماعا
 هدومزف هال دج ون اهلس منض نم یا مالس حنصنم ةمکحءالدیج ردشل واعقاوهدن شل معاش مان

 یربک ك نس اللا ردنا یاس اهلی, دشت ك مالو ید كس تالذک.همالبن رد ةتس انعم هرز نوا |
 ردمخ از هنس انن مال اکی دحمان مارف خاک سلا قاولخ داور عوناودایفن اوتعاطانوکس ك مالو |

 لسو ېک ینبدلوازلاج ثب اتو رب کس ڌن ر دز اج ی رکو ین كن هد روید ید هیلو نوو |
 تمالسقلغاص هلبفیفت مال یف كنبس مالسلا ماس ناسا الوقنلزید هده هتک ن دنا

 | دد وعم السو دف یر سکو یتخ نسرین ار مالسویردب رب نام نكیلاھڈ زا
 | تایمالسلا زدیع“ا كج امر هبفیفََلمالو یتض كننبس نامالسلا لرب یز هلو سو قوا یرب
 | هاتف عباصال | ماظنعر .درلکک نالوا هد را شمر هل بختك ناب و كمال و یف كيمو ی كنب |

 هود هکر دکک ل وش هدلصایالسیدتادیبعون او یدحاودل رصف كفلاو ی كنس یالتسلا

 نول وا :دزوکو یک ناناوارکد ليا ن الق اہ رکص لا نامز یدل را هدا از ءودو را اهدا
 | د دراي ىج:وىدحاو كوو ر ولوا شل والي از مامەلوا ازیخدان درانوبھک ك لبا ناقیوراشعد ||
 نالیاهیدم ویر کمال او یه كنيس ۔میلنلا یدتار ورکو دنایمراس هدنعج رولوا اکو 1

 | 3 فب رولک+دنسانعم ی مجاسوردراشبدملساعا یاجرتمالتسهک اب وکه تک شخص" |
 | یکسان ارونلوا لامعتسا هی لح کر دظفلر هلبغف ك مال کا": ملسن ید ماس یا اسبق |

 سس سس سس errr 5 س س س
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 کا انت لوڈ هرق ابنیه كلاخو ا محلا هنسانضف داوس نلرو
 تر E الم ماه هنس انج مرد قلا داوس یس هرقكلفوج هلبغضخ نل اخو یی كنس

 1 ,سلانیلیا مان نطقو زمانه شارا فو یکر فو یکرخ نیم ا نال ناکا ذا نما مانخ بو اذه
 نو ی میلا لس هر ت اکا دا یمن و مانه“ شمل لی ہنمو داوسلا ینعم نموہ سلو
 هدفتلبدمویرنک كباخو كنم هدو ىا هجو ها منه لاغب قاق ەرف ین ەتىفرچرکتلا
 || لاقومدناذا عبارا بالا نم لج را مدن لاب زبد هنجو تمادن هلنیتفف مدنسلاا :ژرادهنیکالوا |

 1 و تکڈالوارشلیک شللاد: مداسلا الا لذربغ مدنالو مهو مل سول ىا کِاذالا ماسال رھەلام
 j ر هن انطق مدان اكاد لبن قکس كللادو یف كنون. ڻآمدنسلاخداس مدانلج رلابش
 ذمارقت رظعابتاةنامد نوقم دان هدنیتر رو زم نیت روض ناخد نو هو مدانس ٰیٰاتبا راضءب ونامدس

 لن مم هنش اب ذاج یوق شنل وط یک رسد هلیارسع ہلِنوکس كلادویضلسو هلن ميسا

 شاکهبضخو اب نج غلا عج ہلا یشید هکر دککرالوش ہل ہک كلا دو نمف كنہض میس
 دشت یخ دویعط کی“ میسلا .ظاتفم ا مدسلجز لاضر ولکه دهتس اتش هک
 ̀ | ناو هلن قو ادكنا دغ لم لاساذامدس قغ لابن راغب نزا هکر دود نزکوک
 يج مودسلا اردن یراق دلغاب نزرعآ تن هود هلن نیک ا كفاكم ماکو اريده وذ كکرانالوا

 رف لواهنسک وزعم هک د مودع یضاف هک ی سا كنسنرق كنم وق طول هلی دمو یمض كلا دو

 نازی ۶ رقج تالسهم ندناهک جوا كش رغب نالوایرغو طلو کد ك نازو مط كبش مرسلا || مع

 | یموانزو ردنیک مجلس ۂنسانعغ لئ :وطنوزوا رفعج نزو ىلع مجرسلا ژدهدلوم هلک نوهت انما ۱ خرق

 | ةسانمم لب وط نوزوا رؤبز لا نزو ىلع مطرسلا ردح اغا سرب كلذكرف مج ن زو لع مل ااا ۳ مغر
 | وف ةا ف نالف لقب یلطت كن هنضرب ہابددشت كيمو یمه تناطو لاءزرشخ ی ی

 هاو زرد ند هنرب ,قلوا حجو كنظسو كس بسلا ةسطساو مهر شاو ممطسو قیا
 یل یف منو ىج ہانرسک لئاظو یعف كن هزه مظابالا هنرروا بلق رد هتان م تالو ار کد یللزک

Yrدس دنن ںیم ری كناطو كن همه مطسالا 8 ول ین بقاع دان ان یادم  

 ا :یرب نیکبیک كاف هلب رسک كنيس ماطساا هن هنساتعم رعلاءام محنت روا ۱

 یهو ندنیسودنوکس نیو يضف بس مل ملا مهدجیانانلاماظ بلا تیذطاقو مش
 ۱ ۳ ۱ 2 ثكنیعو یخ كنب موعسلا امو ضار ایبادا تل بالا نم شی مس لاق ۱

 1 بودپالاخ درک د کوب هنس جور هنسکر لیک كر هيچ ن فو كنيس ما وجب ةقان لاقت هقانید ازش

 | ى كنس ماقسلا مافس حلا ضمب قندی لب ناو نو مال اردنا عیارخاروشلا نم ا مس
 هر دخل سد یمن بو كلذک« انی داغ لقس] هنس انعم ضر كز تبخر قغغغ فتو |

 ردیوسنم هن لف لیذه ردیمسا ین لر هزدرب ماس وغہا ازلا بابل" یمامغسمت ی منب لافب یکن رح

 نیک هل رس کن زنه مامسالا دنسک نالوآ ضي مهلت دمو رک ك فاق یک كنب ار مقالا |

 رک د نمک نالوا هتیخق وجدلبنوکس ككتسو ی سنک قلم :ماقتسلا هللا همقلنا لا قل
 یکی لهخوف افسر دز ىا وت لنا هکر د ەغوق لۈش لينك تام الو ىف كنبس لس تا ہتسالم فنا | ملم

 زنا دستمال ورا زر دیندهکس#اتخاب ده انس قرد سو رد ما خد ال و
 1 غار دهلهج ونا شلوارک ذه ددویعضكالوییغ لبح مو مولسلا بهت انا باب

 | یني یط لسو ردیمسا كت ر وعر لب رمق كف ننوکس كالو ىن كنبس یلس یردانلواأأ
e2 كتبس نانی ردہ ا ید نت :تاجر نان مل مراد یل سو نم ا ید کل زد  

 كوا زرشک دیش ىر لاک را ندا تخ ۱

zî O 
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 4ست چت ےہ سش سو تم سس

 هدندرا و نسرش ولقت رط لاتح ردا لرش منو هدنسا نع ل رر دتغل هم جھک

 || یسّولا كنويف دارم ردشلنراوس هما هن اضلا بولوا مقاو هدفنرش ثیدح هک مغز لوشاماو رول

 هکرذ هنسکل وش ہلیدمو یرسکت ن ونو یف ك ناز معدل نولو دک زاب امر 0.۱
 | لع كنیلاتت یرانو هل وا ەدنلائە ەم Rit وا جانتحااک اوهیاواند رلناو هلوا قم هم وقرب |
 هل وا هلوا فورعم هلبایمول هکر دا لوژ منز یدتناهنع هللا یهر هم رکع هدنلوق کید بز تلخ |
 مهزلا ردیعما كتعاج رپ ندعوبر یف كونو همه مرا یک یتیدلوا فوزهم | یا ۱ 8

 مت هلن وکس تناهونمتناز نامه ہنسا فم مش غاب لوک كامو ىئ كاز ||

 ےس مج
ae 

 هاتف معزلا ہنسا فعم ندیم یر لب نالوا هار دنهل بوکس دکن اهو یعكناز ةن

 مهلا .تعمذ باز بالا نەى دي تمه از لوقت هنساسنعم قلعب هارد ندتموهزرذر غرف :

 زس لک لذک ك ن اھو ی عف كناز ز مهزلا نشا نم همد لا نالوا ولغب هل سلکت یاهو یف كناز |[
 مهار لاعیهنسااتنجم" 4-0 دلت كناهو ری مص ںیم ةمهارا هنشان هتشانعم نەمەن نالوار|

 سراف هللاقت هسوافو هداج رحسو وف ا نب رفعح نزؤلع دق" اند یاد |

 نغوطمدهز یدتیاراضهبوهنس انعمرفصرارب دیخد هنغوط مدهزو هنلوا لم اتر تشل ۳۳
 للناهو یف تلادو كنار :تامذهرا ردشمل وا هیت ییدهنضع؛ندلاحر هلکنوو را د هنسوزواپ ۱

 هکر ذنسف یدا كنیژیو م دهر ىدا تان زدند هلبق سیع ی ان هکر دیبا كا دن یا هوکس ۱

 قتنارد عزا ردمدرک یداكنر ومدهزیداكنبرب «ارانایدتا هدنعوباو ردضب» یزاالعادج, | ۱ ۱

 نعال مزمل لاعب هیلوارهاط نيغ وا عج ہدعضؤمرب هک نا قوت قو لوش ہلیھد تنابویرسک, ۱
 نمو كنس خأسلا ہاشم هلنبنتف كلذک تاشلا لالی تضف مالا( نینلالصف) 5 یرتو وا ندتیل دو تن دف صال هکر دعا كن ارب هرزوا روب زم نرو مر و عز رف ناکع

 ! ن۰ تم لوقت تکه انعم هل دمو یف كز نحو یف تن ذ1 اشنا هان لیدنو نخ
 یو رهو يف كنب مو ولا ہنالماذا عزا را بابلانم ةم وام أوتاوا اسم |
 هننکنالوا وب یسنرغص ہن نوک شب یاب هدننامويعض كن اهوكنتس منا هنسک نالوالولم ۱
 هاب رک لتبس مالا ہنسانعمنالبسق قا لئت مو ا ہرزوایلوا هد از هنشانعم فتسا 3

 لذكر نیسو نرخ ماسال لا اذا وا بالا نماماصموامو “غم دلا رم لا مانع
 كلاس موصل | تلاسا اذآاهضند نیما!تنص“لاق قفا هلن وكس ك وجو یخ کنز لا ىغا
 لوش هلتدمو یض كوجو یف لم ةموب ةموصسا خوف نبع لاش ۔ یجب دقا ہلدعو یض كو یف

 قاطو مغيب کل زمہ ماخ الا ۃروظمٰیا ةموح“نض را لاق ہوا شغا روف اکا کز دور |
 نزد غ: یاسا س وماق تجاصوتصاذا ءاعسا تم! لاقت ب یتعموانزور دک م اجت قغ ۱

 رستم ال یانتمی سا رک رد دا ءامتبصاداءاعسل | ها وبا ارت اک خم
 ملا هیمزغاج هکزدهوذ لوش هلبقف كجو کہ هرمه من ردشعا تقفاومەرھوج پویا

 نالوا هر هلرغف كناحو گن زمہ همه تالا هنساتنعمقاهرد هلنو کس تان همه ءاحویعض كنب |
 دار تولہ رؤاوا هاکو هنساضعم نرفرول وادارع زون ون اب سا رولوا هک هنسانمدوسا هتسن
 هاکور واوا دازم لا نيغ و هاق هدنلح مش ادناهرزوا قداعراب رعرولوا«اک و هنسانعمب اصر ولوا
 یولط بارشروا وا هاکو هلن انعمیدشلا هلحر واوا دار ەى شاب ەم رول وا هاک وورولوادا رم جنررّولوا ۱

 ند اهن رج هی دا وسال رانو ردشللوا عقاوهدراعشا ضعب میکتتهنس انعمرمذطا !قزرولوادازم |

 تللنک ردیمسا كج غار ہل:وکس تناحو یعف کن ءایصسلا ردیعسا كح اغار هلنرتیخف

IG 
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 کم ره ءاضو یعص كنس دمصنلا:ردیما كغاطنیعمرلب رسک ئاحو كن همه نامصسا
 تک شی سس بس حر ستم سی تست قع

 مدهر



۳۹ 

 مرمر

  Iaرا مو ەس انتها روتا نانلوا رک د رواکییجج كل ر ثالذک مالزاو هوا 1

 ۱ تو مرتا هل وئنرردهع روس ر ول وا

 ترا e ERC A دروس ومهلب دم كفلاو یق وکس كماله كنار ْ
 ۴فر ۱ كنار مالا | رد ہئانعمر هدمإِتف کلا ذو کب جو یف کالو کرم |

 1 4 روزا تک اس ورا یش رو« لماذا ضا تل زل وفن |

 ۷ 1 یا زا ور دهتسا نه لازا مامشزا یدتادنار رو ًاواع اول اذان

 نیر ورد كام مشبک یم ون ىش ئا مز موقو ازل ج د لاغيەنتانتەم

 ز ممززا ا هام هلیدمویرسک كنىائو ىزا ك لا یاز 72 3 تونل اور ۱

 | هتک هبلا جات بلا یواش مر هکر راد یش دهب نکل اوش غز زو كلذك« ا هلندنتنو

EG 

 فول لا روا وا هدن د را كغنرط كناویح و لقن  طلاتجهکر دهنننل وشتكلذکم و
 فوت نهم رو یار ایل يک همت هی خب

  OSG DAںی را ۳۳۹

 | قاق زور اک سکوں روک مد هلو من مز مزا ہک ویصتااذا * یش مال زالاقب از د سد
 ۵ رکود ٹاون داد و وش لب رسک ناز مامرلا ؛ہ واضع رااذا اهن مالا
 1 ٹاضرالوب راولو اکو لب ناصرالوب هنجو اك ناو زرا ههل جاغ اد وخ ا هبهعلخ ر قب
 ردروپش یس ہت سل سی دافشو داق لش لمذلا مامزو رب د ماعز
 1 تود طخ ادارعلا تو او لعدنا تز لز ەت یم زالو هتد كب وی كنازا مزا

 ۳۳ مز لاو دیهک# ز وب وار اباد رشا ز ورد هتسانعنقل رال وب هم هاطو
 ار دزالا مایا ورک نه زره دید هلق تالرتکتم مز ورٹئلا یف

 دەر وفهلنههواهءهدزاو ةلعس سٹ ذلا لا قم زلات ال که رنک كلادو کا زمنہ

 زیکتیجبیدیدشنو یخ كلوا توی هطكناز 7 چرا هثثک نالو رک لی دید کیم

 وک 85

 0 زنا ساز : از اهن بهذق عش دلاذخا لا ز واک یدةتسانع:ییردلاق ماز وهابیت وهنساتعهزانت و ط

 ززو یو رنز وب هنسانتعی زار زاوآدعر كل روك كوك لزل لا نازو ىلع ةت زمرا اغفار ىا
 2 ںی مرمر غەر لرد خاد ەنە وش زکر ما طك نش غب اظ سواهم ر زاو
 ۰ زیرا آهن انکالسر م دون خو رو

 ی هدنشانعملب 5 مهد وتار دیا مرا هراد نمی راد لو ا اتم درو

 UIE زوال مدشکلاتبنا ۳ وو هافلتوههاجتیااذکواذک ناکام نرمی رز هو

 داور لبا یی كناز م ر مرم لاس ا د طف یا مھر الف رهالات ةر لکه دنا عت دادس و

 PETES كنۈنو غغ كلاز ةءزااردیعما
 وتو مرور دل 5 اغير د لس مو ارایه كونو ضر او
 دار لنخال وف ٹن ود هکر ادد شر شفا زوژ د هنس اما فح ید ا قالو دنا دقفف

 ردود لوٹ ها نسک كنونو یخ كناز ملا ارد هدنالعا تو هد قوب هزار کرنل شاص ا پوشک
 وو نص کیم ا رلا هاتنعع : دل صف لول و کن زسہ مر وا هرزوا تفض ناانلوازکد

 | تورو فلم رم یدعا را ضم ہو بدید هلا هہللاراغض' مڑ مو لات لانا همام یی کم از

 8 ۱ ]هلن کنلاو یزکتس كن ؤو یف ک از خا یب وا عن زر سک کیو یف كنار 22ا ردیقسا

 | مو ءافزوففز فا لا تقی ی "وم كرم ہیلو یخ[ ونون مانو ةا یوم وماما

 غا
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 یخ اناک اداهب ون کز نالف لاغی را رد هدلاونفوط رک ص لا لینوکس تفاکو یم کئاز کرا

NE 

 1 تان عالبلااومف کار اویسضاذا ونک خال حالسلا یا مالغال ةماعزالاقب ر واكيد هنياتجم ||
 عزو مرات مم ءنلاثب ا ا رر اچ معزا ةنبالانود

 ۱ ۱ارلا بابلا نماعر عزب عر ل عز لا ةب عمط هلن تمج# عزا نا مهدی مو ولا در لاقب رول« داهتسانعمولوا

 لح عف كنيعو كيم مهر اناهسعزالاش قر ھعمطەلن رسک كنهرمه ماعدالآ عیطاذا ۱

 :نامعا اک | هکر in وش یی را ریدیخدهیدنسن نام وا د ا۶٤ ع عو هبات نغم

 یچالب رسكك نيعو یضف كي“ معاملا ياب بوس لر دربىنم بۆل رب نه نسل نېتماقلوآ 7

 سش وا شلف وب بلاک ردنوةلوشدوخابز دهفانل و لیدمو یم كنیعویفف كلاز عو عزا موعزا |
 عزت ور دنا وس هلتدح و بضع هلردید ثنو یمن كنیغو هلنبتمف مخزتلا زتلا نوتعکمنلپ رد پعلکی |

 یس كفاق وی ناز م ید لا هه وخ نینج ودر زغاج بودی ئی تمنا كنید روابهود |

 كفا یف كلاز مزا ر وا ندی هلبامرخ ل وا هکر دیا كماعطر ندنراماعظ ب عه ل دیدشتو

 موغا رتن ا كنیلاعت ی راب هک اتقویدنبا هنعهلا یر سابع نہا ك٤ یمامط نانلوا کد لینوکس

 ینا یلاعت ی راب سپ ز زدی لکا یاس # لام رخ ی دتا لنهج ونا یدلوال زانی وف ديدي الا حاعط ||
 ہدنرعت محمود زیعت یدلقل ران بان یطایش ملا سوئو ر هناك اهعلط مل |لصا نم ج رخت صا

 ر دقمردنواقەنس ر هل رک کون م. ماتزالا ردءدنا دم نیطایش سو ور یس وی هکر دج اغا ندشنارب |

 هلطارفا مدرن یدنبادیر دنیاو هنس اهم مقلب ةع وب دل نورد یو نیتر نکرد نو یو ۱

 موقلح هلی دمو یمن كن افو ىع ك ناز مول زا برس ین طرفا اذا نیل نالفمفزب لاقبلریدیخد هک ۱ ۱
 | نر وبهکر دضرم ربا نیت کل اکو ذاك ویعتكناز 7 ماک نا زا هرز و 'یاود دب رد نا یعموانز وردیکا|

 ماک هل رس ڪڪ ك زهر مه ماک رال) لونهال ءانبلا یل لجرہا ر لاق رول وال زانهب رلکاد ۱

هج غيض موکن مو م وکر“ یه ها هکرالافب نظا النيم هنضرم |
 ردشعا وااتهرر ز وا زنال وان دلو 

 یععكيار هل لا ینڑیہ و یماق ود كتهتسفرهاسینوکس کالو خو ی کنار لر لا | ایهباو

 اقحیدتنا ی اسکو دیعلادف هډو یا دا ناو لز علاوهلاتش اه انعع ہرا یت یخ تامال ویتفو

 هدهیراج یک ی غودنلوالامعتساءددبعو روناوالابعتسا ٥ کتبی زدن ینبطور دونم

 كى“ هل را رد هتنانع»تئیهیذجو اوذجواادقی :!یفابام ردبعلاوهلاقب نؤناوا لام عت ا یخ |

 ۱ لاقبءانجع ہلیدمو یر کل هالو یعفکياز مل زلا هل وا بوخ قعنص ب واوا هر زوا ںلادتع| لوط
۱ 

 هنس انجام هوا نانل وارک دییجب ها یض كن مه مال رالا هانعع : ها صف كمالویمنسكناز ملا | ۱

 ۳ ولادحاوما زا هک. ال اج ر دم وا عقاو راہ ولا ملال تیا بسا اجبر داکرابف

 | حالیسناع زدن ای دابمر رد یل راجع لنز نیتمزواع |

 هنسانعم بَدک ك ؛وسنالبهلج وکه ی دیدشنو یی كاولن عزا معما .عازمنالفلوفق لاش | 1

 لا هلتبنهف مالا هملتاف دتسلبااذاهق داف یا هه زالوق قع و هل رک كل دو لن همه ماقدرإلا

 | ددقمیا لزم لچ روق ذذ ملثم هل رم از ما اف ت د وع نیل وانو زودی دشنو ی یم كنالویمص |

 ]| کیدو وال وشهلیدیدشب و یخ كمال و یې كم ما بیا دنا شا

 ۱ اعضا لاق ور دەكا نىك رم وار طو ہت مو هدفدیجاو رطیایاز و مج بقا

 قوام رکلانزو ىلع مل لا هنساسنعمادهلا ی. رد هد هی هتسک نالوا زار یسادغ زعودم نم

 ةنس انعم ح دقق وا دریک تمت دلا ۳۹ زامنسحااملاب قهر زوا تص نانلوارکد

 ۱ تالذک مو یدرا رد لمس هک شل وب هنسنپ ین تیلهاج هکر هد هراذوال وشمال راو | ۱

 | یج هکر رد یس دهر واک او روول وانک اس هدر )وارد ز فر وق هکر ریدیخدهکج > دون اج سنجر 1

 خر
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 |ہلواندنسانعم كجا تازدو قلوا خ اراعرم هکر دوب نالوامفندنمالک كن رهوج رولواءرزوا ۱

  هارک هلن رسک ہمہ مآرالا تاماذامآز لا بو لكا ةا هیصعپام لا قیرولکءدهنسافعم ||

2 ۴ 

 هتراق»نم تب رادانالف دنع نهتعرو انالف ټر لاقبو هحربن ال یا همرال لاقیهحرر اذار هکر ا

 هربق رو رولاف ناب ہرکص ندقدر دشلوا بوررقوب یب هود هک رد هکک ل وش یروهنمتفرفو
 اورہ یا دنتخا نع لها رارب دیخد هب هجر د یر و هنس انهم رازم هرووايتاور یبارغالا نا رار دیر

 ]توزوا ندزدنوک يد لضف یا اذه یلعاذملا فرز :یخد هلطفۇەب هدا رو ہرووا اورا
 | ین ٭عطقاذا لجراب میر لافیو ۃلب وظلاهعاسلایهو ر الا نم مر قا دق لا بش راز دیخدهتعاس
 | | هماقآ ادا اع رت ناک ان نالفعر لاعب قاوا در ربع نکلا نز و ىلع میز لا هل وامطفیوضعر

 ۱ ۱ تما دادا تضاف ھب اصس اتع ر لا زر د حد هفسغب رومغت لصتمپولوارارفر تواب میرتو
 | هدنبامویف*كنایو یرسکک لان جرت رر دهخنرا مئاد ںومغی هلن ې تېچ داضور نیغ ناضعاو علةتإف
 یسهفیصلعفم ند مر مار هلینوکس تانارویضف تنایو كه مرم ردیمسا ك ضو مرپ ہلبنوکس كنار

 1 رک تغل مرمه درب افن وش د هیچا روج نکلو ون مايو هللاځر هکر داکآعرم هدسوماقو

 ۱ كنزمھو یتخ كناز هال (یازلا لصف زر دراشع دز دو ید محصا شعب دزد هنسانعم هدیاع و هم داخ

 | لا وژربدیخد هک | برش بودنا لک اداب زةمآزو هنسانعم د.دش تونم قم رغاج تاق هلن وکس
 || قعیرعدادا لوهصحلا بلا ىلع مئر نا فیو هسرقیح اک یحی هب حاصاذا عبارا بابل نهب مئز
 | نسەیلب نلاح تیفیکر دیم قحانردیم قح كلا هکراربد جد هک وس زوسرب همزو هسلدخزوف
 | هلکز اب ةلطمو لطاب مایهقحایرداال فلک لح ر ط ىا تلا ا بابلا نم هما ر نالن لم رلاڈب

 | كنهزمهو هل كناز مولا ةا لاذناب ہتمآذا لش نہ رکا اذا رمالا ىلع هتمآر ارلوقت كا
 | قوب لت کر ہدنلصا ہل" برو ؛یبو یا مار رت وم لاقب مولوا نال وا عرس هلیدمو یعف ید
 | لاق ردانعهر بی رف هنس انعم كار وربخ ہلینوکس كيجویعفكناز ةججنا زر. ددکمردلوا ہلغمروا
 | مجزاف تکسلاقبر دهنسانعمرکت هبهلصپس نیسو یفوکس كنابو ی كنون هسبنوةسبف یا جز ملکنام
 ج ویتف كنار موجلا اش یا ةچجز هیص با لاش رولکیجدهنم انعم ۶ شدچروسنامیا فرح

 || قلفج ار هزوکس كەلم ېم ءاحو یتخ تن زن دج لا هلو کلب یشب رک هکر دیابلوش هاب دمویمم
 || هتجازوشا الا بالا نم جز لاقی هان لب رسک ك ناز ماحزلا قمقص نر یر بودیاهبلغ قل>ینعب
 _ | اذكى عموقلامحدزالاسفب كنا هبلغ بوفص نیب یر قاخ هبرسک ك لادو كنزي ماحدزالا
 ]| هد هساوا عطقنمهکه نسنرهوهنسانعملوب ع اطقنا كس ناشفا لنت مرززا هیلعاوجازتو
 | هترعاج یق ہنطبوذ مر زاذا باکلا مر ر لاقب ردیخدهغل را عطقنم تساجن ور ونلوا لاسعتما یخ
 تك زم ماررالا زد یت اوردبعوباوبو تدل وادا هما هب تمرز ل اف و هسل وا حطقنم ہدنربد ساک عو

 | کای اومرزنال ثیدحا فو هریغ همرزا لاسقب كم و دسکن لوب هیدنسکربهلینوکسكنارو یسک
 | عرزتلا رلررد مرزی د ہل خم و هنسک نالوار اط ناخ هر بک کنار و یف ںئاز مال, هیلغ اوعطعنال
 | درا مهو هلبرسکنهرمهو یمن كلوا میم عزل هریغهمرز لاقب كنا لب یبنسکر کلا نزو یلع
 | عالتا قو لب رسک لا دو كنءزسه ماردزالا امام ر نامأرزا لاقب هنس نال وا صقنمهل د دشن
 | هدنتمسیتافرصنمد ر زیمارد زا ریز ر دلک د یا ندش وشن ی زل هلل عاص داق وب و هنس انعم
 | ةجرحدلا نزویلع ةمدرزلا ردشفلوا باقهادیتاتكلاعتفاردندمر ز ماردزاهکالاحر دراشمزاب

 | صادر زلاقب زرد یسددغقص نزغوب انکی مهر زودنسانسمعالتا عضو میچ و |
 | یا نالف عز لاقیەنسانعم) وق كلب وس هلې وکم کنیعو یرسکو یم و یف كنار عزا ہقلخ لا

 ع را هر لوفتقلوا لنک لذک لا یف كنار ةماعلا ر واك هد هنساسنعم قلوا لک معزولان

 اعر
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 | ةت لات وا کل هکر دوق لوش ناو ین دشت كيو تغ كلا is ہنمایتغلژقم

 مالک كرنا ذا مرمرن لاسفب كم درغا نوت ملكت لات نزو یلص مم لا ءاضي امد ||
 | كنەزىھ امرا رارب دید هتوا نالواهدنلصفعب رور دج اغا عونرهلنوکسكيم و یف كنار ما مارمرا | ۱

 ار واواءاکوردیع كغاطر هلبنوکس لپ هدشبافو یف كرار و كن مرموب ردیعما كعضو مرا
 غر نتف غز منزلا عبارلا بابلا نم خر لاقبونساقنعم توص كمر وزاوآ هلنیتڪف مرلا راردخدطاکا

 هوص عجراذا مرت لا قد قمرقج هلکءردنود هدنس ہرن ین زاوآ هنیکر هلی د دشن وی كنو نو |
 7 EOE زر د جد هک واهرز وا جو نانلوارکد شوق مرتو ءانععرکشا ذو یلع مترا منزلا

 یف كنونو كنان تو غزلا هدنامز یک د لرب ویلا ص بولکچ راربدیخد هراوآ یش رک یابو هده |
 ! ہدایزہدنوکلمردشفاوا٭دایزاتواو لیتا باز خا هلکمردن ود هد رح یزاوآ ك لذک ہل دمو یی كي وا

 مور | هتیلطاداامورهمورا ؛یشلاتمر لوقت كعا بلط لوکس كواوو نصف كنار مو ا "یک ینیدنلوا |

 ںواوالصاح ہلیغ يخت عون هکر دبتکرحوا نکیلوش لوا كن هلکر دنیا رک د هيو نیس هک هکر رطامورو|
 یخ ییعل هدهسدا ہسلتحم و کد هنرهرونلوا عانا رد فنی ول تکر ارز رک !ندنماعسا ویو |
 تءارفەللاافخا 4 ی وویدیدناضمررهش ی ام یرابو یک کر كن همه نالوا نینیبقدَتسا ||

 ارززدلکدز اب اج نملة نک اسنلواءارورولوا هلع کر كنار هجر دقو کناف ےک نا

 نیل فرح لوان دانا رولوا مزال ق لوا عج ہذلضو تلخ نینک اس نس ردنک اسایته لواندار ||
 ىدا ماۋ ىل وةر دلا انازت ناتار دنلوب ورک ر دش مالوا نار نزم دونو یو | ۱

 ماغدا٭ ہدنلاثما كن ویو ہدنلود ناضمزر ۇش كنار فوةسدارا وک هنر هرز کب .هرانوونلوف ن وضع ګول وک ۱

 سالتخا هک نسک وشو رولوا عجار هتلفغ ندهیف نحن ام ار زر د لیدربتعتم یرلکدید ناد تعملوا |
 ثكنيلاعنیراب یکهرج او ید طخ لوا یدتاعچ نے : نیک اس درا لو زن تکرح

 مولا رد لکدزئاج یب رح ہو ولا نماتهجو كلاعمتسا نیساربز ہدنلوف یدیداوعا تنا اخ ||
 نور واچوو لوقت ہرزوا باور یبا رعا نا قہ بلاط هب هنسنر نیا تشکر م رکات و ىلع | 1
 ردیعما كعضومر هلاخا نرویبع .ههار دم از ناظم هلبعف کیم مارا ىلا بلطب هتلعچادانالف ۱

 ةرروا هیت نمک هدزا شا مضوم نوا رک ای اناا ىلا لا یورپ ۴

 هند نالوا بوم هبهمار هر دیدند كنابو یرسکكيم فازا رد هنس انعم خلش یاش و ر وتلواداربا

 اون ابملاریع یلص كوب نکلردشم در د ضارعاربغ ىلع تبسوب هدرا دعس یر هوب نال واو ومو أ
 كلذکو ردعد اش یزاکدد و یناع ہدنتمسن كنەناع ار ردلکدرهاسط یهجو كنغیدلوا ۱

 سنج رتل اطا نزو قلع مارا نضرف زاره كس درک ورابدیدیار هدنتیسد كرش ماتر مره اد
 1 هکرددفت اط ورلد دمو ئ كنار کیک مورا لا رد كلحر رب هل دمو یک كنار 'ناعور ندخاعا

 ۰ قرفهدننب عج ہللادخاو سن زو یجنز لثم مورویور لاَمب ردیدالوا یقاصسانوضیعنمور رانا

 3 لوش هلیوکس كناهو یرسک ك ار دمهزا ردها اه قرف ھدنس هر بز 2

 | هنش انعم رار وم خزف ییچج هلیصف كناهو يرسک كنار مهر چو هد تو ات

 ]| تاب غاودلا لع ی ریاکدی دهعد لوش همهريدتبادنزوباوییجج ہلیرسک كاذک لار ماهرا ماغرا
 ۱ ماه الا ندنال وا عا سا ییاسنهذو: دب دش یعووو نددع دهمهز نکل ردندنشچ زومغت تمعضصا

 ماهراب نا ادا ال تمهرالاقم دف یرومغپ فیعض نالوا نکد تو لپ رسک همه ۱

 امہہصخا یف یا هیات مهرافانکف نالفیاسشازن لاقب رب نالوا نوا لصف كناهتو کئ زمع والا |
 مرزوا تحبارج هلبتصف كن اهو كم *ميتترلا ردینسا كانروهز لوکس گاناهو یی لار ھر 1

 اظ تاب اب دس ہمہ كنات نئ رسد ےہ لا زدن یا ناو ١

۱ 



 اب هد تن تكوهو یرسنک كنار مرا مرا یک یدصوؤودعو لوسر زولوازار جَو ین او یرکذت دناا
 ءلتتعا ك اک مزور دریک یه همت طول لس هاحاذا مزا و مطلب اج لا ف قلواقوچ ۱
 ۱ | راف یرجاذا مظحاا مراد لاشلمتلکانا :كنکهلل رک كنهرمه مامرالا رب دید a تالوا ا[
 ۲ | حدب بمد ماہ ماظع نم ملف نکادا یاب ءا برضم اہم مرام دلو ملا اشلللاشنو ||
 ديال کردا لوش هلبرسک ك نارو ٰیص كو” میرا مرا اوتکساذا مو مزا لات ديد ۱

1 

 ےس

 اکو دمو وش مفر یب ممصصخو مهر امسا دید حواوخ لاتفت مق جوشی انا

 1 ۳٣ کر د < ر وزر ی دشا بود تیاورند سما: نادم کعوز دراو ی هاکحو یز امسا دنا كف چک

 ایر اوچ سا و یت غار راز زدشعد زدبانتووخاب دي اکر دا رە مر نب

 ضس ماہ لعدم قا اودعج اذآلوالا بالا نم هکر کر یڈلا مر لا شرق روزا ر یر دت
 کتا لانه انعم هل: كفاك و یه كرات کارا یل وا مج هلن رک لان واكره ماکنرالا
 ا وہ ماگ زا "شن نالوا عج هر رب لوکس ناو یک لار کلا عقجااذا مارو

 1 کا مار میز هوا عج ہر ہکردموق لوش هلی ین لفاکو
 و وس كلو هل دف كفاك یعصكيم "قدر طاا رک زونلوا قالطا

 | | حالصا هد "اربخا معو هلن هق غده لا رمال كجا حالا تشنه دن امو ناز زا مرا

 ۱ ۱ 'قلاخكن لیکر و هتسطصااذا ناو و :الا باش لا نم هم رمواهز ههرا ۶ غلا تمر لوفتكعا |
 | هلک ادا همزلاش لکل ک هزواک هد هنس اعم كع مر واہنلصا اذا هناش مرد ذل اراپ د ی خد کما حالت |

 | ىوتساقحةمرو وغ لاک ریان ةورع تیس فوت لک ات یارنهش لرد در رغلا تالا قا
 : ددمرومئمہجو نکلردراشم٭ :تباور ہیرو یھمنزلنلوا ثیدسح لها یدتب ادع ونا هم لع
 ۳ | بوی حب ردهتسانعف ذسج تک وو لکا مروت هک حالصا من کی دید صف

 َ ' مامزتسالا لات هللا اشنا :یعساعلع رارب دید هنغادوط راوط ت رمو یداوب لاک یدال

 ١ | | دعباذا ڭاذو مرہ نا ہلناحاذا طی طا متسا لا قوا ببرقیامز تمرم هل شک ك ئاو نیہ ڈرنا
 | ینازوطرفصملرعف كنا ںو یزسکكی* ما هدسلوا شرف یسمنلفطا كر آوب د نعد نییطللان هه

 | لک ہلا ئراق دوطراا ار ادوناوا قالطا هنخادوط كراثلوا یلقن رط لانچرھو هنسانعم رقبلاةفش |
 | نوي هل رک كنتو كنهزمه مامزالا ردتفا ہداتنعم نانلوارکد ید هلعقف عم ہن مو زرا |

 یس لوفت كعاتعر «هنسنر هلن دشن كيو یخ كنار "مرا زا لک اهن ندنژورپ

 یاو و نوا هلرات ودب ولخ یا مرو جت هنع لام لا ةترولک حد هتسانعمدن ولخواتر

 زالو هلام یدنبا تک لا ناو ۶ یل سا یا مرالو ح هلام لاو اکیخد هنس انعم یشو یر

 ہو ةئرا رددسن قع و تەو د ارزو وانا
 3 1 كار اما هنا عم یر راب بنا لروجیمج هلبهف كلوا هو یم كنار مرا یس زان فا

 هرعا ناز هه اودو یاعتهللااشا| یار رس جک درو مامرو یب تکه رک

 رولک ید ةنسانعم هلج هرو زادیرتوا ندنک دیار گحذ نظفل همز هدنرعش ضع!یرلکدید همزلاوذ

 | كلذ لیقق هفنعق لبحصا رعب لج رىا عد الج رنا هلصاو هنلمجتیاهتمرب یٹلامیلاعفد لا
 ۱ اد ما کل شن تانک یک كياز مرا هنلسج اش عفة نملکل ا و |

 كوو یر کنار را : زا نسا شعم راكك روج یف لبه كلوا منمویرسک كنار دز علا
 5 0 و یف كنار ج برا ,لیاداینالابابلا نممرب ظا مرا کاعروجن تکدلندندشن

 زار واؤا اک ل NE دروس دروب زی هو ماظعلا یس نم یاعت یرابودنسن شعر وهلا

 جہ
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 یار هلینوکیس كفاقو یسک كو قو تنش او مرا ار ویا نوا را |
 ےس : هوره ےب

 ره



. ۹ 

 ]| هشبرب ماطنراو زردەغاوا رانفرکهیهنسنب هه ءار كابتراودیف كبتااذاوه ملت راف قافلا ||
 دنم جورا یلع ردغب ادا ماهیلعمطنر الا فی رو اکءهدهنسانعم قم دقچ ندنسهدهع توشلوط
 ۱ هلوا مساو یجرفەک ید هنروع لوشموطروهنسانعم نجا هلیدمو یم تناطو یتض كنار موطزا
 مع ِنیعو یخ كر موعزا 'یئنالوا مزال هی هننپآر هلبرسک اط مطار ےکتاذالجزا مطر لاقبو

 | كنيعو یتفكنار رعرا هديا نالپسیکعوسییغالوا هتسخ ندننروب هکر دنویف لوڈ ھل دمو ی |
 دوم كشفوک رو لوالا تابلانءةاشسلا تعر لاسقپ قفا كہ وس ندننروب ن وقل وکس
 |عقاو هدنرعش كرعاش مان جامزطوبواھپ ویغ تیفراذا را سمشلا تعر لوقت رد ید دوا
 هاشلا تعوا لاعب نجا كموس فدننروبنویف كل ذکه بس كص كنءمه خاعزالا ردشلوا

 مغر  ماعرآ ردنخاہلنیغو ہلنیعدنم انعم هش وکر کج یس هدایز رکج لب صف كفلاویفض كنار ییاعزا |
 ۱ كهروسهغاربط هرس ک فا هزه ماغرالا هنساتنعم بارت قارمط هلی مجم نتو هرم كنار

 ۱ تلسوهیغر او هیتلس | باضخ امنع هللا یر هشیاعتیدح نمو مان راب هقضلا یا هتا ها خر الات
 | هلنیغو هلیعردکییاعر لب رصد كل اوتف ك ار یاغزا ردكم ردیکب وزوچ ندلا نغارانح

 سفن یارح ہدزخو) هب را بصفو یدیدرد هب را بصقیاعررایضءهب و هنیسافمهشو کرکے

  نالفمغار لاغب قلوب! ب وشکچ لب هنسکرت ون کر ليف كنیغو یم کیم ةعارملا د رمط نالوا
 : || اکو كا بضف كلذ هلیدیدشنویعض كنيغو هلنبتهف مختل مہنع چرخو مھ بان یاەموق | ¦

 یاوارباب ہو بوشود ہغاربط هلننوکس كايغو یخ كنار مغرلا رونلوا لامعتما خد ذا از وولوا
 ءانععلیضف كنرخو كه هعرلا رر د خد هکم روک هرکی هتسنرو دتل ند یرسکو یی کتار ||
 ۱ هخملا جوا ندهنسکرب مغرو ی مهنعارکور افکلا عر یلع یا رم تعب اسو ہیلع قلا یلص یل اات ۱

 رواک:دەنسانعم عضاون غرو فاصتالا یلعردقب ملاذا ثلاثا بابا نم الف ضر لاقب رار دید

 | عارملا ردشفلوا تر اشاهعبار بابو ہلا باپ ہہدسوءاقو ہار یف الا تاک اب اجر ەق قنا خر لامپ
 | ضرالا فدحب یلاعت هل وف هنمو هنس انعم برهمو پهذمر قج اش و كجد ېک لضش لنرغو علوم
 | هان وک كفافویعف كنار خر اربد هباهدعضومو هبا رط صا لح غا ر ءیدتبا !رفوةعشواریک اعا زم
 قدزابم دنرزواوص ءالا عرو موفرم پاک لات هللا لاق لوالاب اسلا نم قمروا ره مو ك غا تاک
 لزب بولا م رور دیا تباک مدر نیغا رارق تباک هکر د هدر ادر داد ج عب ءالاعرب وه اوکدنم

 ثللذک مرو ب وألا ث قر لاقبیدبا ردصم هدنلصاویو هنسابنعم بولا باک یمالعوا تان
 اهقرت هتهر لوقت عا تان هر تللذکعرکبتلانز و لع مف زلا رديسنچ رب كشابق یراکدنددو

 || زر دهرارنجییعب ! راو هبهضور ههر ىذا راض عبو یٴاج ربكنهردهلن وك كفا یخ كنار ههرلا

 تفافويعق كنار ناتهرا ردزا یاسین ,تنا هکر درب ل ؤش هب دمو مع كفاقو ىف كيم ةعوقرلا |
 كيک مو كن كاذکن اتهرو رد لباقم هنر یر هکر دهنسنیکی نر طیکیا هدنغاب كن ويقل نوک
 هلیدپ دن كنابو ینوکس كناتویمف كنار تاسبعزلا ردهدنل ا«تکهکر درا نالوا دنیا یرللوم
 ران وک برع لبعد كخافو كنار مرا موب ردیوسنم هعضعومرپ هد هرونم هدم هکر دراقوا لوش
 تفآ هل رنک فو خش تارا مقرر وراشلرکیس نت ماناز رد لیغطل انی ماع هه دیدا كن وکر
 لوشلیدم كفلا و ینوکیب تااقویمفلزار ءا را ندهنمابنعم تفآ سد قلا تب هنت اتعمدیها و

 یه موق ال اوڈ عقواذا ءالآ فر لا عفو لان رونلوا دک انی عم نانلوا رک ذ هاکونا هکر دقق |
 یس ردو قا لونا هکر دنالبالوش هلیع ك فاقو كنه زبه ہغرالا هتاواعقاو هیالب کدعر وکٹ قاط ||
 ردن دنس هلببق بلغتلوا هکر دتعاج لوش هل رک ك فاقو یتف كهز مقاالا هلواةجالابولوا |
 | نت انعم پاک نین شا نابملب دمو ېز کت فافو یخ کنار میفراا رلریدیخدمعشج درناو ||
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i.مسارلا سارا یدیاراوهدتیلهاجنامزهکر در باک لوشهلبدمویرسک سو یتض كنار ,ےساورا .مساورا  

 رھب و لاش شاق نال وای یا طب دیدشد ری كنيس و یعضليم مس را رلا اهحاص ۰

 ۱ ۱ نالواهدنمرخ هلکونا هکر دهن ل وشردنجن ز و ىلع مش تورلا هتقحاذآ ل والا بالا نم همشرا 1

۰۸ 
a یر ےس  .. 

 واک وب هف رار هلبنوکس كنار وکرسکكار همزرا هدززآ EN لات زرلوفنتكعا م۔ا
 1 لولب ولبهنسن رس ,رکتانزویلع میررت ميدزلا ردنغا یخ داروقف هدنو و وهنسانعم بالا نم ةراکرب ۱

 | كنار مدرا ام زا ددش اذااعررت اهسز رل وقبقا*؛یرادقمیوبهق راکولپ ره ب ودیا
 1 ہلبخ كن ار و یمض كيم ةمرارلا اما ی رلکونهف را ین كن همز ره ف كنار ویرسک

 ]راهی یردشلوا ننسیامرخ هل هکر کس چ مکس هنساسشعم لک الا ةالاوم كم یردشاوا ننس
 | بضفانا اما زرالج ترا زا لاقب تله ہبطغہلیدمو یرسک كنازویرسک كنءزسه ماعز اب ررالا
 || رد ی٤ یسالعادج هکر دهلظنحن ماز رل وا هک ن دیر دیدا یساباب تا هلفر لپ رسک نر ماند
 ردشلواربار« هکر درا نلاق قابل وشندوارا دلا مسرو هنسانعمرتا هلن وکس كنس و یف كنار سزا
 هبدننکزب مسر و بتکا دا اذکواذک یلع سر لاقب زرد ید هغمزاب هفیظو نوا هننکر ر مسرو
 نوک ارا لواملب سنا زمع م اسرالا انوا با وزوک لود دای
 ۳ رب دیندهکااعد بودیا یکم اس راوهلتتما یاهعستراف لوالا بابلا نما ذکهلتعسر لاق لس
 1 قافلمأننیسركنر وا وال دیدشنویعطكنپسو هلنبتتخف مس زملا اعدو ربکاذا لج رلا ےسترا لاقت

 | ردیحنزویلع مسو را كنا لمان یناردولاوا هلمج وهن ىس ان , و ردوللزاق هز ہن یمن وا كلذکو
 ۱ ا هرانوتلاهلکن آ هکر دهنسنرپ سو ر یدنارایضعبوردەنسانعم سر كل ذ ڪڪ |

 ا رر ویسا رد زاو یسی زاب كنآ هکر ا رید یخددجلاغا لوش لوش

 ۱ pe وشەلیدمو یعض كنيس و یف كنار موسا هنس لا ەنسانەمىراح ءاعوص رفاه رک
 ۲ هدرببوص» مکه دقان هل. دموی رسک نسو یش كنار و هداربت هدر ناب ندن غدصب

 ]هکر رہد یخ داعنب بس سنجر كنهودمخسر و یاسا بابلا نما سر سرت ةقانلا تعسرلاقب ارث ات
 3 اھم زا هب داری ناالا مس ںالاقالو اضنا ین لا بابلا نءایس نرس رپ مس رلاقب ردهداب زند لیمزلوا

 : ۱ هدیارسماودلا لعصکر رن وكر هکر دهقان لوش هلی رمو ی كنہسو یخ کنار .موسرلا طط یا
 9 ال تعش لو لر هم ہلا دنقنو لای یراکدیدمشود یاد باک كنېشو یقف كنار مش مرا ۱

 :یاهطمشر وژریدهنابن دیار وهطل واهلنتفف مرا ,e ر انس وهلا نیش رازه ىم اب و وح

 مش رالا هیلعاصرح ماعطلامّسادا عبار | باب لا مشر لاقي د رازی دید ئل رف هلص رح

 ۳ ۱ ہدنامکل ود یخدەبعنسن ل وش مش راوهنسک نالوا فصتمالباہروب زه تقص ارم كنبشو كن هزمه

 ]| ماشرالا هل وامومذمب واوا لاف هک ری دید ہرومخا ل وش مش راو هل وا طوطخ ویا هجالا
 هب وکس كل داضو یخ كنار مرا مشوا لث قرلا مترا لاقب قمردلب زامردلب هلییسک ك :هزمه
 روس ر : همز روشواسنرند روا یر ی ا وش

 72 ا شش ںی شر ام

 ۱ 7 ۱ ضرالاةنشن یرادا هسفن ربعبلا حب ر لاةبو ضراالا هی دلح ادا ضرالاە٭ب مضر لاشب رولکەدنسانعم

 ۱ اک سم یادو مک داچو ین نم موضرملا هسزوا هر ندنکهود ینعی

 ضس کر ہلئوکس كناطویعف كنار مطرا جسد و :مصعناک اد بصمل موضر*نودر لاس لوا یک"

 | بال نمامطر لحو ولا یف هتمطر لاشه وب هاب هل رسکتناطو کن مه ماطترالا قلوب هغي

 ٢ قاثلا ا ۱ ۳



 جم جم سس : ِ 5 بسر سس سم

 e چرا قوا نا ها یذانق نس هدر هلا رفسکتناخو قوکس كنار و موم |
 هلن وکس ك نارو یمضكیاخو کلا مخو ةجنرم ووخزم ین ترا لاقب اهانع هل رسک كناخو|

 یالاف وونهسانلا یایاوهمخرتیایرداالاسهب ر وتلوا لامعتسا دنا كع دهتسک نسرولب |
 بدنج و رصنعو رص عو بلعطو بلعطو ن دنجو با تنتج لثم ءال خو هلا رضب وه خرا
 كانك لذ ڪڪ خر و را ریدهلصارصنعو دندو ل شب نالوا هدنز وہ وصبلحطو ہر کر کچ سنجر ||
 ہکردشاط قال وش هل دفن كناخو یمض كنار ماخرلا ردیسا كن هل فر ند زج هلا ی كناخو |

 ۱ هکفوکناولانانلوارک ذوب وشم در ولوایسهجالاویسوراضو ید زمرق هتسومآق ور دع العا

 ردیعسا كعضوم ر هلا ی كنار كلذک ماخر هلوارمرم ماخر هکر د و روپثههحزکاهلواترابع||

 ردیدننام كجاعنایراکدیدلاضهدهیر هکر دبعسا كجاغارب لب رصق کلا هدنرخ او یعضكنار اخرا |
 ینالا بابلا نماهم د راةللا تح د رل وقتكعادس یدک ر هلبنوکسكلادو ف كنار مدزا ||

 ع ر جو رخ كلاب هلیفیفضت تلل ادویمض كنار مادر ہنمئاعم دس ر واک نشد مسامدز واھت ددساذا
 هتسانعمیلخ ب ول زب یکسا هلل دمو یر سکت الاد و یف كنار 3 ذرا امادر مد رب مدر لاقیەتساعم

 یلاع ویکسا مدرمو ېد ر ونھف 1: درتبوثلاتمدر لاقب قمرواهع هزت میرکلاٹزو ىلع غ درا ||
 | زولک هد هنسانعمقماع ول وا لام و كيگساز هد, د شنو یعصتلادو هنبتعتف م دزتلا هتسنانعم |
 رز ام هلب دن دشن و یص كلادو یم ںیم مدزملا ىدەتالو ىدە ههفر ىا هب ول ج امد تل ۱

 مدرلا تماداذا یمطا تمدرا لاق قمل وا م ادببوشلواهنب رب یرب ہنسا هلن رسک ك هزه مارا ۱
 مخدره اسو مدره در ول اقبل وا اد هکر دهنسنل وش هلب رسک لا دو یف کس كنار و یز ليم

 بولوطهننربهلبنوکس کن ہم ملاذو یش كنار منا روتلواالطاهننب ون یخ ودنقب ولوصدروو
 هساک نالوايلوط ہللدعو یعع كلا ذو یت کنار مودا 'یلموھو لاس ییا مذ لا ةن قحا ||

 لسكالذکهانععهلتیتع مذ زا هاتف مذ را ام السالم مد لت اون اک مو ذ زانت لاقب ۱ 1
 نیسم ا یلعمدرانالف لاشقا واهدان زملیر نک كن هزمه مادرالا خد زلقن الو تعونعودوع|ا
 موزرا تدنشلفراهیه ر وطندن ریو هلاق هشم ةر کرد هود وش لی هلک فاز مالا دازاذا
 ةفاتلا تمز رل وقت كم هدنآتکر ندخل ورا و روط هراز واع ابا ہا ہلیفض كنار ماز لاو دن

 مس

 ل وش ہلرضف كن از ویعضكنار مرا ضرما هر ااذا لوه الانا لع لح زا مزرلاقت و
 قعوواق وجهدننکسر هرضف ك نازو یعضكيم مزار هل وام افو تبات دن زار هکر وتل |
 ندنرفوبنتهان هل تعف ةن زا اهم ذساقالا اول اطااا مهراد موقل مزار لا شهرزوا او زنان

 راربد د هع اس او صا هنر زر و یبالودعب نل برضب نیلالب یاةردالو همز ز لامل ا ف وردنالوادشا
 لت اخ مات هز رااملاذلعف ال لب كن نینح هرزوا هجو نالو ارك ندای رسک املھ مازرالا
 راریدهتسو وزاوآ ده ر مازراورربدبقساک | هسلوا كکزاو زدبس ر واب هود نالوا یشیدلئاحو

 یعیاومزا رف مک ذات این ورا رب د ید هم رد ثا وانتا كناعرمیکبا نکرلتوا هود ماز راو
 !دیپندسکوکهلیدموی رک ناز و یش لا“ عز را ل ردشلواهن یز ید جن کردا لک ۱|

 ا هدنسافکكزار ویی كناز ورک نم نامز لا رول وار داصندن السراهکز اوآنالوا

 ی رخآو ہدارعشیڑر کرد زدلب ییا را ناو را بدن لیلا نام زرم هرلنا کرد زدلب ییا"

 | مزار یهف كرب اف نا ملاو ءابعالا نمتماقاد|یناثلاول والا بابل ناما زارو امو آر مو مز

 ۱ نددمز رنو زنا هدنیح کد اتبحم ها و یو و ن نهج ن زغای زاوا یوذتا جا رخ

 بوس سم
 س سس

 ذا
 س

 | ید سنرپ لوکس ك نازو یغغ كنار مزرا یلب لام هلق تنازویرنک كم مزرمما ردهدعار
 دسب

 مدن

 مدر



 اک

 خە

ُِ 4-3 

 ۱ لب 7 ۱ ۳ تا 7 اکآ اب ے2. ںیم رر كنار تالذک هر

 | یم نپانج لا لا كا ربسغ ہل خا ن اتسل یال ر ةحر حدلانزو ىلع |

 رز یج ہلیرسکكک وجو یف کلا ےجازلا ہنسک ندیاربسغ ہلز خا ناس یئالکربہرزوا ین زو
 || هلنبتلممم» ید اصن ا ڪڪڪګو یک ساب ناسخ ویک رفاعزہ لیا نا ارفعزەنسانعم لدەنک یل و

 ٦5 عںیجردزا ر دز اج قلع موعصمیجد یانو هلم لوح وف كنار دز اند ناجرو رار د ةر زود

 1 كنار ةجرا رولواهناورپ هرکص هکر دنروق وک یزمرفر عورسب و :یکعو رس+هلعو سیب یا دن
 ۳ دن لا اعم ضف كلا وكي ةجیملا تففشو تفر ہلا ۔وکس تن هامهم ءاح و یف
 ےس رم حرلا مبازا بابلانم

 IS مولا > ارت لاش قلت تج رھدنبربیربھنرکم ضربه بس كامو یف

 مه زا نالیا تو E REA تچ رم هلبدمو یم” كيمو هلنشعف :تو حرا
 ط كناحو يتق لوح موحرلا ردعفنان دما وا تجرم قمل وا فب و ین د دمجر نانم

 نام ناناواز کس ما دپ دشتو یف كاحو یمض كم حزما مو> رم ل جر لاعب نانل وا حر

 8 كنار .ةماح لا دجاج لا ہی ضا هرکصندج اتنیمح ر هک ید ید هبهانلوش موج رو ردنوجگ هل ابمدیدشت

 | رج رتجر وةماحر تجرلاف اھانعع هلنبتعف .محرا قمرغا جاتنلادعب ىج ر كل فانءلا یعض
 | ناهغ وا نالوا ہمروع هرز وا ین زو فک هلب رک ت لاحو یخ كنار نر عباراو سماح ا بابلانم

 | یف نجر .اهانعمہالی زسکك نار مجاز لر, دیدهستارقمحر وردیعاج-لنوموب ویاتب
 کالب دمو ی رک زاحو یخ كنار حرا یجدبآتجر هرزوایف زونالعف هلبنوکس كناحو |

 ر د هانعمرپ لامدنو مدنو ردنامدن هلعدنهدنفا یر ظن لرلنو و ندررلجسا شالوا قاتشمندتجریجد
 : کدو ردقومجبداج لا فاکردز اج قمل و ارکد دیکونلا هج و یلعهسلوا قفت.ق ةنشا كمسایکباو
 و در احقه وادیجس هنسکب یر هلکوا ر دص وصح هب یلاعتیراب هکر د مسار ناجر

 اساس وشیناجر و ردشمر وس نجزلاوعداوا هللا وعدالة یلاعت یادخ هک یرلروک

 5 حر ویدرل فی ورانا رمان ڪک هلیسقور دلکد كب رشدحاربهدناهکر د ناف

 تجرها وكس كناحویمضكنار حرا ر رونلوالامعتسا خد هنس انعم موح ر مرولوا
 Bg ,کسزمع هلبارسعوب سپ رون ا و ٠اکوا نج رپ فاو یل افتەللا لاق
 رپ E دخلا رد نریرلنما یر هفتم کل وک كناح و ی کنار محرما

 | یج هن كن کس مخزا زرد ید ونک آو رد یش هسکو که دن ةلخ ردقلبا نمی ردعقبا
 3 | تقل ییعصالالقهنیل و هح یا تر هيلع تعز لاقب رول کی دهنانع»پب رف هتجرهبج رو ۱
 "|| دیزواودهنسا تحت وکسكناخ وین كنار هجا اهفلاو احیا هما جن ہیلع

 ]| ینوکیلناخ وی كنار ءاجن ءاچیرا هجچروەدج راغب اک مارا بابل نر دون ز لاقبہرزوا اور
 ۲ كننانویمط كلوا مم ری هل وا هايس یدشج رب امو قا یاب هکردنوبف ل وشهد مكفلاو

 هنیفودل وا اف و رج بلق ی امعتسا کل روپ + نعد ھجن رہ لقت الو اهانعع هلیدیدشنو یف
 | یدک کرد آل وش تالذکهلبعتف كناخ ون «نسه مت زاملوالامعتساهنب ر ر وا یا ءانم |
 ۱ ۳ ۱ لاقبمالکںالوامت ال ههو یر سک كناخویمف كنار میر خر اسرف الا یشاومایس
 | ساب بالا نهفماخرهب و ض خر لو تفالملسیضف كنار هماخرا قیفر یا خر مالک الک |ا
 ۱ ١ هدادنتلاح یا دید رددنساضم قذح زر عالم مرک نرو لع مخزلا ۱

 ۱ ماخرالا ردقغل وا ِفذحراکایخدابف رخر ندنرخا ك اد انم لوا هکر د دوخ أم ندنو كا مخرب
 ê را a ERR نمای اد انا یاد ر قوال ر رسک ت تر
 ڪپ

 لمم



E تج 

 ast E SRE لاک گل ةه ,E مات ما مارا را باد |
 ا زززد ىد دفتاکوا نودباراج ہی دنھکز ما او ا RE A E تر

 قا نرش ادم تەب نویضف كا وا زمه ماادرالا مب وا" ۳ قخەش وادادانهتآرال وقت[

 ةمورلا درو را ابا کار ول وا اندام فل زد وه لو شوید ێا اىب 3لو 1 ناتلوار رک داود وکس کار فو ی رنک كنا مرا ردصلاخ یمنی کزانا هک رد وعا| ۱
 زار دین ةتوطاک وزار ندارن دف کن ۲ هک نوع کد تک

 نالغب هغاخرب یب كن هور هلل رسک کا و یف كنار" ۳1 اهانه "هم ترا یا

 نهان انانلوارک دج هلک مزا را نا ی ایپ ودنساعمز لکم
 ندزفسرکا طب عت ر یز ینا دقدلوار گدرفضس یس اط برع هکر ارب د د هنغا دب حاغا ل وش تر 1

 كنا و یه كنا رب مم ترا زدباد افتعا اوڌر دنشنااتنایخ" یت لقاقتنر واوب شا نه ا تدوعا
 هیچ ءالاو هاب فن تر لافتو من نکا الا بابا مار لا ٹغ ر نوت یاهو ا ینا ۱

 هتفلا ز لوفت قت بو دافوا نر وهبنوکس كنم ءامو یف كار مرا ا ماکنامیاتتاکب | ۱
 امفنا ةارلاتحر لاقت یت دید هک م ړو دات دوخاب ضس رو تیک او و :

 هتنافنر وب نلروسهنر وب هک اب ور دو انتی نر وب لا تو وا تاطاذب طلاب |

 زر ا قالا قلوا قا ادوط یزغوا كناهنشضف مترا رولواهیشت ||
 صرفا را لاق نوا اهدای رف با زسک نو رله الل < رالا :تنانالواهرزوآ|

 مو رلا وا را فا ناللوا هدنغ ادوات ی لقول كنا ل کیا وین كنار عزا ثراراضدااماعرا

 م ورم فخ‘ اقبل وا شل هزاپ ناتق وظدش اط هکر د عا ا هود ل وش هلند مو نم کنان یخ اه |
 لصا كنو و زادەلسناعم لتقل وس لی یضف تلات م را دق :را تقاضا موما«لْس | 0
 ہلظی دا مرود۰ الا بابلانماج رد اوریا ہنس نعم هزار : ی راز دغا هلم اظ | ۱

 كيج وی كی“ رر مادر ماةفبقخ لڪ فو فوریغ نمیا بیا اجر IE ی اتم ا
 ہلدعو رسک كوجو یف كنار مِتزا ةۆ مول ىح هکر اد هنت دخل ؤا ایڈ دشتو یف | ۱

 تیجویعض كنار دت را هاتنهم هل ددو ىم كجو یف لو م موج و نکا نانلوا تج |

 هکرولوا« اک ور دراشغ دو نر تعدد اوال اق هل ادک تر اپ ار چ ندنغاط یاب نوکس |

 زار کید هناتزوه لب هجعر و ن نو نویبماف کر زا نخب میره دنا نا
 رک د یی خالذکه رک نت ماجرا ی یجب هل یه ك بجو 3۳۳ مجرا رج زا هتسانقم ع ا

 یب كل جز هرزوا مر ةئ رداو زب ال نیو ق لفغ ہن هل ذی لافو هتس انها

EEN OTT و ایج ٦ 

 اوچینرت ال هدف رش تیدحوب نون دو زا زد کجا زط رؤ فرت ؤدبا نفد بشعر و ردشعذ
 كاذنک اب زو لا دته ین هک زد زد و ختم نکته كو یف كنترل ولو تاور ی رق ۱

 كا میر هنش اخه نل 21 زاد وس لاوط رن و رغب ہت اغا كتو ف هکر دش اطل وش ۱

 هلکوناهرتدنات وان بوک هوادیذغ هد زدکر دهن کل وشل يخف ك يجو وكس كنارى رە ||

 محال جات یروا ننگ غیا کرس داب زرا شاطه لدن رظن ود ید لو مجرم ورونلواجر 8
 ليجویض كغ دارا زا اما ارتا ذاة رات اا وجب اتلاف قعشنا ساط لبا یم ك بج وییہ لان |

 بار رراغب هضامرب یا کر د كا دال وش هی دمو یر شک نانو یہ كار ا دسر هن مت

 ژدوسا كعضوم پرکن وت منع لضاناداهعوقن ا ن 1

0 N. 

 نالف ران وفترو دینودککی وشزوس راور ولوا تام :شئانواکر واتس وا

7 

 چن



1 
 هلن

 تم روم دنلکش دلل بو ر د وط نا هک یردلوشو یدلو كن ةقان |
 0 تیر کز دنیا وش هی دمو یم کلن هز نهو یخ كنار موو را ود نوبل الکچ ف دوس ب ؤاص ۱

 | نددنس# كنوبقو زار د مىذ داكا ردا ن دن رک د كہ کن هک لؤ اوشو هتاف طاخح |

 بسم جو یس | تاک ٹمافاو هرعب ه مذا لانة رار دید هغ زوزراوظو هیلع ||

۱ 

| 
۱ 

| 

 دن وق نالو ان واص یی رنک د مانذلا ملا زیا هب" درب لاقت بوق

 قال ھایات فلا ل عا ملا اھت دفع اندر دشت ںی مو ی رسک ك لاذ دلا ررا+یندم رخ

 لم امی رخ عاضرا ةا دم نع ته ذبام تشد لا یو ةطروک یاانامذ ناف

 یو ضد یر در هدکد ننک ند هم ییاغوا تر ةف اظ ۱

 وم ایا مول لا تا قاکتساندهننشر هدیدشنو یم كجو 2-21

 نخ مادلا بیع هل وکش کنان و یف کلا د عدلا E ولی مدعو

 ما نیا بلا مدعئال لا قو مه هل هتدو شم ذوامآذو نهادن لون انمم لا ترو

 نا مو دمو ماع یل مودو و صعلا ىلع دم وهف شفحالانع و اوا رسییع ناللوا خود ۱

 ر ع دارنا بوکس لو رهو یرنکک كن ار نام رب ) ءازاا لصف ر تفغ اضلا نسخو مو

i > کادو r نه مآدالا هک نا PEE o 
 دت فذ كاد ملا مالا لع ینهرکآ یا اذکی عید لونا زرا ی اؤر ارف كازا

 اذن تک لت بدم هذ لا اردنا اق کک ا هکتار |
 یرتسک كی مو نع تالاذ منا 8 مدال ئاپ مذ كنم الخو نئاو تنا التو خفتالو لاف : ۹ ۲ ۱

 ا ورک ۳ جزوه هورکم مته داماو دت ن الو مو ذ دم

 2 الوا دز ناروب هکر ارد ید راهن ضا دیا درگ لوش میمذو رب دید
 اهن یرانک مو یخ تل د نیمَرلا اضیا ندو همنا مد لاقب رقح یکی شە در شوپ

 | 8 3 ے7 مهار ذی تاتبوردشل وک فرخ تبدح و دهن نما مدح

 ۱ اب د خد غلا موم" یدنس را امدا رانا اناهمذا لافن كمر و ناما هلبنوکس كلاقو ییرتسک
 1 تن امتي ذا هتمعتوادا هتغذاف ڈک نصوم تىن لو وام ہدواذا خندا لا
 ۱ تپ وس قعلوا مذ مافداونواهنآذا ه مذا لا رازی د د هک یا

 7 تا دف ةا ہزار اوم ودان ر رک تر ال: کنار اکر واز قلب لزلبالا

 : یا یش عند ذج به ذا لاق کج اراع ناد رغ كر كولاو كا تفز شکر ورک

 اا تفرش ذو نع هل ینعر یو نم ان هعضر:ةنرحردهعض رم مان دوما

 ل اذ موردا ھلو لاوس ده وارسبا دا مانت ی را قخ کا انزدکرک كار واد
 ۱یا وهو ہیلع مدہاعٰیا ةمَد> لعلا لے ردلکهزیباج یرغ زوئلف حوف لاذ هش ادەتشاوا
 اچ یا نسل لا رگ مذتتسا ل امت تی شوا قل وا مذهب رک ناو زار مامدتسالا

 مدردبا باّتعا نیک ها وکیلی ا ثیاتتحخا نما وا ءاکانڈنذکرگا یب اعذتهتکزل

 اد موددمیا مد لج وران اوا مرتد ردنا ف وا ۳ یک كلوا من ی ملا

 AAS کر حس كولا کرد هنسک ل وش هلب رک الاذو ی و مالا

 ؟واهزاب نام رودیلع ثنحو تبحا اداانار اهدلودفانلاتک رز لفك انتج هر زو ا بودا

 کره یف کارا مآزا مأتلإاذا متارا الا نمانسح اا ر حرا مز لاس ةا رازی خذ

 ئ1 ES دیدن هکر اريدها دهن ویق لوشمووت روهلوا ہر نوا تګه رد نانا رکڈ دو خان



 بس جم

1 

 كب ید YEN بارش هم كاك ماد ةمادملا سباب |

 کان هاح رز دید لاذحاک ورا ندئ اهرم هکر د ہنس یب ؟ناغ ہرزوا ینزود ده هلبرسک ۱ ا

 تئورربب هدوش يوقد دمورار د ةرعنملا تضاح هتسنا رو لوا: لوا نشو ها ەچ لاذ و یف 8

 :مهمهدو غبار بابلا نم ۱

 نان اشویب صكلا د ةمهدلا هنسانعمهرک ادعا یت لنزع موہ (re نشا تغمر شک د دع هلن وکس ۱

 كن اهو كن هزم اما هنب انغم قر مولر د شک ارب سل هلند رج یا يه اب اوہ

 اھ هانعع :هدمو یر کد تنامو | ۱

۱ 

٦ 

 ِءاظولآوہلوا یشاہکں دزنا لوش ۃامجدلاۃاطولا ہنمانعمردق ثللم وچ هلبدح كفلاو نوکس ناو |
 ا

۱ 

| 

 د|

۳۳ | 

 اص یک دورذوا |

«۴ 
 نیس

 هلبرسک او كن :هزمه ةمادتخالا نی اینم فعار ه: بکن اف یقزو هلیدمو یرکشل ۱

 لوفش  هنسر هاتف لو اوو ضم ةموادلا هب تم اناذا زمالاتم دنا
 تف ةرن امامان و هنج بکرب نو تب هه سام رب راعتم

 ی ود عوام اق تما اج االل ور وڈزوالوا لادمعساهرز رواتف ۂزظردا
 یلندن الا دو یش كوا زویعض تالوالاد خدودلا جا طا ود فدا نا مد تدرولوةناک

 رددل و دات خلوا

 لیلا معهد دقو رمالاعهخهد لافہ كش ران رکا هلنپنصف يه دل عدلا رواکہدن ان : الروك

 تاب اهو تفكلاد مهدلا هرزوآینأ ور هدم وا ند كا باب ردنغا ید

 ت واولکنررف هکر ددنہن لوش لبق كناهو اف ایپ .مهإألا مالا هادی شا وک مم سس سا
 نهد یخ هتکروتدتشا ادا مایههدقانو عھد ار بو م دا شرف لاش , هلوا بلاغ هنضابیداوس

 ملی هیغات مهداو مخا شا نوجو 9 داونسلادنشا یخ كلذ ىلعداز ناف یف یذل!ض او بلا
 ی

 یزیک كن رخ ماپهدالا نھداراصاذااما فدا ضرفاا هاد لاسقن قلوب امهیرفهلب ر سک

 ِكنبنا وی كلوا ممم ON داوسا اذا سرفلام اهدا ۳

 ناتماهدمیلاعنهللا لاق هل وال ا 2۳ ہداوس ندنغیدلوا لشاب دان یاس : هکر دق ان :لوش لیے دشن

 نانلوا رضخارە یسهفئاط بر عوار د هخع وط هیوصیرو یزانم + رضدتاذدش نمناوادوسیا |
 || یف كلاد ءا بدلا نوضخادلوا رنک قرض زرد قارعداوسهفارعیارقو رلریددوسا هه |

 || لوش ءامهدلا ۃانلاو زرید یخ دهید هان هنر ءامدو هوا یکی هکز دا لوش اره
 كلاد ءایه را رر دید هنتغاج كقلخ سانا ءامغدو هلوا صلاخ یسب زءرف هکر ودیتدهنوبف
 اید هتفآو هس انعم ياد هرزواقلوا یربغصت كنامهد ردتف آہلنوکس ك اب و یف كناهو یمن

 ریتفآلاذکهرزواربفصق نیم ہلیقخ نامو یمصلا عخدلا ر د ءا هنفیداوا لظم یراکدید

 منو اور دندن راس دیها دز هنس انعم تفآ تلدکخ«رزوارو منو يهدلاما هنسانعم هیهاد

 رو رم یدبا یعسا كنس هقان كن هنسک مان یه ذلا ناب زا نن ورع مد هک دوب لیصا ك كن یاکدید مهد
 مانشاو مهدلا لج نم لقنا هدن رلکدننکوب هبهقان ناښاوا رک راشب بونلوا یل ی ءرلش ادیرفو

 مهدلا لمس ت تا :اک اذاة "درا لاش رب )اف رب رود هجر دلانزو یک یه زا اسدی دلیههلانم

 نزرسک اهیهنسار جرح دلانزویلع ما کھدنلا' هوا م السم وخ هکر د هننک ل وشف نزو لع

 ہلیدمو یزسکك لاد عدلا E یاری ری ەخ نرو للغ دلا ہکھدِا ةن اشو ماقا كلك

 ا ردقودج هنيزکاور دلي ہا نلت دوار اهلآ تل فا هلونا هک باوا قرود چر هکر درومغب لوش

 یرومخب ونا هکر دو للوش ها سک كلادو یف كی“ دعا ہنسانعمز ەینانلوارکد یی 4

 میدتلا مینا عد لع ناک ب دا قو هنس انغهرکر ومغی ن انلوارک د یجب هلبصق كارو یر هنکتلاد عدلا
 كنابویعخكلاد ةنومدلا ایدنءامساتعد لا قمار دب مت ٴاد یرظم كوك رکلانزو ىلع ا

 ہلیدمویرسک کیم و یعف كلاد می ہءادلا رددعبلادم اد دهب رب لوش هلب دمو یم “و ینوک تس

یع هلنوکیه تنازع ما لا ملا (لاتلالصف)هرزوا اور یدرهغب ماد
 ا ہللا: نمہ ب

۳ 

 هد



 و ایم یو ن موم دمو هنس انی نوجا ETE غرد د لدم و ین و كنيئالو
 نواز ۳ نزو .ةحومدما ی اشیا یا نا دو ارزو لاو دید

 اھ نه هی دمو یردنک+ یهو یمفنلاد مم دلا هلوا شعل وا تمرم هلا لا هک تالموج لوس
 مد نر اب تمد لوقت رولکهد ةنس انام چ م فدو اعطا فیلطمیامیمدوومدمرد لاق

 بدن دشت كيو ىم كللاذ ةمدلا ید ترص یا باب سو لو بابام
 و ۰ هنساوقاشواط نننرغهمداف رلرا د ید هتعن رظدهدو راد قق ور عمد دن رح ق طا

 اا كلذ روا قزو همین هلیعف ئاوا مو یہ غالاد
 دج لازا دشت كع ءاعأتللا. هن هنناتعم هر یت هود چ کلا ةمدلا
 روا وا رک ذ یج دب دن دشن مو تف كلا د: ماودلا یکم اطه اور دیم “ا لن رندا

 ۶ئ دم راسا تم افر زوا هکر دزاکچ هد وش ہلیرسک نوت توام مدامدلا
 نا یشلا ب هرم دل است قن وغابة تون اغا نيەنسنرا لول نا نزوللعا

 ۶ 7 داف یف ال ااماتىدىدور یدوک هر نوای ہے طعنه
 نیوط لَا هکر دهبرب لوش هلت وکس كلْاو یف ك اد دمو فلا یک ها یاب 2

 ی هل ددد شو تختی طلا ا
 اھا« مح 1 ونو یررسک لاد كلذک ةنعدلا تی نالوربمق اد شن ونو راک

 ۲ سه تو قرار ےن ات كلاد مودلا ییعمو انارو ةبنداو ةبادلآ لم مد
 ۲ فولاد ماو دلا رردیخد هم اد لظمودو  ریدیدنه یامرخاکآ دید

 ۱ OR ریپ و قوك كہ ابو یت ڭلا د هموم دل ةموعدلا قلوا ماد
 1 ہوا نک اسماودو ةعوع دو اماودرامود زارع مدیر لول بالا نم خد

 ادا لا قب کم اد هلب رسک زمه لمادالا نک اسلایا می ادلا ءال یک لاب نا یهن ثر ایز
 دا للوقت رر ذیتسد دخل که اسلا هنستیربغاب هلن وطن میک اکل م وخ هما داو هرز
 | دىكى نسل اتسود لا قوام ادم رکا نزاو یل عودنا ءا نمگیشب اھنالغ کک اذا

 بج اک ابد قسد ہکمردنزرکچ نشانن هنشک ن عا یت رخ مود ویلا یا ا
 تا ها ردملا تمود لوم رار د ید هغلق نک اس نس هع كلمو عودنو رادقزکساذا

 3 ۱ معزول باداء ىلا تمود لوعت زر د یت هک ا ساب یه ننع سرا مودنو انا نج ینا ا

 8 با رر قرا و کوش لر وزرا
 بودبارود هدیرویزپ یبوست هنریض ينسب ندا ه4ق و نوعا نایسکو بردیسردنلباتودیارود
 هاعسلا ین مد و ضرالا قاوودب ودنا راکنااکآیبمما نکاو ودنتیعالامعتسایخد هدس انان قد ردنلیا

 هلو اوویتض كل د ردقنښم ند هما ود عودن بوروکدہاوص ینرالا وب راضعبور دشگد زارد
 3 دلم راو توا کر دھن یک( یش رغا لوش هل تن كو ووئءكٰلاد م مراد ودلا ردشع دید دش

 ۸1 17 اکدیذ ہماود هب دماود بور: و بنا وحخ نادنبناجیعصآ ید راضعبوژرردنود هدنزونرب تون

 3 3 رود تجرب كنەماود یس هسالوا نیک یناولغ لبو صف هلردق نات رد نشم ند راد هلا تمود
 و ور دراشکدرد لک د نو کی داود هو داد نیک زا يک نکا اسندنعردلوا |[

  هي لواو و یمن کلا د ماودلا زار دا ید هنسقک هار «د هنر کسا كن هند رب دانا نیم ا| “و
 ا مرد لصف كلت ماودنلا اودنلا سار آراَوب یا ماوط ہذا الا ینسموانزورەیکراود ناف زکع شان ۱

 1 | ٹوک كوز یف كلل دو ك بجو یدمو ین تاپ لدنط مود ید ارورع نالا هکر دەنا انعم
 | دولق جوتقم لاد یلدا هتل با یبنو مو كا دوپ ودیا راض 1

 E زر ]تك



 ۱ رانا اا وا وهنس اهم تالا داغ ىز دلو هل سک حالا دماغ لا نیسالوفوقهب ن الف اا 2 ۱ دال لاح تبرز د یخ ۹ كلسون وع دوة اعد ةتلمح اذا لالا ب الا نما غد ا ٤د لو ۱ م شو سچے ںی وچ من دلقب یار نم .موشدلآ هنس انعددخرومهلواه درفخ هاب هک هر بو باو 2 ا

1 

 لب هنر بد, شن نمو یخ ك لاد مدارا زبد ماه ۱۳ بنرموروازوس هند[ 1

 ۱ ناک خص یاب هتبلطاذالوالا پاسبلان نعهمدا ی تمد لومهنین ایم یت الط كمروس* یس

£ 
 ےس ےس تا اد یاس یخ سے ےس ےس سس دو را ھا وو رس

 سہ

 0 و لاد ةر رانا ضا ن اتسزا اد یروب ناتو سرخ خاک
 7 : کی

 ا

 رک ریا هدنناج یکنا تزوویق هک ندیم یکیاهلب سک للذکت لاد نامے دل تا دلا ۱ ۷

 تن ےس هو
 ےس

 -ماعدالا تولوا كا اتتب هلرکنوایلوا ندجاغآ رکن وا قموق هنر را یا یر رحاغ
 ۱ ۱ برات اظ یک الفا کم یز )وف نتت نام ادر یکی :كالا دورنا جو ما ۱

شت ابو نو کس ك نیمو عی اد یی و
 1 اکر ددلیدح ندی بدر لرد د

 لو كا ةطاخا ی یسا ین ةنسکر هلن وکس لند نو یح الا عدلا ر ۱ 7 اعاد

 ]کای ته اطر کر دلوازیو ہلوارباغم هننول تند بولوا یب اعدم این ینا یر کر دلوع لب كو کم زمہ مغرالا س دا يا ون تم زرد تو
 : ناو شوم نبض نا هز دن نکل هلی هیج یازو دلت لا زره + یو 1

 9 بدلا لث فو ءاغد انا لات یا ابد كن دو رک یف و

 ۰ً ۱ ری كنبغو ن كلاد مدو س س | |
 ` لضب ا تالا تاشبلا نعوهو هتورجا بول و هزبر زر یراکک ناروا هک ه لاو ناربف

 ۳ ترزقرواواداکو دہ اسم فا طاِكزغا هلون نوسمچا کرک توس ناف كرکت روفارز دا |

 دلاف ك بصآ ناف رادجا فراق: كب ۲ هک الاحت رونلوا تمت هلکسا ناف نیخالوا هایسارطا كنب زغا ||

 ۳ ویو ریی لاک آنی لو لضاولاب در بت رهر هک رونلوا رش ELE پہ برید |

 لر نه مدال هناا رسک اذابلقلا ہلقلا لع قم دىلا د لا قبب نئانرامزادب نکن ||

 كلادو ٰیرٹمک مالو کن هر ماب دالا هنسا نالوا هايس ندنسنج راجو دلاجر هلی لمالو | ۱ ١

 كار نک هلی كمالویضثلاد ال دو 4 ہال دوا اما دا الجز دات بوک

ده الخر دیا نرویبع إیدلا ردیتبنک |
 هنسابعمهب هاد لرد خد فید دیس دن اطر ن

4 

 ید یدتباراضابو ءانہ هنغپ دل وا نغاب هرو قیڑکا اردررلشم دزیدهدر اعشا صعب دیس و ۱

 هنتعاج هک رد یدویدیدردپهنبف اتعءتعاجر نییعتلا عال ندفبالخ راض ور ورا ده اھو

 ناپدید نکس کر ا تشوفیرراکدب -خاروتب دور ولواهدنراف هو دو دار عار وهم هکر رب د یخ

 هقانلوش لینوکس هنیام الو یرسک فاقد مقلد ادا
 یرانید ندنههد] واولشاپهدایز هکر د

 یم كو” ہللا دش وارکدءف قلا باب یک : کشت ردهدب اذ میم نالو! هیننرخنا هواش نا

 ناظم تناك ار ےل هلل لات دکن الا واوک رف هد ید ت كوعوی رتنک ناهویتف ك مالو |[

 تارازوکوهننلا نخ وایک دارد نکا مام دلا ردیاب عج نزویع ماد ||

 ےک

 1 هاش دلاجر یا نوکسكنیغو یضكِإاد ادا | ندراشمووتکح اص ل ۳

 1 E اا اما تواتر قعر ؤا ناپوا هل رشک 7

 : :یرتک لآ دو هد دیو یرشکک نام ماغنالا ناو دید کما تیم دەك

 4 كفافو یف نل د مسا هتعداو قر نج وا ا ےہ 7

 داد

 مل

 مہ

 ین کا دام مومدلا دنرک اهرچ عواملی دید هوب نسا ناشوط بر ءم دو || ا

 ۰ دستت حس هستی"

 ام



 متر

 خرد
 مهرذ

 س

 8 لور هدنجاص خم نالوا دوج ومو زددننمن ہدنلاس لکم هدنفاب آهو او لوادهطع ۱

 ا یخد ءامزد دوخامل واترابغتد زانالوا یل ا ین وط مژدادکیذیا سابق نکل |

 ۱ ر هتف ر م ءردلا مرداهقفارملاقب ج لنو کس كنار ویش تلاد

.4 
 N 18 وا و 0

 نانی هو اهل :.اف-لاع اف ناکو طب رقع یتا لا یددبا بودبا باطخت هناغوا نانلوا
 مد ها بول وارغا«دیزهسگن انلوارک د تقی رار دیسک زو طب رخت نم

 غب وظ که دهبنیمرب زدکنع روا تا یئپ رھے مردلآ "ید راک د ہن م راد وعدنا
 ی فصت هلتفض نانلو ارگ دولت رو لئ رم مردالا منا زا بابل نم مرد لا قبلوا زمرو لب
 EEE شفا یراشبدنکر زد ید ەن ک لوش غردا و منا بک لاب قب وط
 ی را لونا هکر اربد هرکس نالوا واهدنغاب اتال وش م رداوهل وا مظتعی لادقلخ ے ٹول وا 2 الموک راز ذا

 او یف اكلاد امر دلا ردشمل وا كوب هدش ها بکر اشو هدساتضو هدشوماق

 اد وماقو ندا امص هل وا ءززوآ فض ناسنلوارکد ینب وط ہکر دو ھ شب

 مہتئاشعمامزدشن لاو نکند ءامزد آ رگاوكنب شوج ویدنل واٹراتعنذقن تپ

 ۰ راز ربدیجدهناش وطامرذو زدی سا گنواراند رات وا نیا رس ار دوز ددا

 رب دق + از وكن ەز مردالاوت کمال اذا مارا تالا نل زا ن اتا تم ر د لاقت

 لا تھر دالا كج یشادی زغیوغ ار نشد نوو ةد هل رسک ك كنهزمه مارذالا :اردالا رذیفسا
یکم هدیامنار "وی سک رللاد مدردلا اهرغ غلطو اهم تاو رنه ذاذاع اتجالل

 

 اة مم رس ز وعلوف ملی كا ر ویففكلاد ةماردلا داس وا واشر دا

 ْمْودئىدوا ہدنقح كا کرادیا تلخ وز نان اتش ته رک ك از و یعفكللاد مرد مرد هلوا

 ی ءدواو راشم دنرنضفب لو ادیداتدب رح رلضعب نوضصخیدفلایماتتنا بولا لق

 یدوهاذتفآ ہرزوا یت رو لحرس دمى رنک لپ یف کار تلاد نجردلا

 كناهور ۱ رەت ینراف هلیضف تااهوی رنک لا د مهردلا مان ی Ae هننکرندلاجرلیبحرشو
 ماردآ [ ردتمتاذکهدتسامشم 5 رد نوکس از وین رسک تلاد ماهردلا رد ید یزگ
ف لاد مهآردلآ عج كنغر داب رک اهو یف تلاد

 ۹ دمو یزسک كناتهو ی

 شل وا لخت هدانز ل وکس کلاه وكلاد واكلاد وی رس کن ار وك ہم مامه ردالا يج
 اه هو 4 2وک كلادو یک كا وا ردا رکلا نم طفساذاامامهردا هر لات تو

 93 لا سعی "00 دیدشن كومویرسک

 ۳ ی نرو و مارا ب بالانم یا مسدهنم لوقت هنسا عم شاو نج اب هلق

 بودلصتایرب روش ہت و ےسدلا كك ودعا هتیرزوا ك هتس زب

 ۱ /هده-انعم قوق هنس هتحارحدوخاب قوق ةن هغالوفمسدو قمامغب هلباهفلاتبم

 یت ك اد دیسدلا یلاعت هللااشنا رولک کش ردذوخأما ندماسد لوالا بابلا نماد همست دامت د

 واربک تا UE وبلاد مسدلا هنسگ نالوا سبسخو یندندااج رەلوکم كنسو
 + دو ابنالوق هکر دهن وش رنک ك لاذ ماسدلا دحو یا مسد ب سک لاق رب نالوا

 ب هت ن نالواهیش هب هی هشیشو هششدادس م ررد ید هدادس مانور دیادسهلون

 ۱ دلو یسبروابدروق هلئوکس کویت كتبو تلاد مسدلا ردهتسن یرافدلفژ

 و

۳ 

 رد يسقاو او زرد رددلونالوا ند بلکی شد هلا ڈر وف وق مسد بودیا لاوس هنو ځل اوبا ردا یره و
 رفت لاس وکر هدر دخل حا رص یھب دو ر ڈاک د یرغ ردیست روا یس مسی دید فی ذ

 شفق میدوردشا را فص ن م رخام راهم ردو مارنا

. . 8 1 

 ےج



۳۹۹ 

 | ی ږاغب دار ردییکناب سیف لک 1 وا ندد مال نملاوهل دا خطر 1
 ¦ ناقة صا ر تا كالذک لب نیک ]كس ماُجالا رونلوا ب رض «دنماقمانو حدم یی نکل

 کو اهاقنواهصسک اذا ل والا بابلانم اهمح بلا خلاك كاب یب تیبا لا ۱

 كنوز ماقخالا ر ونلوالاسهتسا خد ہدو كاب ۳# زد هنس انعم كم ر ر |
 ناک اذا مو مخ باق لاقت هنیس نالوا هل هلدم و یعض ك هو یف كي مومحا كلذکدلب رسک ناتو

 هل مع د كم هو یعص ك ناخ ةمايطا ندم وا عاود رمثیدخ نصب مک دسطاولغلا نمی

 كيویمكناخ ناسخ ا راربد خد ہضاربط نل راعجندنجعاش وقودنسانممی هاچ ید وس أ

 لجرثلاذلاقب ها نعم هلیددنتلیم و یف ك ناخ نامت هنینکنالوا عطید وکالییدڈت ۱
 نالوا فیض هایم كناخ ناجن ول ذ نمیااہ فو ءا | ضب سانا ناجن وسایل ناخ ند 1

 بویلب وس ندر رک هنفخو نعءوانر و ردپیک هنعنح ه را لا نزو لہ مدعا لا ریددهردنوک ۱
 یرسکلزاغب ھا ردکعكع ےہ سنج ر كلذکه مذج> و یرت "وان درکتر دالك ا انزوس ۱

 (PROT اج تم رامبو ولف قاعة بودن هتک لونا روا سنجر هنوکیمكي-و

 هدنس هراكن هر ان هر ونم هدم لبا هف رک مد هکر دیعسا كعض و زملدیبشنلومو یضك 2 زج

 ۳ نزول ع PE ردی سا کال حرر هلن  وکس ته و نمف تنم ماععا ردهدرف ورعههلکع دهنح ۱

 | هرمواذکه ةرم حی رلااہلیھت عر لا نما لم نم ول لس ید ین و توا نالوا« ناتوشا لا | |
 تاتا ر EEN راف ؤحاغا یا یم هه عاطب رغەکر دوال وشال وکسكناب وی مد کہا یا انکما 1

 ندنسل رد قلغوا هردب وی کر دابا هردب ییجج تالذکهقف كتابو یزدیک ت ناخ ےئل ما یچبیلبتعف | 3

 جت یچەلیرسک ك ناخ مالا ردیبکه وخ هلی وکس كنا و ی تلاخ ما ز یدهمولطنالوا
 هوه درر, میو ناف یک ہونی دن عرکلان ز ویلع می میا 2 کخ ارف هلخ رقهنس انعم

 یعضكنا و هلنبتهف معلا اقااداناکلاب محو اک هلعجاذاەےیح لاقیرار د جد مته رود

 هلیدم وی رسک ك باخ رد فک اکم مخلوق مر وق ےوض هزاک
 ةموِيَكا ردیلع كار لف ناب وی رک کباب مخ ردق و یدحاوندنظفا

 كناخ ما ن نیچاذاةمومیخ مخ هنع ماخلاقب ین ر وقلب دمو یم مو ینوکس ت 1 ۱

 لنت مودتلا (لادلا لصف )اهتعفراداایح یلجر تخیل وقت قم ردلاق قبا هلو کس و ینا

 فا ہود موٹو ەرعادا؟ےثلاءامل هل دنا كر وا ینهننرب وصیدیدشتویمض كب هرمهو |

 كد هب دم كفلاو يه كلاد ءامآ دلا محازتوم :وهلععارتاذارومالاهمءادتلاتن قلق جا ازل ض ۱
 ییهنبنوت هلی وکس بہو ینہ ك لاد مآ دلا نولو د نم رشم هم دلاک لیلا واقبهساهم مرا
 هلن وکس كن هم مسءاحو یتف تالا د مدل دلا۔ هتع دلنمهتعقداذآ طی الا تم د لوقت ہنسا نت وفد كا

 ے4۸٤

 ردوا كاج ر ر هل وکس کباحو یف كلا د نا جد ہنسا عمد دش عف د کرب ی نر ۱
 | ناعسجدلا ردذوخامندعفد یانعمردلجر مہا كلذکه لوکس كنابو یتش كناحو یك لاد مح د
 هک نالوا: نس بولواز دابه ر قر دیبلق ناس ج د لبن وکس كن هلم مس ءاح هدندیامو یم كنس وكلاد

 ناش وطه حق كنار وئ رسک تلاد مردلا ردیعدا بالجر رب رذعح ن رو ىلع مشحد ۰۸ 4

 مردن هرو نرالا تمرد ل اد اهل نتھف نامردلا هدا سرق نری ی رب ن مدار وتاج رغد وخ ای ۱

 هسر ج 0E ا دادا د هنادلا تمر دیدتادب ز واو نالا بالا نما مرد وامرد

 رد رج یمسا كن ورد < سالعادحر دهلظنح ن مراد لواەکن دنقل کا هنسکر لب رسک كنار مراد مراد ۱
 ۳ دی دیر ریدر سوم دهنبانابلوتا اید ید رانا قاب دوا

 ھچجکجم تہ سس تہب لت ست ےہ تست
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 نرم ھو یدم ك فلو یضف كنار ہادت زا اجالا ذاه والا لسقللا ملقب رار دخ دەغمقچەتيرز وا
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 1 مر مرش ۲ یس هیتر م ینچوا حطم یس درده یئکیا لح ی درم لوا لضد)ویدتا رج اورد کمد 1

 ۱ طلا هزکلل دیدشما و هم طخ قوثو ةموطخح نان لا لدقان شل ر الو هی دیدن د |

PA 
^r ORTین اس  ewة9 9ج<.-۰) “ 

 راکم ۳۳ ید فو تو اید 5تت |
 ۸ د ندام-اةشا ردن دلاقفا 2 فیفا دن ده رص ررر یو وا ندنرافََمَر و ۶9رو :ندنرلاکآ

 1 هد لوس یر فاا هغ رس ترا ویا دور مو

 دلرعق كنارو تناخو یص قاب غرطفلا ردشعدر ددودنسلاهخو ىلع ی

 مو هیناب دی قا راوط یقبد دوخاب ردیتا راوط تاکراییعق "لوا لا لا لو هم هکر داتا

 و لا مرضفخحو ال یک دیبل لوا شعشربا همالسانامز ہلئیلہاجنامز هکر ربدهرعاش الوش شال ذک

 حس دیهفان لوش هرروا روزی نرو ةمرضقا هلوا شع دا لغو اینا هنمنکرب کر ددتک لرش

 اخ ا هلوا شغلواثنس هکر د یخد هنر وع لوشدمرضخو لوا شلشک ی رطر,كنغالوق

 | | لواهک ر دشلوا هیبشنهمرضخ رح هنسکنالوا قو خج یساسط هلت وکس ا كارو
 ۱ هکه نسفر هو یدشاراکناهنر اکدہد مرطخ یروا ندام تراک« ر ھے کان “لرد رھ نالواا تارک |

 ۲ الرامماوو ربک یہ ہلیرسکگِارو یت کئاخ مراضلتا ریدمرضخ اکا وا سو بوک
 کدو تاب كہ وردموقو هدر ش ماش هل رسک كازو یف کلاخ ةعراضحلتا هتسانعمرهتسف
 ۱ ؟ل هتک لوش ندرانارابدلغاط هبرع دالب تتوقح هدمالسا یادشاموفر ندنس هما ط مگ
 7 دەرماحإ ہونا یدتبا تماقاہدەقوک هک رهتکلوشورلد دیدهراسا ہرلا زادت تماقا ہد ہرضب

 ار لیدع'ٹنافا٭دەر نج کر هن کلوش وزان دید همز اضخ هرانا رلی دتآتساقا PRE اوشو
 ۱ E مرضه ا لودەجارج ہزاتلوا ْنگاسہدلِضوموەہذرب نحیدتار اضهبورابدیدهقعار = هرلنآ

 هدومرف ظرلعوهنس اندم بض دلوردینترواب رلک:رزوا یترو طباع هل مک كارویتفلداضو ی

 لا ردشغا رکددیزوپا مک ینا کد بدتر مییندلوا قادیخویدیدرد بضهدقد)ونلاکو

 || هج :a رو كراوطزهو هنسا تهم راقنم ینروب كشوفره ہلِیَوکسا كن لهم ءا طو یتہ ك ناخ

 || طلا هنساعم فوناراتروب ہل زس کک كناظو یف کوم ما زرد د هنجوا كن زغاو
 ۱ یس جس طلا هتساسنعمنورول وہ یدحاوەلب رس کس نان طو یعخ لون

 هنا مامر ار الو هلی كن اطو یر ہک لان حاطحلا هنتسا عم فنالالب وطن سک ںوزو وزوا

 ]ابا قم ثمطخ لوذت ٰقعروا رالو ةنهود هلن وک كناطويتف پئاخ لمل مقا

 1 او با ةمطَلا طلا هقانشخارالوب هلت دغو یمط كباظ ویتنف کید ةعوطخا هتعراذآ

 ها : ۶سف هل وار ال و و رلطخهدنززوا هکر دیغروف امرخ لو شهید دو وی كناطو ۱

 ۱ علت وکس كناط و یتھف كن راص» الا ةیظخ ندیمسا رعاش رول دمو یر کک اطو یف |

 3ت سس ویئر وت عاطلت وکس كناطو یم لا هما ةمطالا رد رالغوا سوآ نب تالام |

 ردشخاریضن هر لب نعر ی ره وج یار ز ر دفلاختر دما سفت ههوک یدنلب یت همظخ حارق
 لوشن OEE یطقا لرد دانروب عاطلخنعرو ۱

 1۹ اغ رتا ٹن وید توده دادیم مع ملا رر وب شابذلکونا هک دهن

 اک ۳ ص لی لا غلا ردرعشع سنا یانعغ هکر دغا اٰیعئ رد ١سا ضا

 هنس انعم تا ها هلک ف كن ان یا ENE یب

 1 شش نالوادع اردهبدیدشت كيف ما دتسانضملیوطت وزوا هل وكس كمال و یتف کی ہون
 اولا انشم ناک اذا و مو ماخملافب. اغ هنر سک كن خوی لی ما ہنماخمناتم ملتا

 ٢ ان با اما رکم روت هسکد شب قلا رژ 1

۱ 

۳ 
1 



۹۹ 

 /نزویع تلا هنسک نالوا شوخرس ہدایذ هلب دب دشنو یف كننشو یمض كي" منل دب |

 ۱ دطب نا وب هدیرهوحس نانلوارکد وربغناذا مح لا شخ لا ف قلواربغتمیسهحگار تا ۰ 1 ۱

 |ربشما وا تراشا یخ د هن اک ن دعبار باب ب ول وا یال هدسوماقور دما شن نالواعقاو «درداصمو 1

 یہ صاورونلو!قالطایخد هنرابرالابرپ اسوردر وشم هکی سی رالوغوارفءج نزو يلع مرٹفاا ۱
 مرشخو)ڑردمرشخ ید ہروبنزدناخرولوا اکو ردقوپیدحاو ندنظفلهکردعچجرب مرشخ یدنآ ۱
 تاوصا رازاوآہلب رسک ك ناروی كناخ مراےشحلا رارقب جب رکن دنا هکر رد ی رشا ط لوف |
 ردفورعمهلبوکس كد اص و یش ك ناخ مصر دا كلجررباضیارفعج نزویلع مرشح مرش هنسانعم |
 یصح یطعب ندنسەفت ا طب ا _طبرعو یرتوا ندنفیدلواردصم هدنلصار درار ٹو مچ هدن ا

 Rit ېچ هل و یت ين بوک موی ا بايا ) رواج جو زات

e ۲هلل رسک ك ناخ ماضف سیم فدا و مو و  

 انالف تمصاخ ند هبل اء باب ور دمسا ہلنبتص ده وصطا اماصخ و هعصاخ هتعصاخ لوقت :اهاتنعع

 نومصح هوم ہن یو 7 .وړولوا داش وپ س هل رم دهصخ ایا رسا ؟زریدهمصخامننصخ ا

 رونلوادر لا یعارون وا در هعص عراض٭ ہدناب ہتلعقف هتلعاف هکر دوب یھجو كف داواذاشو | |

 |ردهلبوبلاحهدبابر هرولوا ن دلا باب هسلوا یرب ن دهل فورحوەساوا یر( ن دماج ضورح هدن| نا ہ1

 ناح اماو حشلادہر ےھت رپ نت * هز رخ اف و ا دعا هنگ ہنملاع لوقت هسلوا نر کک باب لوا ن -

 هک ہی ونا وادرەر گر هیچی را هی | وینو تی وو تو اس

 6 و aR دن ور ءار نومص٭ہ و کارا 1

 ردراجاروسکم ییاخ وبا لقن کر حرا ضعیوردشغا لقنهاخ ناک رحم رکص نیک دا ماعدا بودپا |
 نتکر> كناخو یعوباو رونلوا كي رحهلیارسکهسناواكير ت نکا سازز یرتوا ندنتتک مع اتا
 کا ےس معنا نوهع!دلوان نان نینکاسنب مچرلیا تار لر رغتکرح نی هد یالتخا |

 ین از تاتو لوکس داصو یمن انمصقنا هننیک ال وا2م :

eR Eعفواد|ع اتملل لا رود  | 

 ءاع ولا ةبوازقوءاع ا عقودق هيعو| قلاوج واج رخ نم ءاعولا بناج یومعولا واز |
 ماصتخالرولوا جد یرابہد کبرکو یراهشوک ك نغاقزوك کار طا دوکه یف لن زمہ ماصخالا

 دا لاق ہانعع اص دل دایصو یف كنان مص مصانقتا كد تموصخ هلب رسک ناتو كن هزمه |

 رددت 7 4 و هلیج نفجو هندح نم هان متن الا و ییععا وعصاضتو موقلا وا

 تمص لوقت مرروا یا اور مقا كعهلبس هلجج كرعا هل و وكس تاهم داضو یخ لاخ مشق
 طلمتسم یر .نلاق تلوف لب د دشت کمو هلنبتعص POE ضذلا مبارا بالا نما صج مطا ما

 ادا سو رک اح مضظنا رار د هنس واوا نامنسنرهدعضخ ىدتبا راضعبو هنس انعم عارذلا
 فیه و هتساتعم ای اطعلا ونک ه نمک نالواقوخ یمایفا هرزوا نرو عمه دب دنزلیم وف

 ہرزوا یب اور هزجو یتا مضخ و زارب دید رنک عج منطخو ردهنسک نالوا لبق بولوا|_فجلها ۱

 ۱ هبوص هکر دیا دف لوش هلیدمو یریک كل داض و یتف ك اخ همضطا طلا لرد ید ہیەودولشاب | |

1 

| 

 li ,ناکاذا ۴ چلا هتک نالواالنیمهبضرمنانلوارا کد لرضف ك نشو گم « رمه 3 9

 ۱ كيف ربنعهرزوا ینزورقہ تیس ياو کا رام ضخ ہحآوا مالم رر وش



 مروخ

 مطرخ

 مع

۳۹۹ 
 ور یت ییا یب سکو بت اروم رخ م رپ لدعایا
 ؟ به ز ول عدجو هل وا شم راوفنس هینرمع دج هک لب وش هل وا شاک ی ناجزب
 تم مرخا نور رک او نور یکیلدنغال ودراږ د چد نل وا كل دل و
 ےک یو نیک قوس نکلا انب هنغودل وا مقا و مر خا لیا همه هار ہدنیعط ومهدج اه عن
 REE | هنس رپ وزا هبد 7 رخا:ہلیاہلمھم :هارهیبا رب کلدقلوف و۶
 ای٭ مرا رب نیل د بعل وق لنت همر ا رب هنفرطتکک یرموبنالواهدنس هنر واكنکک
 کی جملہ سک ار و یف كچ. مرانښلا رو دل وپ تباہ: یر وب کا وب نک نار وی
 یل کل اع تاد نیغ لاقب رد چ د هرار یت نی وص مزا او زود اریداربا لو
 نددلنضا هل برکت لانو هزه مازخالا ردیباتالجر رل عف كنار و

 ۳۳۹ س . ادا نالفدب ز مرت لاف, ںونلوا لامعت ا د هدنلحتقلوا نک اس ضع د كزەنسکرب

 ١ تكا نامر ردنجاپاو انت ب اعصار هک ریدیخ دل وا عنات دن د کیس هغ اس دیمرخ
 دلها ار اس اوكي وماف بحاصن انلوارک ذ دول ہنسا نجم دکن البلت وکسكنار و

 مر روقنا زول اوافلا خر دید مارا دیدن و طلاب كحامعبحا اصنیذ ردهرزوایتر اشا او
 نرو الان ولایبع روا ةنروطلا رد راویرراق رابعلوا هکر داف ل وش هلتعف کار
 2 تنش و ىم کیم میرا هہنسانعم فن الا درا یرا قشم وہ

 ف كناطو كلنا. غور طرا هر ار وایباو ار ويک وا راز دین د هنل وا نوللاریغتمب ویلفراتلدک

 طا خو يجب مارک كياطو یخ كناخ میطارظنا هتساسنع«فنانر وب هل بن وکس كنارو
 *,یطن رضا رايد خد هرج موطرضو هنسانعم موقلا هاداس رازی دیخدهنب زا ولوا كم وو
 سس سس

 سس

 راپا ندتہاق هوا هکر ډچ اغا ود هلنبتتف مز لا لر دناموطرخ ہنر زان فوحو

 لقب رالوی بور وب كنود ہکرددقلج ندید اس ڪڪ كااخ هما نا ردیعتاید
 مقر و طو ر ونو قالطا هی هنینشعل درھدابدغو یک نرو یف لم ولا ںیز

 سس ست

 | تظناذإ دوعلاق داراجا تیزخل وقت ہنسا نعم ان مزد دهن وکس كباز و یف كل اخ مزا
 ٠ || قیرط فلخم ہن یو نیکی یال يضف كنازو یم یم ذم ةمرا ا ےک رر  س

 ده هنس انه هرس كنا هلیدمو یم ك بازو یخ ناچ موزا نوصخ اکر ادا
 وردی نایاب لکصج یراکدہد یربخ هب رهف ك فلا نرخ او یض ك ناخ ئیازخلا هرزواتخل

 ]| که دمو یمض كنبشو یف ك ناخ موشنطا زدم ناخ یار لوا هک ددس|ین ردیهسا ینناباپ
 | لوقت قمافو |نرکک ك ن هنسکوب ہل وک ضا ك نشو یش اج را ردرب یتیدلوب تبان كرو

 ىج كم وشبخ نحو یدک كد یخ ك ناخ مشایحلا همون هم وشیخ ترسک ادا دوش
 لجن اتو غبت كيتو ی كن متن یر والا مشابخو |
 | دال نک ردضارم لوش نف ملا ظیلذ فنا هل یذلا للا كيدو نخ

 ماا
۰ 

 يضف ملا ك
 او ههطنقیا درخت و رھدلا چم زخا لاق ہ ایی رد تو ی كنار و

FE 

 1۳ خرز HEHE نتوطو رف وب نشاب بو واربکتمو لانه یک ك اطو

 ]رب ر درونده نساهم یر ندراجاغا ن نوار رک ذیدحاو منبت ك لذک ةا
 تاجر مخا نالبا تاک رال يجف كارو كهز مه مزخالا ر رد نیما ن ا قو پاک هکر دزاو

 ۱ دونت سس ماسنو مو نم لاسقب كلذلو یرتواندنغب دلوا كل دیرانورب رد ون

 3 ۳ كنهلپبفرب موز مو رولوایسوراصویسیپزرم یقویقآ ردفورد*هدنفابطا هکر دک رپ
 لا ایک نیاز مالخوا ردلاغ نیول یر العادلج هکر ددظفب نمو رح لواہکندشیزق

9 
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 ی كن ہل ما رھا ند تر زاوا اج سز یرنک ی مو
 ما رجا ن ةنتفر وار ر نک لوا اٹ ار رسی و NI ذہین

 لاو نیلا کت لاغن اتا a مالثلار يلع اال متاخ ایس و هيلع هلا لص دم لاق نا رنک کات ۱
 + را نس اخ نانا لاف ر راک ید مته دنا اتش ور رهسهلکو ی

 وتخ هنیطاهباع یا اه ء لاقت یاب اول وړم هل صف ETI دق ڈا نالا
 نوتاوا قاره کود ندا ا5 ۇن ەتو ضوبف مین ماو ص وق م ا

 3 "ارا ین الا نل وخلا متلب قلا سیا وا یخ نزد مک تیام ما نوس

 لرد, دشت وی تنا عام ا چک ہہ وہ ۔ےہ
 عر وام هه اشک و یخ کیا و كناخ "هعبح هضد نع یا هم لع لانش لق

 زج ناز و لع حح لفوز علا مرافنان و کو ردیمءا د كلج ر ری منزاثخوب
 ردت راو ہزکظالنع ردندمشیدانلیضفب رد راغا منو دراین | |

 یف رقم حرتراواعارک درد مارک تداوم ك والا بنا نم دخم تدخل اتالع اق الوق هیدن کر لبن وکس ٹللا دو یز ےک ۱
 ةاطعا(21 فدا لاق كا "راک ءدخ ةیدننکر هلب رنک کناره مادخألا تنا 8: کت ۳

 لار فر اح ی راک دستت دانا هو داکا هک زد تاو نالوا کلیوی شق لب ےک یک
 لٹموکونوتا زا بوتباتدشبانناسلخر ولوا اک کاری ید مدن نب اڈہ نا لیے و |

 ةتسهفلح كموقز ولو کو دنس اندرا اخ نالوا ندشیاق ین رک افرا ن ودنا نا زت
 نزن کردن نرو د زا ربا اوز ہا 11 ُ! هدافاب كنا م رکا نو نلع داملا هات زار ار وب زن زو اد فا یار لافلخ نالو؛دا | ةاردید او یففالادو یوم ی ما مدل وکٹ قرف یارک دخ ضخثبدا فور اد مت ندا

 نانوارک شو خلا وضع مدت ریل اکا دلی کوا دو عا وا
 رد هک لوش ما و مدختاو میخ سز ف لات تعجب مدخال تا نالوافرز زواتقض ا
 مودا: متطاو مد اما کساذان سد موق ال هره لاقت واق: ی |

 ل یشهتیباتو ال وا یس سبا ند نخ هر اط ونا هکر ده لو شل دمو یی تای
 کند ذوق لاو انس[ هدیکهلکق اهر راد: کیش هدنق هوا تک ۱

 كېدو کس عدم لاذ و ىف كراخ مدا سوا ز وز دیک اوت ىا ا
 مک ودیا هادا ےرکلا تزو لم مه یا نالا نم اد خ دخ لامن کاتا لک |

aSس تح هی ام  

 وردی هننکل و ماش رس یم زلف او یک ا اج . ۳ اتا

 تعرسهدربسلتتفف مرا دا لون یرف زاغالوق +4902

 نکی لانا ایچ اسم کفر یا روب غاط لوک كلاو قغ كلاغ مرا دیتا || 1

 مرخو كرد رک و مک هاو انااذا یاناا تاقا فلو نکلا تام ون كو

 2ک

 طه والا ابا ند دشن کو تان نل | وشلیرسکک ك اد و نناخ مر افت ۳ ّ ۱

 مطلب ل وان زکر دیش وو دوا د ل وش رد خد و مف ناخ مون نوه
 اتللجر رب نادز یا زهر 1 كنا مادخل و e ران مچ |

 ات ریه کشا لوذعا جو ایم دیس

۱ 
 | یتفلناس مذا زن زلف شک بذ ت لاذ و نوک تلخ وا تک ۴

 | تلاذویمف ك اخ ET: ES امف لخت i نوار ضیا دحر

 مدخ

 مرد



 مدح

 هویج

 | هدننحم مالا | هدراعشا صو رار,د هنلوا سونام تونلسب هدراوآنج اودوا هوا صورصخت دا ۱

 ۱ 1 ۷ ۲ ی هانم هل ا یک اض مل لا مالا زوطت نوا فی |

¢ 

 انا رولک دیم بار دوعا ندع یر جاھدنساینعم وو تو وار ری كنا

 EES هدنن وافلطم ليقع كيمو یھت لناحب ماما نابوو

 | تودو سلوا نيچ رکو کن اب رک نان دورفسا نوساوا لتر عو رکو ساوا یرفدارک
 | ثنأت ردنوچبا تبجواه نالوالج ادورونلوا قالطا ہئن مو رک ذم ماجو هارو هک رزکب
 ۲ 1 بو دونالوا روهشم هدف باع و رم اچ یجد هدحاو واوا ءاکورد لک د نوجا

 اضعبو دنا بلق اب فلا بونلوا فنح هربخا مہ دلی کو ی حر لو ما یخ ت
 رالف AR ایک یراکدتا ضد ی هدودم بود
 < تاماحطا یکی ییدنلوابلق هیاب نون ہدنس هلک تنیطن راجا پل اپ ی :رغ)مم نرخ
 ی ۱۳ الکی هل یک كن و یش كياح اب ایا | نج 4غت کلیم و

 0 ےک یے :ماعو هنلوايرب ماج یدتایئاسکو هرزوا اور یت ا رد ردیما كر نین راش وار

 ۱ 2 1 لا هنس انعم لبا یا ین هسا هود هلبفینضت لوعویمضكناح مامخا یدید زرد هنلوافولام
 1 ذ کک ۳ aT سس تاديا دجم صرا لار نال نالوا ولي هل يصف ین اجو ی ا

 ]ون لرد انعم صاخب دی دشت لو هما ا ةماحا یکی بدلا تا یخ تیاسو كوم

 رہ RS فوئاب را یل لج زادماج ل وه لاقت رد ید هل هنا ر روا ھما وت 7

 ا ا ردرمروس دوه هم نالوا هنر ف ہلیدم كناجوكل هزه مح لاب | دایخ تاک ذاذماح لپا لات
 ا ردیبک یراکدیدنالفزاو نالفلا یاو دوم ناکا نوا چا م لاد وعم
 re اولا ردشلف تبسن هنسهلکم حىرتوكن زهروج محک اب بوک"
 ۱ نا iy iy اور داک دلصاا ییرع ریننمالکهماعینوا ی جب ك نظف 1
 7-2 را هناوا مجج هلک عد مح تاودهک ر دوب وا سا. !فالخ ییعردهزوش

 ۱ انعمءار ءارضخ ۰ رج یم لشه وکسهدنسیام لن ونو یم نانو كباج متننچا ردات ۱ در

 نشت زردپالط ترضخ یس اط برع هداوسارزردرلو لب ہزف پک ك زات او یخ تام
 75 اوو و تیام موتا اردةنسانعمەقئ اطی د تاراض ءاور د هنس انعم تد اچ هپ رنک, كەچ لادو کيا

 . TRAY لا لوح مريخ اطلا ماحلاقب اعم ہا تقف مولا یتعلوطهنفار زطاك سنو لینوکس
 ۳ وڈ نا مو دعطق وہ ندنسیروس هود هلنوکس كواوو یخ اس میا مولا ںاذاذ' ابوحو
 ۱ ؛غوهموفوهیوصردهلبو هو روطعلالاتف لاتشلادموح ی مظ×م تاهنینراذک هلی کس كواوو

 یا .ناموطا ردەلی وہ لاح نی رهسیدلدراا ةموحو املا ةموع نتي هسأل او تقاضا ہون سا

 مدیا هلاموطا رولکی ج خد ک+باموح نام وجو رديء“ تاعضوم هلن وکسلواوو |
 ete د صعب یناذک ہیلوا برص یعيەلو اد اًقنمبولوا ل ر هکر اد رب لۆ شل ينو کس تالدک
 اغ لا رد ی ساباپ كنس هد اط م هایسهکر دىر ندنزالغوا هءاعهلاتاولص ك حولا نز و یلص

 ارخا ین دنر و كر .یبدنسنریایلوکس او ی نا مخ ملا( الا لصف )ٰیاحدعویماح

 ۱ رس رفت ین هر اچوہرخا تفاب یا نآرقلا تقحح ورخ ERE > وش ازاد و
 تل دمروا رهم ہدقدنلوالامعتسا لیس هک عو هکر ا هرخا هدقدناوا لامعتسا طب او اب |
 7 لوح مع "2 هنس شل واما وسار ۳۳1 lps ی كنا یخ كوم م 01 ربت
 ١ رایت نده بک او زمه مالا ہنسا ںیم ! وا نخ لب هغلایم هلددشنو یف كاتو

 ۲ كرو روی رکو یف كنا م نالا هتحتفاضبقن وهف یشلا تفت الو قيرديلب اف .كحاتتفاهك تأ

 یھی و ہچکی



 رک

 لو ما لات +7 طرح اس یر رن و

 | هوا عو زواوا لامعتسایتد هل طن او کنن زولوآ هاکو كر غ غلام
kB:و معا لاش ساعت رک ہم م ماجالآ دنیا علم لام لایک  

 تالواهبااعو هلی ردجا نالوا نس اقم ترو ی دشا یی اوا دادا انور > الو 2

 دام موج اخوان قم هتفوناع هلباخو ایج م> او جا یدتا ی اسکو زا ەنس تا
 زا اک رد ی او لا مار و اس نعوضومو خو هل ها لا ۱

 مسن لرد فرات لوقت زد هعح وب وص یس !ماخاوی ا ۱

 ر رب دید هک هام یاس ما او اوا یا اما ماتلاوجا لانا ردو نسا م

 ا عار ا اچ یلص الا لات لا ہو

 قرغاذا رسا لار دیش ہک ا فا وا 0 2/ را

 یک شاب لر ید ند و بوش هقمشج قلب کوا شوق و یا

 | نیو یحا لر لات هل هنسانالواهایش ایش هدابر بل فتا و ك ١ هرمه ےن الا As واتان ةدانژ

 یقععا و هلو هایت ى غبر وقویتسلایو قره اور لاک تا ىروط لود یی خا تک 2 وم ا

 تؤاوا رت دانز دز یتست رذ؛دنعارلنآو حا تی زب «یندمتکیز زدولزد کما تا یو طط ید

 را نا لود ام تج هلی دشت لومو اض نا | ا ید د زدنا تک نا وا كر دای

 یقحكناع حالا. اتار واک برف نا غ ملت ہنسا میر دكناسفارو ہاکی ید تناح خو

 نس کیف فعل بلطدنع ٹو ےاذا ن سرب یخ لا اها ل رزان
 كأاخ املا رز 3 یخد ةن موم زد داكن كردن نه ننام ةن لر دقو یک ١مو یخ اپ

 فا نر ساق ماعشا هلنرسکك نانو لہر ماتخا ٠آ یرد تافل ترین

 ۱ :دتعاع لوقت هززول یا وروما تا دل امانت هل دب دوال وا هل كيش ةماكا + تدشهااذا

 تو اءاضف اثکگ ماتا شزناتفا قرات هلن رد قوم الب , رسک ك اح ا لااا ||

 ةو هاظ ی دلوا فلاضغ یر هبا توم یخ كره رت بح اق ةدمآتعوو رد

 1 دقت ندا رد قارفلاهخنو ہن اقم رحلا لتعم AE هو ةتس انعم اذونس ةف هلص ٤

 ہہ عج

 ۱ فواید ازم ادارماهخا لات زی ورد همسر وردفاذ' ۳

 ے ےس ۔ےھ چپ a سر

 س

Eاد دن موو هلک یرظ شما ا ت كدا وی كلوا مم موما > اب ی  
 | لدم یر کلو وع یش ناخ مار دنیا موخو حاو ےہ خزر وا

 رافتهدرح تدش هکر دییتد ہرومعقا لوشمخ ی هاتف یو کا

 اهکرو دید کیک نیش لوش مخ وٹس ام قرع رار د ی
 1 ةرزوا ماهه رها

 | ve: i E چتو هنسوانیف تلا می وزر دید سما نکے

۳ 

 یت ل 227 كانو همه غامخ الا رردیسآ و صا کو پا هک کوک "لوک
 دلا فا اقلظ» الف زدم و لو دم ا هدنلصا مامضسا ی تعا ادب تماس لو

 با دات ماچ لات رد ی ید الامر ود یکصلدقالط ةز وع رکا تزو

 ٦ غرر و الز وک ت زوی ك نسکر مخ ای اظادعبدوسااذاهسآر یخ لاش بدیم" 1

 أ لپ وکس كارا ہو اک كرا مشا ےھت اة و تم اذا لح زا تمل ازاد(

 0 جنت ید اورا تورو :دےخ اک ارولوآ نشا هک هد رهو رر رکو لوک همت ب غو

 یس رفح زاوآ هد کت دنا اط من ةا نر ۆى ةا نشات یر زاناو

 ۳ یب ۱ ۴ برفلاذجاناو یو فرود یارفلافج کوا تل یدتا 2ا دنس نالو ۱



 نمی ااذا لان لا نکلکد دارم كل ماج هدنناددج كفیاراہظا ملح هایم ۱

at 

 ےالات نشر ںی ںی 7اھ نشر وطدهک احو
 برج شی نر ید یس ٹکا ا نیعهاوک اتو
 كيە و یا نوک البم دبل ون دل اخ ینا هکر دالحر بولر دیدشت و مه لہاکو یم
 | بو اکنا نما كنيس ینا دید هک هان وردیعما لجراو لن دید شتو یرسکفاکو یمض
 ریسک دنیمکحو ردیرتوا ندن ال و یرلکدی هلال کحال
 !تدسن هه هکر دیزجم ری لوش لب دب دشنو یخ كفاکو یعض كوم کما ی ردیضافلایح نا

 ۷ هدفب رش ثیدح هکر ەنسکلوشاماوزذشلوامقاوہذرعش ضب میک
 فان هدنسلقلکشال وبق یرف کس هکر دوق ل وش ند دو دخا باران
 ود هلینوکمن كمال و ی کیا: لا رایدنارایتخا یتفلوالتق بولوا ثباثهرزوا
 ںیم وقنول والا بالا ن ل سچ زا حهنملوقتر روک هتسک نراو

 ازم قع ازاذا لزا او تامروکشودکالذکهلنرسک ك ناتو كنءهزمه
 اه 5 تر ایلحراصاذآ لاج رااح نمل وقت هنساسنعم ت ہانا قلشاوبهلبنوکس كمالویرسک |

 مش راکد وخاب نالغوا ملو للا فلکناذا )انب كال ولج څوک ندید ش دو ی ك مالو
 2 یر فرات ما ملحق لاب نارد حد ہل وطهنسور دیتا |

۳ 

 ل | قل وادسافبونل د بویهوک نکرونلوا تغاب د یرد هلنتعف ملا بس

 وقت زاد ید هکعراینب رب ود محو زرد ید هغاب نیا جو یدحاو هلبعف تلذکت اح هما || ۷
 ۱ ا قو ربا بلط اش واک ا نسخ هک زبد هاب یا لوشهچو اهتداادا هالات ۱

 TE نامجو یاب دغ یبا ہفت تالذک . نات طا .هتس انس ید ضار ین

 : كج ادالج را تل لوت قا نکس ول ملا ر دیا |

 ۱ یزراکدید هک لر دایهنک لوید ورا رددع و لحد نوانانلوارک دیدن یا و
 e دار ول رد كلنك راش نک وہ یجب مق علحل هدکک وبس رووا

 ا ردناقوهرزوایباوز یم ص ارشودهتسدردنال واهدنطانو هنسدردنال اواهدرهاظ

 تیوب دقل واز فتفودیرد نیعنو دال ماج وللا ننملوقترولوا قبقر لح لوا
 انیس ناک ا اتار لاس ود نالوا از“ لردع و یر سک كمال و یش كناح مطا
 مر رد زمرد ئالوادد سخن طب وا هکر دیهما تعنض مر ہل وکس كند و یف ك مالو یمض

 ۱ اور ول وا دارا و ن درعه نیسع هکر دیم! رېن رن لر ںیدشنوی رسک کمال یم

 1 لار از ونه هدنن مر RRR 24 وش هليدند نق كمال وین اح

 داکل هو م مولال هنسنانعم معراغص رارب دن دیک وک انوبف ہلیونو هلجم نالح و مالخ یدن ا

 ق لا ردشراوهتذبترمزب هک الاح رواوایکرزب هز هرات ندنعددلوایوه هدابز ذکر ذ دوس لو

 ۳ MEE ىسك ىز غو ەچ :ر خلا نزو لج سا ہنساعم قلح نغون هلپمط كفاقو كئاح
 یر باور هک دفاق هد هشت كچعو یخ كنا ما هعوملح عطقاذا

 ۳ ھت ولد صف تدصفیاكج تج لوقت ر لک دمنم انعمدصق مح وسط اکمل ادلاا
 NEE دید هفمسا یوصرحو هتل اذاهلاختر اتسج لوقت 7 هززوا ی اور اف راک

 مہ لوپ لا الا لعمح لاس ؛ رواکهدهنساشم رب دقت و لوالا بالا| نم هلکو هنعشاذا ا

 || رد رموکہمجوذمج تراصاذا عیار بالا نم م هرجا تجلوفت زرد یخ هغمرارقشتاو

 ۲ | داوا موو ل لوپا هال لف واال خیا در لاغير دخدهفلوا یماوصد |
as e agen aram < ست سس 



 نفیس

 ار ریس كر ای جداول "دمرضلسآ ہنماسنعمہروغزر د جد هتسادتا ||
 ح نونبا نطدنءالکتجهننکر اضبادجرخدلانزویلع ةم رو تم پ ہک
 تاعالا فلاخو نج اذا مرض حل چرا مرض لات ہرزوای اور دوا قل فلات ناپ ۳
 مزی چ ننال رک ریو دن کالا قوم ات ىك كنار واح رضا مالک 9آ

 ا اک 'قعافوا هر سک کا ها یش شا وا ||
 رسکتق۶ افواعزکتلانزویلع مطعلا هانی توى کلا اطود ا تخف ام هن ساغم ||
 بدج وهنس یا ةملطحهتباصا لانش ین قلتو کس كناط وی تا اخب درسا یاب ۱
 لب رسک كناطو یخ كاج طخ ا ییموانر ور دینک بسلا ةمنضط ینا ةعفد كلين لیلا ةمطح و ||
 ۳۳۹ ءدعخا مطح هر لو ط)مدهت اذا سرلا لاقت هنس انمەن ق سکس نافوا دقت یدنک ||

 :اناطویضف كنا طلا تنسااذا عیار بابلا نما دلا تمطح لا ةب قلوا یلشاب راوطلتقف | 1
 هل ودنکراناریز رذن دان اھم اھ تناطو یمن کیا دصاطح۔ قلوانونزەلغالواولش کیت[

 .لج زلاقب راز دهد هز ةتينکی انالوا لک الا شک همطخ و ردیاعیانضبودیازسک, يهني نانلو ملا ١

 :قلنیعاو هرس بارار وة مطا ءاغرا رش لما قوهلقرنک سهم اب یر بودیارچزیاناومح | :

 | ذک هی یشرا یذ هدهب هنسک نالوازا ٰیقْفش هاوي دمطخو مظحو لک الارتکناک اقا بیطخ |

 راب دید همط هرات و وسي روس هود نالوا هت راو هز وہ ن د یللا د مط جو هنس انعم ناب وچ ردیعج | ۱

 هلیذمو یی رم کت كلا طو یف كنا مطا یرتواندن رافدلعقر کالو یغ واهنره ||
 الا رادلک در اون ذك سكى ردشن وا عقاو هداج بر هللااسهق رش كن هم ڪڪر راوپد را

 زہ نقرا دلو شکم یدو همر انا نع ردا ماما هنچ هلا یر س اتع ۱

 .ییسهدرخ توا یر وقرا ضن ءب هنسن نالو اراک نده دف سبب یخ او یب کا ما ۱

 | ردا فلج نت ترک تل ی ابن هنسانعم تك شخ نير ذاڪر دشع دا
 زدزدضمل نو کس تاک و یم كناح مکا هنساضعم ماج رلشمید ردنیج وكمل ضو |
 لانپ سلا تم وصضخلضف ہرزوا قایظاقناح هژز واد وا بابندنل یه یک یه مکح ۲

 ۱ نالا مکلبا ىدى ۈتېكچۇ منع ؟تومیر یضئاذا ہیشیلع کچو یک طاب عفا یک ١

 | ناقیرا رید یخ دهنلف کی زوم وا مکح و هنسا عم ثمکح حب اصو لای دهویزنیک ك فاكر ۱ ١
 [یانچاماکح او قلقرب ؟حم ق۸تمت رب شک کئ منہ ملکحالا اب ماکحالا اجر راصاذا سماح ا بالا نمی
 ماکحا واکس ی ملاک ةمکع تلدج اذادباذلا تک ال ود ریدر وسک مکا ات دراو ۱

 | هلیرنسک كناتو کن مم ماکغ الا لغاز ملا تسکح نادیده سا
 لا فو هسانعم منش مکا امکغراصی ا کتار مالا مکی ال رت تو رر

 مکا ددا یسابا كةل لقرار الذک تبع طاها وو کے
 مکا یرب رله دطاخا یف کج كني اب وا ما اف مکحودتس ان الا نق یر

 تلمچاذا لالا شامل نم امکخ ةا ذلا تمکح وقت ناز وک کک یتال هلی وک كفاک و یخ كناح
 اىد زو و نهار دنا ند ون دم مه ید کح یه فی ادط براھ فقة یک ا | ۱

 بخسلاتمکحلو رنز رسم هو نال لپ اد واوا ١)

 سج < ىغا ود یف مد ابن یک موانع لہل ۱
 شا مکس رک انو دلمه مکا ال قال نایک دل تلعجاذا ام ین ٦

 نص

 ہے حت
 وت



 ۱۹ نا تنعم عاطقنا تاسک لب سكك ناخو نرم: ماسحتالا ماسحالا رازی د خلوا نرح . تولوا

0 

۰ 

۱ 

 مح

 ممه

۳ ۹۰ 

 مب وفا تدشاذا با تبادلات سوچ لوقتم هتساتعم یدنرده<یطو نما

 ۱ ؟َكلاذو یف كبم مزا مز راغب نزللا4کونا هدتکشپ ہک زد یخدهنخدژزغب نلغوا مازج
 )ورد ںیہ وس یس مم مرا فن ااش ۔ مازخ ل حر نجاة! نالوق

 eR ہدنتفزانلوا لها ٹا کد یو لر 7 لو ضتسنر یر
 1 | هلیبق هل هان رذهن کیا ہلد مو یرشک كنارو یف كناح ناتا ںوناوا
 1 ی ہو قتوکسم كابو یف ك لاح غور بلا لزبدن زاتسیزرولوا اکو ردهتسزو
 1 تددش لانقب ہاضموار تک كازو یف کئاح میرا زن کد شرا و ناّوفویشروا
 سانت كن کا الم هلیدمو یم كازو ینوکس + كناب وه تالذک ك لاح | مورح

 سلف كی تنک4نوکس كنبسو یف كناح مسا شع د ندا كنتآ اكسر

 م هوعطفا لاتفق راسبی هنا ٹیدحلا قو لازہد خدافکمسک ناق تولعاد ٰیزمط

 1 ههذد و قورعلل ةت ہلا موصلا مکیاع رحنا ثب سنا ثبدع قو مدل عطقنیلراثلاب

 1۳ 3 انوکنالوا عن اضنتسهنبتض منشا یبصنالوارمارب یسادغ ہلیدمو یعض كنس و یف لپم

 و ہر ےیرووچ ةعباتتم هدنلوف اهوسح مایا هاو كنيلاعت یقاب

 || تنپسویبض كناح مالا ۱تهلها نعرا م امال مو أابلا لات قر ذذنسا عم م موش

 هلتبتعض معج یز نالوا نیکسکت سلف فا ماتحو هتساسنعم عطاق فین علق نیکسک هلفیفضت
 1 یب زن ور رک باح یمسح ردیعما لعضومر
 11 : ناب > ور دلک, للاخ یز رانا هکر دراوراغاسْط زاومه ینارطاو تسکوبهدنا
 اکز کو ماذنج مسح لاق كلت دلا تل دامو لبق نضرالا نم كينس ىلا ارفک ار کا۰ نم موز مکرم
 ۱ ِغابازط زاوط هلبعض كانابو كہلعہم نیس كبتسو :ردەنسا عم هبرف د هلیوکس تاافویتفا
 اب ياا وا ر چو زا اندوه هدهاقموا

 نا یصاول_لکهبضخ و قفانوا هل ورکس ک8 وج“ نشو یتسنک كناح ٌةهمشا لرولوا'
 || امنكلدنا و ند یا صحفو ردلکد این قفانوا رد ك لکه بضغ نایھٹمشحا

 ۱ | لر کهنه رد هتعشح اوج نا تمشح دتا روا ومضذبیاید )رب ذنالفین مکے ا

 . اتت ید قر مانا وردکمر وک اذبا یب هنتسک نروتوا ہدکلباققی مانعم

 هی رسک كانو و كن مه ماتنحالا یدیدرد کمد مدر ر تک 4 هد ضصخدتجنحا و رذکم دمدلف لسح

 1 ییععءهنم تمشن> او هتمشتحا ل و كنا ف وخندنبضغلوناو ك اابخ ند هنسکر

 1 نشو یس كو مش اخر وقوراتنوا انا هکر دهن وش ەلد موى زك« كنشویمف
 :ارضن وراهلوار ولکهبضخی زرت وان دنا هکر رب دهنعبوتوهنمدخ كن دن کر هلنبتخف مشحا مشح هام
 زهد وزا رب د با ودلاتعش>هسارب ب وب رمعراوط ناس ید هنس انعم تحلضر بد تاودلا تمشح
 7 من اتحباص نسدلکت مح حار بح اص یحردشیاوامخا اوٹحباصهنلادب نیلص د م فسا
 نرل صو نمف اش هنمٹب اصاب را لوا ین ةبادلامتحهدسوماق از ردیکلوا حصان اردشعا

 ا قخاذاام IN ورخ كل وکس "لداصویضف كناح مصا ردشعذ
 ۱ x وعلا صا لاقي ؤازنکم هکر دچا ال وش هل رسک كناحو كل هزه ماال
 ۳ هسک نال | والی فض ول وا لنت بوکمهدنهاتهلسهم داصوی رک كنار وناس چا رضا |(

 | دنوم مموج وا معو م رصح لجن لات انعم هلیقف كنار وی كبه مرضا |
 7# دنسادتا



TAY 

 TET ۳1۹ نامی و همان ات فتو مد لو
 ےایلوا یر فح یربخ كو هو نوی نیک كاتو كرم مارصسالا هلن وتو ہلال مہم داخ ||
 2ک تین شا داهتصاخ فلطلا تا اود نهال اکیماشلا خلف رسا لاعقلوا د دداا
 أ داروی اسیر بللط كوم اچ کک آنا رزب دوم فا وی لکلاتمرضسایدتا |

 یخ کامیار طنا یار نک ناسا ها دداطرک ذکر دز هوم لو شب مشق كغا و وک |
 | بل مرا یدز یک تاغرح هساواوللکی زک د کااباوک ی کل اتباع یجج كلذك دالر طق كلا و
 !وولوامارح ا تک ةهننک نالوا ق زوقك زالوب نالو اول خر وق ہللا ہک هلی نک كتا اروى كب 2.

 داس

 1 الف تامر ح نا انا هرزوآ یا ور یچ٣ا لهن ندیا باجییا تھر ح مایع كنار <2 ھرحشا

 || اجا تار ح یدخاو تال کلی كازو یی ك م ةمرعلا لوڈ هك :اضقن یهرحكتهو 27

 1 و دیسادتا كنەنسر وهش هکر د یآ ل وش لندن دشن و یف نارو یمض كی مرحلا هس اع فن زند
 ¡| لوشوەيلو ام الماز وته هکر رد ەیچمشلوشو هلوا شمال وا تغابد زو اھ هکر لرب د هردو ش م صا
 مارح مرک فلا نز و یلع می ۳1 هرژوا ییاور دیزوباهلوا شماسغن رکوا اب زوتههکل و دهبههان

 ام جلا یفارطا كنهنضر هلیدهو یزادک ت نارو یعفتناح مع رطا میرخا ردیدض تالیلصت هک اح

 هبیرع هه " اطو رززد چد نبی لمرح می اعووفحو امقفارم نماکلوحام یا اهریغوتیلا

 نولوا حد لجر مسا میرخو شم لروف 4ز اکوا بورفچ نراب وتب ودیا فا و طانابزع نکزدیا فاوط |
 نالوا عدطره هلن دمو یراکک نارو یش كناح میرا ردشلوادراو هدراسعشا ننممب میکت |
 ضرر اب ةعر> هم رحم یشلا همرح لاب لری د جد هغ وا مارح هنسرب هعّرخو هلواتوق هکر دقت ||

 | انععهلنوکس كنارویرسک كناح نام .قلوامارح هبهتنکرب :هنسف بک ع نازو یتف ك لاح | 0
 (ندنسنر ندهنلکرت مارجالا :اناعرحوافرس ہد رس لنم ینانلا بابل نم امر ج هعرح "یشلاهمرح لاقیا

 : :هیلوالباف هغ ؤا كنه هکر ربد ی ذ هل وا لخ اد هتفزح رب مارو های هعماا ههرح لانا ۱

 ]| حرحا لاق لرد قد هغو الحاد هم ارح رهشمارحاو كتمال همرحف لخداقا لحزاا مزحا لاق |
 | کیبورد ید یکم مازحا نوا هرعو نوا مح مارحاومارخلا رها ق ل طخ داذا جت را |
 مارح ابن و یکی دلو مارحدیص ی ا ہاکنودنسن نالوا لالحر زاید د مارح | ۱

 كنيل امن یراب میک هئسک نالوا لکشم ینا عم ہلیدمو یم كنادو یخ كوما مور ا نیک ٰقیذلو ||
 یئاعععجو فرا دو نالوا فراح مورحیدتبا سابع نا ہدنلود ىد دمور ا و والا
 نزاو ىلج مرا هنسابتعم هرفي رخص هل بف ك نا و كنا ةم ربط مرا ردهببکا نالوا تی |

 مجرح || غم حا لاق ك مرتو ماسدزامل زنك نازو كن هزه ماضرحالا ہنسانعم لزفض : یر دیح ||

 ىلع ةجرحا هنسابنهفرتنکددع هنسن قلق وج هلن سكك يجو ینضلیم را اوچ دا فا
 ۱ ترجف لبالاتجب رج لوقت كع مج هر روا نیر یز ؛ بورکسوتوربک و یراهود ةحخرخندلانزو

 مزح | لون قلع یە ومن وکی مردم یازو یب كلا مزحلا ضعب یلعاهضعب دت اَفاھَتِدَدراذدا

 نازح ورد ید ہر نالوا عفت ره ندنزرح مرحو هت دب شاذ يا بابا نمام عن محال ٽه وجا
 0 طب ةماورطا راود بد هک ك راد و طبض ییلاوحا یدنکه نسکرب مرعو ردربنالوا هلو کاسشکوب
 مرا ںیہ مالا بابل ٰنەمدمازرح لجو لا مزج لاش قمل واهززوادشر هذ نلا وخ ادنکرب ہلرصف اخ ۱

 گندہ RT نفع ایر کک ارو تم امر درک نالوا مۇز وادی هل رنک ناز ۱

 زا محا لاهه انعم الدب دشت و ی کا هلن تک مزکلا .قلعب قشوفهنلب ەنکرب هل رسک ك ات ۳

 ندوا غار بوکس كنازو یمن كناچ ھما لب هطسو دشاذا كلذو بیت یایعع مرو |
 | هوره كنآدکن الو هل نکاح مازا ږدیتسا كن تیمم یرٍیغدوخا |

 سس



 بس ا ہعجم ری جی ہم من فل رہ دم کی دس ےک ۳۳

TITلذ اھ انہ سپه ا وا شنود شەر دنا تم اد درب وین  
 ورق هل تنو کش هام هلواو و یف لو و لا نو وا رد ردیاب رش
 وم نفر یزرف جز زوازو امن موس ةرویاور
 مدتحالاینفت وتیهتنادارالاتفدذخ لاتقا ینلکلا دا هل رنک
 ۱ ارا ةرکه ذر زرق خد وا یر غرف ہدایز ناف

 نا اقنن وک نا وا یتماهدایز+ زالت رز تک للاد وی صلی مَا داود یخ

 دنا هوخل وش هلع دو تان ۱ قزاوآ كاكا شن آف ڈرا
 كەس سو وى كاح مذا ردیلب ام دونم واعف رش یا
 رد کن هنس رخو رار دید هکعروب لن فغ منخوشطقاد یٹلاتفذ قت لو فل
 3 رندا دادن هللا تضر نعل قو نالا نال نشه ءار دق م دلا زرتدمدخاک |
 طا اا منح فبما خیل نک کیس هدف و ی رک اد و فا مذا ملخاف
 دغو ی زدکتلا ذؤ یس كناخ هک لح" تر و نال وادماتقلا ةر نصلك لاد و ی 02

 و ات ت منع رقم نخ ور ی ذح لو هتم دیت كنز نار
 تل وز رفعخ رج لاو زس يص ېږ ماطقر دین ها ز ؤغر لب ایما تشه وار ک1

 لان اھ ا تحرس ےةے 7 کپ زاد نان ضا یبضلاماذخ متو
 ام 4 لات کنار و قا مرظا رداتسا تقوا اپ نحو جد لک

 ۳5 هایی یل ما رخ ادتبنفیآهم رخو ن هتیطأ تک مدت اهنغ لا یز

E ETوبه وج ارز ا  

 ۱ یم یساا رخلا فن ود یم دن هان نو ما راش هلل کن رک شا

 و فر قصب اتاعا ىلع ول شاتر رخ لا سه اھم ہا وکس تان کس كاز 3 ٰیضلاحا

 هت امر اظ لها یف كنار و ی یاس مر زۆ دید غلام :غلفا ك تك |
 7 مہ کاخ م و عا ةن نالوا السی راہ تانک هر وی كن ار و یف کا
 نق هللاذق نف ولا مرا مرذتیامآر لخت ر لاق دن نکمارخاهیفیفخم

 مروة دو هاو نو هکر ید هبا ترد هدننه زو هش مرخو دننشا ام انقرارذ درا
 7 ۱ و و قاقوط ها مہم ناس درو زد اد دخ ۇۇ دارس دلو هدنفح كاراتا نشروا
 < ین ال قدر وک لالخ لنڈ ہتزابآ نا اناوازکد یه اطنرعوزدهلس انام قش او

 اور اورد دىدار الساتر زرا در نل عا چب مخ
 روش ی اطبرع نخ ىد زرد نیلا مدل اره هذهق لات مان خیدزردارخأ
 کلاس ليغ کاخ عارطا ذماخ یدزوروک لحاف ر انر و کشم لالخ یلاسلف هدهروپر
 اه انکلق اذیرف لات مرح و یلاعتهلوق هی مو افق لوک سا کل ارو یر نکاح مزا زاید
 جہ هلی و کس كأذكکَك نارو یرتنک تاک فلا فا زادکمد لح اویس اش ااو یا ینانکو

 لا نودلس وه نا ا ث تمعب : غافلا چکر لن ال فید ی وانس ام تا تنا وار |

 طا رد ید غل ءور كِلذكهمرح زواوآل از زابخ باوا اف ةرانا ٹ فما صرخب
 نوا نیک نالوا ےن ونه ۂمرع هلی دست كناب ةدنرخاۋ یئوک ےن كارو یرتنک ناخب ۱

 20 کس هم آمر رخ زاقوا نالوا نوسدعهفرخ هنمرخف ی وت هرزوازول ره

 : لن یر مرؤ اروم ان دموهفرش» کم ةرزوا تن فیض هلن رهف 0 ۷

 ەد ەق کت تدم اخ توش نالواهدنویخ ذ لن قف ا هلونلو :اقالطا
 هست سس تنش

 و سر

 یه مس جرج تیر ج

 . شالوا
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 | تندر رالتولب وشما قين لا ھو یتف كوچ ناب هرزوایاو ریس[
 ل وپ یاب عج نر ولع ۶: مضهجا ردپعماٌلعض ومر ندیجنزویلعا 66ے و رول

 ینوکسكناه وهتبتعف حج | راریدیجدهنالسرا مضهچ و هننک نال وا یہ کد دی رو
 یف كناهو كبح نهج یتسموانزوردیک ا کہ
 ردیا باذےع هنرال اوة هلکت | هدن رخا لات یادت هکر دنادن رات ما تاشنآ ل وشەلدہدشنو یب 2 و

 ۱ یرتواندس سی یار ات او

 هدر وو نالوا نیز دود یب تت كنون و هریک مات مانہج یدیدردب رحم یسراف هجا

 كنس هعب ان لناشعا مانه جرا عب و ردیبعل نظف نت ع مانمج و ہر راوی اس
 ردبک هل هس ر هب کدنفره ر رج هند را كن هنسکر هکر رد هنج لوشەعبان ویدید ۳
 :اضفررب دید همکع نحو یقین هو کس تاتو یخ ت اح مال( ماب نخ ۱

 ىلا لع تع> ودنا رد د هه بجاو ییهنسرب محو ییچهلنوتع موتا وتلا ہنس : 1١

 رایدید عاج هرو نهو رار پد ید هیدضرف هر اجو هن سک نالوا ی اب سک لات ما مالا تیجوا دا |

 ہک دمنسکل وشهلپ رسک نان یناظطاام تاج اربط نوک دتپا ےکج ہلقارف ہر هرزوا یز بعقب اط
 ردفرصنممساو و 00 دیس نت ہللا دبع نب ناحل واو رونا وا ب یم لذ هاکنآ هدا |
 ندنہکآ۔عاقجارد ءاهنر و تطرد شنوا ماو یتا الب هدنلکش قرصتبال هک دراعشا ضعب و |
 || ناوخهلبا ینذخت تنو یمح زنا همانا ردراش ا فذحی ونتهدنلحلمرپ و هریک ویو

 كن هنس نانل والک هلی دیدشن ویی كنسنات مانو هلزرتیحف معلا ردن او درخنلکو د هدنرزوا 7۰ :

 یعق ك دنا ءانویعص کجھ: می ا مت وذو ه لاق هنسا نعم ماطلاةشاشه ك کود ىس ۱

 یه كاح ما اج ںی ہزان ضع و تا وسیم ےہ و

 : رگ هلن نوک كنا ب كند و حق كناح هما هتکلداذا شل تیل ومن : مسَانمماكِار ذی وما ۱

 7 ۲ واح همتا رایدیدهیشح هنضع» كنس هفت اطات ندی .وب و هنسانعمار جة کا هيد نال وا

 راہب ناشر د دنس هت ر وا كغا دوطو وہ هکر دهنسدر ذر ودمل وشەليتوكشەدنييام كاتو یرسک

 یسهبجیسب رم ويك هنسنر هلبنوکس كيج ویچ كن اح چا رز ریدر ظبا هنبجاصهساوا ەچ وزوا
 باوص نا کلا چ“ *یازردشلوامهاو«ربخ یشلا ج یرهو ,ج نرابعو دنه زکاودنمانچمدیح

 همیکەمج لاق را رد جد دنس همکهشرش كما جو ویا مجهقفر 1ك سیلاب رد ہللا ەلمہبملاد 1

 ك ود مجوەصمام یادما ید تا ترس یس ویب

 هنمج ل وعتر ونلف هدننب > ناهه گلہ هود وب هکر رد یتسد هک با عضو ماس وی د ن ودمر صو بز

 دتفنک دالوالا بابل نءهمجا یا نعهت مج لاقبر زد دەکا منم چ رايا چن لع تلف اذ

 لنمرداولانموه ین یا مجاف هتسمجلاقب قل وا عونم لی مک نہنرمیف ما الا ہنع
 هبودلوشموچکو نیک نالوا ایج هژب دمو یعع لوجو یصخ كق موا نیک افدنیک

 دما, مو ال یل اک ید طاف ورا هدبا عضو ماج وپ دو میم صبا هنزغا کل رد ند
 هثش حالا تمام لف کل وج ویرسک كم رسک یم ےج ا هدنسان ءم كغ ناعف تمار دعا هلبصت تناح||

 قلا تماع هب رسک كنان و كن هزبه "مایه الایس شش تماح كلذک هرز وار وبا نن زو هما

 ود نوسم رصٍارآ ردیاعضو ەز رعاك ودیک لوڈ ل وش هل سک SE ماا مدلانمتمعحا لا 4

 یکدید طاناس مانه عرفا لرلی عو هتسک ندبا ناعق تماخ هلیدی دشت كي> و یش کاح ماف

 ر ورمندنداسکت باغی اج ك عضو مان طاب ایاز ز رونلوا بر دیانت وا لاطن هکر دانم

 یس ہر

EAT r 

 ۱ دم محو اطعااذا الا بابلا نم ءامح حلب ہنس نعم اطعا كمر و لن وک وکش تنم نو

 مظهج



TOR 

 ۳ اوج ما نام عج یوص eya ااا هددت ك وی ۱
 اقر اس هلبحص تلیمو یخ كنج مونيا .هنسانعم راز قجالوا عج وص

 ۱ ۵ وی هل هی مرا کس راکت کس نا کشک نکی هکر دنبآلوش كاذکم جو ۱

 ملک نهنسکربموججو اهم قتس ام دعب عفحاو ربا قرتک ااموجج مج اچ لاسفب قلخوچ
 وع عاج یم كيج دسا ناحوانداداام وچ نالفم ودق مح انشا رت دیجد مل وانت ن

 هرفوو رک اند هرفو ووزیا هغشاندقلوف هک لبق شاب دلج رامهچ و زدتفا ید یف كو |
 ۱ ورد یومیهوبناهچ كحارص بحاص «دمامعووردنکد هزوهوادلو ردتنبا لدهغالوق ۱

 || ندنشابذکر دەن ىك لوش لب دی دشن كنابو کمو یک كيج یتامطا ر دلکد قت اطمر تست یک دند نا

 || لە رکاو ردنعلاهدایزنیابقلافالخ ىلع نونو هنشانعخ ةمیلِا لوط هلوانوزوا یا نانا
 يت نیرو مص كيج ماتت زر دیمج ہلشلوا ت ناک ا بوئلؤادی تن ۂنسکیپ
 ۱ یک كم مناجو هتسانعم یشانهلیک رولغت هنرزوا هرکصن دقدلوط هلیکهکن دفن ||

 ماجہ نوک ام یا يهنع لاسقب پد هناا وط هلن وا هلیضتیجو زر دد بلوط ہل وص
 ام اطحاذا لوک ماج ینطءا لاقب ہعابشا و قبق دلا قالا ماما لاسفالو ضلاباقیقد كوكا
 الوقت ارد هغمخب شاب لیلی رسک زمه مامجالا ہانعمہللسنضف م٣ ا هاطعاف هسآر
 با ہلبکن الوا لشاب هلبدب دشت كيم و یخ ك بج نکا هماجج لی قاتل
 ذکو ه"وایعاسهذادااماج سرفلامجلاش قلواتحار بونلکیدتآ لفيف كپهو

 ا الا ىلع سرفلا مجال اقنٴہانفج هي سک زمہ مانچ مالا بارضلا

 لابی دەنا رام تن مجاور كسفنرجالاعو
 شالا ان لاقا بل وا یشهرکلکه کر اذان لوش هلنبتف حالا مجالا ناحاذاقارقلا جا لاو

 کد کرد خد هرم لو جوش تب هدف كالا غن نو غ تب لقب

 كا هدشارغواهکز رپ د خد هلجر ل وش جاو قفارلاءاجب ةدارما لا هبل وا یزوس
 ۳ ۱ وا میکت رد ماما تعاسج هلیدم كفلاو یدیدنشت كوعو غ کج رقفلا ہا

 || زمہ ما صس الا اتهلنرفال یا اج هاش لاق هیلووایزیب وب هکر لوبذ هنود لوش اجنورذشقا

 نفاس مجیاڈاڑبلاو سرفل مسا لاش كلی داده یاوقزکاو تا هلی رنک او

 ت 9 لب زاكا ىالكىلززز نزو لع نرخ قلا ىلعەنى وقالو للا نم یب ینلق

 1 موی كرل یج سما همالكنب مل ذا یو لج را نی لا ان لنز لع
 1 سو زا رج یخ دق ند فام وار - و ر ولوال قسم ینامر هک ی ککاغف هل وکستالوا
 زدی موم رواج زادك تان یخ كلوا می مجامطا رڌ ھوا شا زاقة درز وش هکر رب دهلویف

 ۳ رس فو وا ندکد نلشیاراحدقچاغا هنر ایدند -امطلرب د هروب نم عضوم یدتباد عا | ےہ

 یف وطب “دم وایت یا تارا می ۰ نادر هلسلوشهر ز وار رمنز و
 ام یش ند ولعب هل د لک ناسق کی پکی ساق ہرب وان بلک ندنهجیراکد تب

 3 وَلَا شع ار ؤازاذق مز هکر دنوالوش دمو ی رشک یم وین لیج ملا رواکانعتسا

 | هحول لاک یاهجولامهج - جر لاق زوب نالوا رود بن وک كناهو یه ك وج ره مهلا هيلو نلاک م

 5 نكد هلتدیدنشل وی +0771 رها زرد سد دخل رود یب زو كن هنمکرب ی هجو 07

 ھو از ودز و هلدتص ةموهطا .وېخا ہہو تعا اذآ هتمهجت ول جزا تمہ لوقت دا كر ود
 | دمى *تكناهو یخ کی موهطا هجولارتسان راصاذا سمانطا بابلا نشموہج مج لاتقب

 نون وی كيح هما ین یر نام یا موجب لجر لب ہک یگ

 رخاوا

 مح هک
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 جون یم جو ےس سم تام ۹, و |

 ۳ منع هدنلع كعد مداد صف نصح و نان الع لونا نس رب د ٹیپ مكت شوو زا : ۱

 |. واه تیر اهوصت نزا اذا نطرالا تیاسجت وقت اربد حد هک اهج وت ت دیا بلط

 2 هزراوا تاور تیکاٰئاز ید دەکا ترنم هتم ا انهن ود جدهغل وا

 كس ةحاط ط كسکووهموق تانکوب مسو هفطهنیانجو هیچ تیک املا نمو

 كنءرمه مجالا هاتوا تک ذا لغو مزل تمس لوب لوقت :زروا لت

 سیا ردیمسا كن ہیر فو ہدف رش ماش بس کس كن جت کا كنس

 تنشح وقت هانعع هر دید یخ كبش و نہ منا كغال صحت ہن زن دنلنا .

RSet,قنس 7 2 نکلا نر ر ولع لا هقْشم ىلع هتفلکناداهتم شو ع ارا  

 | هتمشچا وامیشحم Ra, PEE ny کل كنسه مانجالا تریاک

 روزمنزو عج منج ہسا تقرر افص مک یک كنەودیلرخ نشو رض كې شبا 7 منشا ہ ابا هتفاکاذا |
 ۱ EIT ی متجر دج رخ نئ مشج یسابان كلنا ERE رک

 مارا هولنا هکر دیعس) قد کلم وفر ندنس هلی لغت شح ور دق مشر لوا هکر سا تاچ رزب
 فج مل رافراوھ ناوکبا ناو اھت منٹ لواکر دیسا كالدارزب ید ندنزا و بورد

 بواوا هرژوا اهتشا ہداب زن مجو مبارلا بابلا نماهعج ۵ مج یا عمطلتعف ك مم ناعو |

 | تواروش «ودمحو لوک !لدىؤھو رل لا مرچ اذا مج لاق لرد چد کلا لکا داب فا |

 روند قد هما وا اهتشاهماعط مچ و لربد ید هنس | لیم پالک سجن هما طف نوا نکیدو |
 ہذاننالوا یش این دم كفلاو ین زوکتسا كنضو TNT وس پا ۾ لاقي | 1

 طنانکنالوا ظّلع ہدایز فولوا همابنعلاربصق هل بب كنشو كيج حتما زم رک ذمو |
 تسلج وقت نسال نەم نطق ك مكة بوکس مالو یف كيج: ابا ا٢ا دناا ذو
 اسی یاشار وصیتانالوا هدنرزواكک جو تم نا باب مامل يلا

 انزوکیس الو یخ ك بج فمما نما من! نماهماظعیلعام تذغااذااپاج اہلجاںوزرطا تمل
 ہک ت ایرو که تق هللا مچا مدح ا اذا هتم «یشلاتذیخا لوقتەنعا ضم ا

 لپ دهن هدوک وب هملجو عج ام یا روا فملج هنه لوفتزدراو هدنس هدوکراو
 || دونلوا عطق یا نوبقهلکن 7 ہک ق اح ہلئتضف كلذک جلا ہرکص ندکرلسکیراقا بوق> ی
 مانضتجالآ دنننانعهنآ دار اتا وا هنر سک كج: مالا هوا هدنفوپ هک ایم یبا ەلنبتحف فا
 یدتباراضعبو اوعفحا اذا امامضلجا موقلا ماجالافب قل وا مج هاب رنک كمالو كاءهزمه
 ۱ كتەرد ةاننوکس كمالهدنب امو یخ كن اهو كی دملهادا ہنئانعم زابکتسا تفلوی مال

 ثدح ۰ وشآیدتبادسع وا نیتمھلطا ٥ هر اغ ندان تب للذات دک نایغس یا تیدح قو کراک

 هایت كناهو كنج زدناتمسهلج نالوا فورعم اما قدلناح یکیا كاب هور د دارم هلذبتمهلج هدفنرش
 | ةه یدبدردشما لاک صل نی کلو مد هدرایرغ ندنیدح وبه ينوبنیدتیا دوبرم
 قلاع هل لاق دنس ا عمزبںک لرب دشت تایم و یخ کب ما مایا .ردیسا كلجرر لی كلذک ك اهو کیج
 نالوامجتهد وید ھج تک اذا قاسلاو والا بالا نم ہزبغؤ لام ام لا قبو اج ایج لال!توحبو و

Eتفاغطااقاوق هت الماذا لایک بن لوق زد یب خس لار زوا تیک  
 اذکو ہٴوایعا بهذ |ذا يناثلا والا بابلا نمااج یسرفلا مچ لاعب لو د ید هک هکملک :نآ

 کس ھا زدی و سش 9 بار |
ar. -ی  

 مٹعج



 مزج

 زور نزو ةعرجا لی نالوا مامت لی دیدشت و قی تار یی نم مالا هنساعم |

 ردةنسادنعم ضش نامجو رد هنس انف ناتو تب یدل یم اویس وانزوردہک ناحاا'

 ۱۳۳ : دنانعم راتر وق یکن اب وذ هبا بی دزولکیخدییمج كناسنا سج نامسچیدننا و ویزمو ||

۳۳ 

 ید a میگه لاف ااش هبا شرد دا
 پیدا چالا دالا حک و مسنجر J هلال ی هنسانعم بر نمرومک

 ۱ مک لپ هلیدیدشتو یعض كنارو هلنبتعف مریلا هما یا هم 2 هنو مز ا لوح لاقت

 ی هن نرزوا كه کرم رب مزحتو ته ذاذا لیللا مر قو تضقنا یائ وسلا تخت

 ین هوا کی فو مر و مانذیعدا یا نالف یلعم لجلاۃ زرد ید کما

 دداوارشکل امعتساهداسنعم و هک فور د هنس انعم هلال ودیالهدنلصا هکر هلکرب ,ویدتبا ارف
 اوج 4 تن لوا لخاد مال ها اوج ندلجاوبیدلواد نان هنسهل زمماهحویدتبال وعن مک یانعم |

 هجشرف لقلا ةع ونرجو هتساتعم لصا هل كانو كيج همون رطا .رولوا لخادمالهجسف ١

 اصلا هانعههلپ سک كارو كنهزمه ماننرجالا قوا مج هلبعخ کنان و هلت ماا
 ن ات ہدەربزخ هکر دموقر ندنحتلب رسک نو یخ كلوا م: ج :هچن ازطبا زمبا عنجاادامشنرجاو

 | نوع میرهلا :راربد نكر وب كم وقرہلنہ شق طض ماشلا طب ةجبر جا لاق رازولوا ||
 و 3 نکسو ضفن نا :راج«قیٌمحولاجب رج لابقییل وآنک أ استولرش رش ود هدنخاسیشحو ال

 ادد هیدرجوب د نوسعالک ا هننکردقموو هنرزوا ماغطنا الوص هننکرب ةجزح دلانرویلع ||
 ۱ | دج ماسرفلا مالک کا ادا مدرج لاقي را یدیحد هفقلغوجتیزوس دندزجو یعمؤ اترو |
 ۱ | یر یکی زار ماسرس فولوا لصاح ندرا دخ ظبلغ هکر د تلعرب هلن وکسكنارو یسک
 ۳ اوہ تقافا ندکلهتسخ هنکزپ ةجر ح دلا نزو ىلع ذر سرا یعموانزو ردیبکماسرب رولوا

 تم - هیدن روم وارو بشرج لسوف لاڑرہلاو صر لادعب لمدنا اذآلج ږلا مرج لاسقب
 .داس بضو كم" مرا رظنلاذعاادالج راے رج لاقي ب یک شرب اربد ید هک | رظن هلرظن

 2 دو و یضكيج ضا نارا تیس اهنشک نیب قوج هدابز لی دم ندیم ||
 !تاولبص ِكنیب لیعاصءارانا هکر دیسا نل خر ندنشالو نب هلب رادمض كاا ھو كيج مهزجا
 رخ مل رسک كناهو یمن كج مقار زغارہا ردندنتس لهاییعت زد ندنراتهصا هلع

 ك یازویعف كيج مزحلا ةنهارج ةقانو ارج لجج لاش هژزوا یتاورارف ہود نالوا

 ردیسکنوکس هدبارعا مزج هکر دندنوزیزاکدیذ فرط ام زج كناحتوهنس انفهمطق ك مسكه لوکس ||
 | امن الماذاذیرقلا تمزج لوقت زا ریدیخد هفمردلوط یبهبرقمزنجو مزناف فرطا تمر ج لوقتهدان
 ۱ امام اوس تو مزجلرید دید کیا نی ضور دفن یام رخ مزجو

 .یشم من و مخفی کز دل لو ابو شادی او مت ندننمخ
 ِ تادا هود رخازب بود لا داهنج رف ك زهقان هک اريد سد هبهتسز لوش مرد خو هلوا |

 غارصلا هام ہدنئاو لک !تيهرکرهینوکس كازو کج مزا هنتضردیدلو یدنک ||

 طب اوت یا موقلا مزج لو تردید هخلواز جام ی نجتو قمردلوط نر ةع لکا نزو ىلع
 اد بد همق رفزب ندنسیروس نویفو رار د هب هفطقر نادنلباروس هود هلبن وکس كازو یرسک ك يج ||
 ید ویعضكيج نامل دچا وکس كناننویم جال مپ

 لا شهنک نالوا :هدونرفهلیدمو یرسک كنپمو یف كبح ملا ةرشک ماسحا یانامتسیا

 سنج لا ءانععهلقبفضت تنبسو یم لپ ماسفبا مط ذا سما ا بابا قم ثلا سج
 ۳ وج ست دیس سس سست |

 ص



 بسن كنسهلبق رضعو ار ولو | نک انس هدنغاظ مح کر دب داكنملمف رند مانو لوھ لا |

 ]| نالوا اليم همانج هلب د هو یم تالاذو یف كم مودا ززدزد ندنلسندعم یزانایزلس انش |
 | ة دج نالققاهرکص ندکه یک هفبفضت كلاذو م كيخ ةمادطا متحا لاقالودنيك ۱

 || برج بولوا یک هزبح هع دجو یا كانیقرب ندا دبع هل دخو یرسکكلاذو یف نج ||

 ہک م دتشپا ندنض هب تانس هفب" اط برع هکی دز وربخ هتسک دتا داتعارراکی یدتباەیوہیس |
 هيد قنا نمیتدح هیونیسهکرابزه ید دیزوپاو هل كجى درر د نچ هدیه نجیب ||

 ی خا ید: دارم ہد یدر وغاکب نل اح نیا
 ہودملیر کل وزمه مافجالا هدوللعطقإا میر یا ةماذحت لج زا لقب وتسک يک زرتشت |
 للرب د ید هغمرب وق ندهننسنزب ماذخاو عرسار اذا ہریس قر علا ذا لاش كعا قع رس هدنراس ۱

 مم

 هلیدمویرسکت نارویمه كيج ةع رطا هنسانعم بند کخا ها بوکس كنازویضكيچ مزا

 رتیزعمیتراف هدبیکیآ بد مزار تش یقوفص هلی كن هلمممداص دو رص ےک ازهش یا هلنبتض | مورا ریرعمیسرافهنبانعم مرکهانوکس تار وی كلی مر. ین اک مز او مزجاو

 لافپ رول دهنسانهم بسکمرجوقمانزو تاج لم هنمتذخا ادات تمر لوقت رازبد یخ |
۱ 

 :یاموقنآنش کنم رخ الل اعت هللالقرولک هدهنسانعم لخو نک اذا ینا ابا نم مرج مر |
 ښو 0۸.11

 نما مر اچ کامرخ یج تام راج خف کرو یعض و ا ن دبیا كلم وق ر ناز مزاج |
 | فین كنارو صفو یر کاب مارا یی اله دیدن كاذک ت ناو ینعض کی: مارخ |
 || یکم ارک ہل وکر ولک ید جج فرج ہلاجر کم ارجو ما او مارا نھزاذھ لاق ی مرخ |
 یرسکٔی لم” مرا نلربذ لہو دولاب هما دیدن و يک جو ار الا اظع یا از لاج لاش |

 قیا ور تیکسلا نی زور دید هوم مچ و ولك ذس انعم نولورد هتسانعم دے لنک كنارو

 توضلاینابم زاذ ناصر کد مرا قاض نالفهماع ید اح واو ہرؤوا تاور رابربغو |
 نک امرخ هاب وک یم کنارو یریک بج ہرا یدیدرذاطخوب نکن هشتم قلا یناصو
۱ 
1 

 +رزوا یا ورورگوبارولکء د هنس انعم كدزکجع رجو ام رخ ن لنک ند ج اغا ولر ھم وی رسک نارو یف ۱

 : ارد كلام نا نرالا ممن ندنس فد زالوا هکر دبا كنلوا ی حاجه كتاب ز نالوا سهکلم |
 ر و دجد هنلوات .وتسف هدسای هغدجا ید ۳ داس نال وا 000 هلن نصف ۳ ذا ۱

 || 4نوکس كجو یز کی مع

 || هبرسک كنءنمه مارجالا مهیاک یا الہادع رج نالف لا فی کہ ددتصانعد ساک هغ ر جو انطق |

 || اف كمك که سک كوتاه مارا نارد طغب نشو کیک اد کک فل
 | ونیوهبنک یفسکامرخ هلب ردک ك ناد مرايا .دیبنک امرخ عدم ریما ذا زا لنا مرتب |

 یدتیادوبزهو هرزوماور رویم زدهنس جم هل درکځ ہل نیفضت ےنارو یخ توج مارا ||
 || کد هدل عفو لیف باب تيكا نا مک وار ونلوا قالظا یت همر یر وق مار هلجرج تب رانو |

 مج

 ےک همطق مر جوز دهدشیظ قسد یا وز دربار مرج لوا هک: داهغاضخ یر هدبرعرد ثعاج یبا مرو

 || فلا مرجو هنژ نجادا ہابمسلا فو تمرج لیفت زد هد هفق رجب كنویق مرج و زاریدخد |

 || كيج مرا افرخ نشودندمیافا نکروبکامرخ ہلخذخت كارو یم كب مر هشت اط |
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 7 رو ۳ یر ددا کک مهامنا سپ باذاذا ناف مسج مثالا
 و هلام مهلوتدنرد یسلونوا مولت هکتدب ع اتلان كن ملا قانوایزوق

 رج لرد دش كم ین مف كا 11 ر را زبد هر دنن نانلوا ضرمع هتم رم وا مرو امرالوام
 : WT ودیا لاخدا یخدا :هنرزوا كنآر ولو هاو ردب !تاالدهیخآریویسنرآ
 انه رول وا كم دهدارال وا ہلدب دشن كيمو یف كاب  ب ردشل وا مقاو مال تلق تتضح

 دیس E سس ہدشا رو٥ دافار دکان ھو ده | دعب یاب امامی

 هک نزول متا هاهم هرز وار وهف زو ةا هنسانتقم ةز لا

rtرام: مالا هاف اتتع ناکا دا سم جا و  

 رس ۱ وی كنات مونا هدافوا دنس یب :ؤوط هکر دادنسک نوش ہل نوک سوم و

 محال صف ) ہتساضمز ثنا ز ررر اپل ی هم وىي كاك ون مت
 5۳ لا اون والا بابا ناس رن منم رُئاطلا مل افب قاب ورب : وکو که شوف
 هز فک ۲ ییہ وخموا لوش لٹ كنت وی كيج همنا ر ول وا لاسعنسایخعدهدنانسد وب و
 a فشلا: اهاتعع لب دب دنس و كنا و یخ كبح هعانطبا زالوا ر داق

 هیچ رکات هوم وا لنو ول وایم رز هد ت رونل وا شاع نکیآیرب PA وخ لوش
 زوج نابطا رد ون ندن و از دص وص هناواهیبش رنو همت نشؤاطودنعبضربط

 هام او 4 راج نسحااملاقلرزؤا او زادہ از یبادنسانعمددنج ندیهلزنوکس كن و
 نوساسا کرک واوا ام كم د ندب كل رکر د هنسن نیه ق غب ردصضحش نامج ید تا یعضاو
 + ِ ۹ تاج نل نا نسبتا رش دوکان دند فیر دم نامجو

RIESE Aاس یھب  
 روم اقرار مج: دظح ران رهور دندنراعما شنآ آہلیدمو یرسک ك اح یش لوح
 نانا رمنکلیاحا حاخام لا یف دو ذافان لاو ولاقردشهروپب هک هنلوقو تنبل امت
 ۳ او نو شام ف اهم زوکه هلی وکس تناحو یخف كپج هما تاکم

۳ 

 - سر or meman دن تبع یم

7 
 تک لزاخل نج اذا لابا اره هننک ن ال ین وخا ناوک صخ اش وصخ اشلاک

 لا قا یا امن ہمہ حل ةن قل ظن هد رک نز رو ىلع تا هلؤا شااق

 2 روٹی رالوا عن او یروکبؤاواہداب یاب زمرو کنز وک فلاح لز ةر غ
 اب مالا هنس انعم تروعولٹفصن انلوارکذ یز هلبدم ڭقلاو نوک ك اخو
 9 كەز لپ پر قدل وا ضراغ هناا هکر زارع ر

 ار قاراتا نو لع مرا لا ینعموانزو جا لسهنع فک دا ؛ لا نع مالا
 ل: رولخ منا قلنحا* "یسیام مو لی لا نمک لود رھنح نزفیلغ م ۳۳ |

 یر وک اضب رویا نزولا ىلع مطح ا فب انعم نیتطا غم لوا شرینشیران 0
 دم ره او جز ت نەبىر لا .هنس انهمنتیعلا ماظع ەي نال وا هلو

 ها ہک شش وس شر رش رول نصف

 لزذهچم لاذو:یرسک كی ملا ہنسا نعم ی در اش راربدیخد ہل ورق مازب همدخ اف
 )یمن بکر دی هبعطهمنجورز ولف حوشم یبخرولواءکو صا تر
 1 ۳3 عطف سکه نوک كلاذو یف كیج عر 4

 1 1 NRE عذطا هتعطق (دایناسلا باسلا نم ام ذج * شا ثم ذج لوق
 رنج لجزامذج لاقن یا وا ا هنسکر هاتف منا تام شدت 1

 ۔ے ہن ےس

 ٠ سس سس سس ےس سس

 . /پ 0:000

 ےہ 1 ټا

۷ 

 0 نی

 ےک ےس یس سس ےس مفسر تی ےک رم سس سم د کک ا ھل
2 

 ن ٦



 کک

۷ 
 سست

 كىا وی سک كم مات لا الهال وتلا دانا ینو زم ردن وکه نغالتوا رم دنر ام |[

 لعتفا نم مت ل جر ا منا لات قل رخوب ینو یٹو دلقص نو ناص دوادننکر هلی وی رسک
 كعضومو رزوار وز منو ها هنس انعم تالف هپ زا دم کفلاو یف وکس كن :ویض ناف ء و 1

 تلف كا ناز ننکید کناتتق دا یکن نمو یخ كنا مشا (اثالضف ) رد
 زاک اذارطلا جا لاغب قسغب لا رویغب طز کن همه ماجتالا موسم تا
 كنود ین دلو هلن مرا رد قاچا بولب ماسج او تمون دس ی ا

 یشید كوا هکر ددنسکل وش هلې ك ار وكن هزمه مو الا مار بابل نم لج را مر

NE ۱غرلا م رال هج یا ہللا یهر الاب كمزشودىشۈد واهل رکن نءتبه مارالا  

 مدیا وک از RA رک نوس)وا معطر که ننسف نالف قا هد هساک ابن وك كارو ىت كاتو كن | 3

 زا هلعراادا < شا تی ل وه قدر ود دنس رب ها کس تنهلمپس نز بو یف نان ملا زا

 یت با یاں الفص را یه وه کك فر وک بوخ هیذنبکرب دن تایمر غف | |
 مد رانا روا ار اظ تا جم ندو یخ ك نام ماغتلا:ئدلف تباو وهلو هلند دیا یزو
 ر ول واهاکو ردن وا یراکدید نش ول هکر رد دیس نهر د دېش راف ناشلاک اور زاغاهدنب روزت
 كلذفو یع تن شا یدحاوهربز وارو رم نرو ةمافنلا زار دیا هیشناکا یخ, زغا لقس بول ارت

 كادر د ښی دنا كس ع حارمع بحاص ہدماقموو رداواد اتم کش دیس تاک | ۲
 تن | تہ اذا هد رر( مکنوەنس انعم یب رطلا طسو یسەَیروا لو بہلنرتصف کلا ہدنلحم ن ۱
 مما وا اینک یب مک سو هب ماقااذا عبارا بالا نم نکا کش لا رک دما | :

 یرعدوخابءد راوب د هلن کس کا ال ویک كنا هللا هتم لذا قب رطلا تسکب لند خدا ۱
 همنا ةتملن لاتف كع ك هک ین« زز هلن وکس كم الو یک كلا اكد ڪو قلارا نال سسر

 ؛یشهنفش ندرسکن ادا ءان الا و ث فیسلا قلاب لب دید هکد ک نوین بابلا نماس
 تماثل وقتنا« هد دش دو یم كمالو هلن ما كلدكە نر هل ر رسک نانو نده مالالا |
 iE ey ٴاسو کلا دک یب اجر ن دەنى یرفغاب ن دلی كم رد لن للا ا 27 ۃوافٴیشلا ۱

 هنن نالوا راکش آی دیلی ك: الولہزمھ اب الا عیارا بابلا نمای تراز رد حد || ۱

 كالو مع كي 7 ةزكللد دس ايش تمل ل ۳4 ق جی هن ذر رکتلا نزویلع ملتا |
 امرج :كنا هکر دن و" 'فیعضرب ہلبغرفخم نوح و یم كلام ماسعلا ی ىع كف وھرملدیدڈن و ۰ 3 ||

 هنزلسف اب كنار او د وان ۳ ایا "| دهب بش هنغاربامرخ ی دنکد وجابر دراو اربد یک نر

 NR یی ها در كنواناناوار ؟دیدحا وبا یمضكناتالذک مالا ویدنوستیادشرارسیالاخدا | 0

 ین هنسف ر هلددیدشن لیمو یش كنا ملا ار اما قعضیانهرر ورب و داوپدهماع هنضعبندناج ووا

 هنو ماعلا هتشصا ال والا بابلا نة همنا يشن نت وقت لا تر 7

 كرو لنحالصا لونان غو دەز وە لهاا لوق هنن وا ن روا صا ادای رومات
 عج نیهنسفر عو هتعلقااذا ميف تمنلاةاشلا تلاع ريد یخ ده هو نواه بزغانوبق مو ول

 نو نانلوارک ذہلیدعو یمه كچ و یعقف كنا مولا هدنعجاذا ء شل تمل فرد ید ہک ا

 هلا بو رپ وس یفدنسار پویعدولتب اک تک لت های ناو رک كي مت مونا لاق |

 عج وه ذکییاهمشن ودع وه لاقن و هنسانعمی دن وسردندەما منو قم وم لجاد لا

 لجر لایش ردن و هغلابماتهدنرخارد هبانعم نانلوارک ذ هز زواروب رمن و ریا یدزاودیف|

 مایع الا شیطان نهم اداصرالایدب ملاش ابر ر دد کما ھت وا یار و ةمقءو ذٛ٭٭

 ل2 خدك رادنسدرب ماعناو هيلع لانا اذا ہیلع نا لقب تاکو د هنن ر هلب رک كنان وتا همن ۰

 ۔--ے چ تم

 ہک 6٤۷

> 



TA 

 ن دمتر یھ وا ہلماح مات او یتعب دقت او دم لاقراضبا ٭ ءانععلب 3 و همه

 يه لا تمنا لاقن ت روغ هلماسندیا مانده رسک كنانو یم تل ملا ہو
 مال تدلو لاقب قعوطهدتفو ماعدلوەلب رنک ثبات مال ماهل تدلو واہلجمابا تعا اذا

 یم رش وماعرخ لات قسرا رد خد هغ واز دبا یا ما وما و ماغلد ول ولادلو و و رکلاو

 1 یہی واچ سوم وطارداکدزئ اج یتشرد 8لر ننک كات مالا یل

 فخر وەلوق یلعیطمی ااعالااهلت قبا لاقب هنس انعم ما اردتفل حوا هلن زسک و عضو یتض كلات

 ا rE تلا یدمک او هت ماعان نر وسییعیهنع

 1 رنا کرا هفت ل وشاماو هنس انعم هز رخردقجنوپ ب وعتنالوا نهم ه دفن رش شن دخ یدتاراضعو ۱
 هما الف یی لع نمثیدحلایف و زار رت ۆك نا هک دن لزفهرزواروبرمنز و ةسقلا

 e 5 وار و نمنزو ےھت ردوو عاهندم رب وک قا هلزا اس و یظعنآرق

 تو یزسک لندنادو یص كلوا ےہ م مک٣ ردرضمیز العادج هکر درم مک ٤ل وا هکر دیعسا
 ۱ لوکس لی و سو مالا ردەر ( وان مم” ل وا هک دیس لعاب ندعو ین

 رز وانتم ناشاوار رک دهنملکی هل ژان و لع مثلا هک ندیاددرهدکدلکا فرخ

 ۽ مت اوغو ملک اوءاجیاا ومات لا :قلوا ماعهلیدد شن ك و یش كنات مانتا .مانتلا قلوا

 | ی ید ول فوت بلک هو هو صدور دقت ءانویمص

 ]| لتون كلونو ىة كلا" مونت ین هاب كوب نانلوادبھابا ىع كلان سما نوصکتاماغ
 3 لار وانت کر ول وایم ۲ قف وا سنج زب كناەکر دجاغ ال وش ال وش

 1 دمت یدحاوعئلخجافا نا بلوارکذ كاذکه بخت ویعصكن و | و یت نام 2 دم ا

 2 رش سک كام مام همان یکی تن ادوصنارراشبا ندششفوک هکر د هنس لوش هو

 :فنال وا توت ہزہش نا ضلوار کک ذ لید, دشت كناب هدن رْحاَو یز سک ام یا یا تا

 = هدد ثم ناب نالي خوتغمې اەف ەتىن نالو ات وشام هام تانک

 زدن ۳ در اشوناع ورد یلصا 'فلا٭دماسہت هکر او ردغؤہ ود ماًأشو نامن ےک

 ی 2 تیس نولاماولافا نو ماجت موخ لافب یعجج ہل بفخخ كراهو یف نان نوماہتلا زدصوغ

 کت ید ر لس یا: هیدن دشد كناب و یه ك ناتار د ینام ویاهتیضعبندب رعذفاط

 1 As ۹ كنءرمه ماهمالا هن هتسانذعم كل هماهتردزادصم هل تهف بلا ردتغل ہدەماہَم

 تو ری نیم ماهتلا ةماهت یار اصاذا جزا منا لن كتک هنرهش هماهنهلنوکش
 1 ساک

 )یکی كانه شا ةنهتلا هلواقوجت یسلکنآهیرهش ةا هکر د هنسک ل وش
 لینوکس كابو نف کنات ها ہلاک است ہللاءاشناراواکہدواو لصفر د ةو لتصا كم نوش

 ! اول هدز۶وردهبلع نیل جت یرابان زہد مزاهلادرانادکر دنا كتعاجر ن ذس هل قر کن
 كن هلک للا ےت منو | مت ورد ننلوارکد لوا مما ردشلواعاو تاللا هر هلند علم دیس صحب وردیشا ید

 | یضد 7 ہنہانَْخَحَهللَدَو *دبعردذ خا ثلزاکدید بل ادیتر ولوا مد هل هللا دغ یساتغن

 قاق للل لب وکس كنا و کف كام يا هتک نالوالیلذ ندنبخم هلی دنوی كلاب و
 ۱ چ لواز او ر ذندرانا هتنع هللا یر قیدنض رکی وا هکر دعا خر ر تد شپ ره و دنالفدتمأت

 ]رک ناتش نتو سیم ن عو رد ا كنهتنکرب ندشب رف یخد بلاغ نعوردرضن یرالعادج
 موزه کس هلی كلذكتاللا نو ةن نج مورد ساكنة تسكر ننس هلق

 | کردنى ن تاللا لوا هکر دندر اصن هکر دعا لندن فکر نال خرزخ الدكت اللا
 ینا کل کزفز زر رک كنان يتلا رد دنت رف یدین مجنون و ردات يما

 ۳ سس. سس

 یحاص



 ےہ

 /ھئ ک7 الاسلام در رج قؤخ نکیدیرفکدب دىم ماا |
 | تا قاغتسا ادا مال کلا ەبلع بنس الا قلوا مولعح انز وس لج رسک كن تونه ماهیسالا

 ]و هجوم ءاراتزا شنا مالکیت ہنلاقبءانمم هلیدب دشنو یعض کام لنت

 || ناتار تند قو تن نالوا یداغ نابابسا ات وکی ماہ دیض كاب یہا 7

 تن هزه ماه ضارحال نئن مھم لیا ءاوصا لیدو ىش معلم نا یا امهب
 كنا هو نصف کن زمہ: میہابالا ردتناوم لر دیندقهر ناس ہے هر لب 4

 ناوبحو خاک روس دمو یرسک تنه ا تنا هما ہننباحمراقتر ساب ي 1

 نولرخاهتنول هکر ریدهاویحلوش هب دمویرسک لذ کتنا و یف ثنا میلا ملا هنسانعماب راج ا
لخح ال نیدلاوهوتص» یارب سرف هن دھوم رفادھلاق هل وانتبه مشر

 هب ن وا ی وس ۶ سەب نوا ط

 یوکس لن اهو یم كناب یسهبلآ یک غرهلبفع ردنسانعمراناوبح نالوا کز کب یت چلتی مطا ےہ
Nبزار اقا ردرب ار یج یهو  

 یرصنمیمهیدتادربمو ردنام یدحاو ردوشآقاسطا قلا یدنبازایضعب و هززوایباور ||

 هب رسک ك هزه ملا( ءاستلالصفر) زك نوچ ہن یربض شب لا و یلعفو زابل وا |

 یت وکس ك ناتو یم كی مثلا نطب ین تهضوانا اندیش
 / هدر فرب هکر دن رو علوش خال ان ز ولع مااتلا تر وعنرغوط دا هد رپ رنک كہ مو ||

 لا دلو نالوازرکیاہلیضخ لب هز هو ین وکسلوا و یف نان نب تا لوا قداعقمرغوط یبا

 ابا وم یی سنا جر قفل مولا ہذمتمأوت نعوڑ عوف ىلعاذمماواذھ ||
 تللذک لب تن ك نەز سہو یم کيا مولا رپ جب و رو

 وجه ہک ہدنبناج لع اسر دهن اع بصق لوشەكلنکمأون و هنس انعد راک کن دیک یتا یکی از ی ج |
 حج هلون هلا واو يج تالذک هلبیف كل هز مهو كنات نوار ةہمأو ہود لاق ؛ دونلواتباکا |

 ها كنيرلفوار اق موتور ونلوا مچ هلالی ام یکشر دم, تعا قل وا ندمدادن یبہغوا |

 2 رواوس قد مو و یلیصا هلعال واهر زوا ین زو رفیربن كمون دن لېلخور اردد

 هنعاش یش>و ب روید عراق :

 هرکصندکد نرکس هرکرب هکر دتا لوش هر روا ین زولسءافہلب سک نیو یهض كم لا رد ||

 زشکیا یجتراو یشدراهک دز: لوشهلبقف كره و یف وکس كنان و یر کک یم ا رکن

 هه نام اتم دل وقت قوای هر روا قدر نانبلوارک دال چال انزوا من ۳

 اهاضفا اد |ممأتال و هتسانعءاضفا كار نکواون درا كتر وع مآنالا

 ما یونرب شا ی راکدپ د درہ دید نیت ئل ای هدنرخناو یف تنهام اس ولیمہ یتضالا

 نصر الا نم یلعنالف لاقب , یساهتتمكضر ا رپ د وخاپ ر كنب رق رھ هلن وک لم ام كن |

 د ودجرارپ د ہزار ونیصم وختی دنیا ارفاو ېک واف هلساف ېچ هپ موها, اهایت یلعیا |
 یدلواماو+درعش لر ؟اش صحب ميکبشنو یر ورن مکس هرزواقلوا یچچ تام هنشاعنعم

 هلن ستمر ولک رخ چک هل دم و ی زن و یف كار دموغت نوا او ید تا

 قلواالنما ہللا یجشکاخ و یم كنا ةیهاا ؛دندایغپدنلو غ اعا ندور

 ك ارویرمسک كنات 1 یادت هللا ءاشداروناوا نایت هاو دف مک اواوردهخوصا نیم |

۱ 

۱ 
 باوا

۱ 

 ا

 یدباذبمالن دناصا برش بتن كمالویقغ ات ملنا اچ رر وم
 || ناتا بابا ن زاما ىلا ع لاقت قاوارخا هنر ولضف نان مالا رد طرا طخابتلاذ هين

 ا ہانعع 4 گن بش تك یقین نوت تو درک زنش است



e 
 ج ےل. ہمہ

 ایرج اسیر نعم ی دام کرتا نا وس
 ers ہدف ړش ماش هک د لشو ر دیم كف ورعءغیص هکر د مقیور دی بون ن ۱

 ۱ ۱ وو هکر درنعو ردیع ا گی وصرب ندنزوص برع هکر درذبو زدرایمعا ظفلزانوب
 ا دالونصا هبیزرع نال لق هک ی دلوا تباتسپ رهلوا شغلوا هی دلفان ہکردلفحتو

 نژووندف رعتزول وا فرصت ال هنسلو دین لج زر هلکنوب سد ردن زو ص وصخ هلعف هکلبر د لکد
 ۳ و با نیم مکیالا دولوا فرصنم هښلق هرکینا شو یرتوا ندلعف
 ےس لن: نمہ :مالبالا هاتم دمو یرسکتذاکو یعف کناب ےک هنس انعم شرخ ا:

 هارو ةفانلا تاطالاسقب یرتواندنک دنا بلط هدابرککرا رد كلمشش یسایج

 ولع میت كعابلطا :تكکرا يشيدهل ہللا همه نیعو دج اضع ضو ةعغبضلا

 : روهه ! وكت ہمہ يالا ۰ هرم عالی رها هيلع نالا درس وک یش ب وز
 و دا در اوفس وفاقردشءدردناق لجاَانالوا رک جارص بحاصوردیغارہب

 ھ ویڈ كاب ملا ددیعجج كمي ض اب ماهبلا هل وا صوص وصح هرک دم

 ۱ ںس ما ہزم٥یئا تاک رح حا رص بخ اضصویرسک و یتشو یم تهز مہ ردراو ت غل خوا

 ۱ یا تار ہدنظفلإیا هکر دوب نانلواممفندننر ابعكس ومان رکلردنتعا

 ل Y5 ةلوا ٹاثیولَقلا ص وخ لبالاور دوب , سواق ت تر ابعو هلو اهم هدمالو مال و هدهرمه « هدنظفلهباو

 | ىلع میلا هن انهم ئر كاری توا رک دیدحاو هززواروبمنزو لالا ماللاو ۃزمہلاذثلْم
 سس >دلانروییع ةمدلبلا < ةم دبا :رذتخلهدنس گم راب ژرب واجاغا ۳ ا
 ۱۱ له تنور لاس قلوا تکاس توخروق ندهتسنرب ةيچرغلادب

 وهرزروایاور دیزویا ردتغ هیچ هالادو هللا دردر نالوا ر هدنمولح كنار فهجنرو

 ہال مینا قیادت لا ہر رؤادحس یا یظفل نانوارک, دننییدنیاهدسرف باک
 2 تاب .علبلا ربا تکو ح یساتضعا کرد لیوا لج ر ل وش رفنضع
 1 ا کدو فاتح لب یرماک هکر نح هوا یراج ماعط هدزرغو هلبنوکیسم
 اتباع هیتر هج رح دلانزو ىلع ةيملللا + افق بدم و یض كنیعویع كن

 ۔و لک الا ٹک هنسک نالوا یب دوب ہدایز بودن لک فوج رفعج نزویع علل ملبلا
 rE نزو لع ةا نيغلاا لإ رد ةي ٠ار یم هدن رخا هنشابنعم

 3 دوعا دلش, لیمو یف كنان ۳1 :ندادونم وجدوا رف یسیفان كرتا هک دی رب

 ۲ نو دوا یو اما زکنکن شوی هیدمویفط كيا موبلا دیشب رکن الو ناق زا
 1 دمہ HES نکی رولو یالطا هینژومو هزک. دم بوقیب نایلوارک د د هر زوار وبنم

 یک لانه و وتو الان مو رک میس زوفنویفهلن وکم کناه ویض ك ناب ةا یج
 : گردند مام ەنعو جم دخل وا عج یقالغوا ہلبا یز وف ناس و زربدهنغالغوا
 غرکالانزو ی, هتل ندشل وا مقاوهدراجشا ضعت مكت ںونلؤا قالظا یز ہیقبدالا 3ماہ رولوا
 هم )ا هدو هوحرفهناهما نع هودرفاادا اب مهلانومهب هاش یقمراندنسهای ور وو

 1 5 وا یل صو یکوش هداب ز هیجاب یکدم کن دق هکر د واز ن وشةل وكس كنه و یمض كنب

 مولوغ مواد ید هرکس دج ہم ودنس انغمراولنآ نانلوارکد یی ہلا یف لئاہو یمض یا ملا
 وشهعف اھو یت كہ ا: یہا سات لم رد هکر هباع وها شبا وهم سرافنالف
 EE وپ رسک ترمه ماالا هلیت یار لای قی هکر د هنس
 ]یک تین ھا ومو ایهردنایاشا ءایسا هدنتفنو تیک اونم انا بابل

 دبا وو رستم

 ماہہاو



 ۸00 سہ

 ]| ین ءزمه ٭ هری تو ن یک کن املا رنک زاها ایرو دف ها

 || هدندعبام كن همه رد دل وا فورح هز ھارا زردی ررغضن كه اربا کس كتابو: كنا |
 ۱ تنااحو سا نوتهفب داسلوا هدابزهنل وا كەز الات اب هرمهوآ نوععبدلوالصا فرح ترد |

 ۱ لرد خج رمفس توالوافذخ نادلح رفس کردا باتا قفاوا فذح هدنرخآ كن هکهدرفصت 1

 ]| باز كزمهراضعب ور د لوف لد ربمنانلوا رک وبور دم وب لاح یم هدلیفازساو ہدلیعات او[
 || دوا ییظفل خر ميهارا نوعی دالوا مولعم قافتشا نیغالوا یمتنا سا بودیا مهوت نسا وا ۱

 ؛نانلوا رک دوو رب درونلوا ر غض هرزوا نظفا لبس رسلیف ارساو مز زوا یطغل لیعیع«لنعاعساو

 هدنرنصت ليهرازابضعب ور هر روا ساب نانو کد لوا هج رک ار دوب نسخ لوقورد لو هیوبیع ۱

 لاعتیراب رانا رد ولوخ هلردک كناهو یعف ك نات ةسهاربلا ہلیفدح كم و کل + مزمھ رار دهنر |

 عم قد ه رصاهلش د دواقهتس رب نوک كنازو یخ كناب مبل زره وک مم اج یکم ردنوک ل سرا

 تداهشو لامر شاب ,قەفان عر هانسامدقع ضعاذا ق ااو لو والا بالا نعمزببو مربی هیلع مز لا |

 مزوو هخب وكبر هد کر نوکر لن وک ك ناټو یف كلاب ھمرعلا ذعزبلا رود ید هفیغص هلیعامر ۱

 ۱ ىف كانهمه ؛مزابالا POON وتن اخل وا هدنشاب زکه بر سک نارو كن ءزضه مریلا هنس انهم |

 هنساضعمهدالفلا طبخ یا :دالفولب دمو یر سک كنان و یتخ كاب مربا خوب هلبدمو یرم اک کلو |
 مشب ]| هدراوجبهدباع ادا یدک نیم هکر دلوا عضو زد کل وک نالوا دا ناک لئ مل
 ۱ قالا بالا نم + امسب عش مت لاب ث لاش كعا مسن هلنوکس كنسو یش كنا ما هجا عاقسانالوا ۱

 ا براک ا وكن هره ماسالا ساپ ومف مب لاق ہلاک ماف مست هل )کا :مساشُل ۱

 نی“ ماسلا ند سل نملج یک لخم یٹید كلوا لک صف كم مسا کا بتا
 الکی د شت كنہسو حف كلام اتيلا هنلک نالوا قو ج مست ی و تيب اک |

 :تلانشویرسک كناب غاطنعب سلا رنک ناک اذاماسیوماسم لج رلاقب هنسک نالو
 | یدلف هیت ود ماظ ب هنلغوا د وه لهن شقور دلکد ندیرع ءاما نکو رار
 س راز ولف یم سةل لتخدو نم وبا مک هانب هغی دلوا یمساكکلم ربندن رلکلم سزاف ما طو ||
 ماعطلان مه نشث لوقت یلواهمخ هلبتعع مٹیلا زلپدلق روسک ییاببودبا بی رعت یا طب 1

 ندماهط خشب و نبللا هی رک دلیصفلا مشب لاقب دوتلوالامعتسا یخدەدناویحو بابا نم | ا

 ا[ بالاس قلق دمخ ہار نک ان «نسه ماقالا توس یاابشلدنم شب لای , زریدیتدمهتصوا |
 ماڪ ا مصلاولف اوسم یتا هکر د اغا یلدا ر :تاوخرب هل يفيق كنب و یف كن ماشسہلا ماعلا ۱

 كفمربنالواهدنناب یهرهجنرض ین ام كنجوا تفم رب هچرص لبن وک س هام ناف فاعل ۱
۱ 

 عام كنا راهن زوال تامر ناتلوا رک دلاتو هلا هلم مناع ب ای هدلاحیتیدلجا هجن راوهنخ وا ۱

 كنغامراپ شابهلیخ اهر تداٌهش هلب رسک ناف فو داب نخ امر تڈ اقشا هلغامر هنروابترو |

 هتشام ك خام رب یبا ره اف كلذکت وفورد 7 یببام كنضام مجرب بلغ امر شاپ شو ام |

 ie ہدجباغآ کما لا ی راکدید شو هی جم مر 2بدا

5 

 أ

 ور
 072 و فارغ فا موغا برا مخ زار ر خره دراو ا اما

 نیا بلا با ین هاا تمغد لاق د قمرعاح وهآ هنت موغلا موفد یظ لاق وهآنر اح ا

 عم نعما عماد لعتر اتعغب لوقت كمابوس راکش آی هنر لوکس كنیغف ف كناب زا ||
 لدن دشن و حق كفاقو یف كلان مةلا كا وس ہلتعالف هلبصف انیغو یم كم ةعابلا هناا

 ویدردیی رع ظفا وب ناد راف لع وا ن زدنا رهوج هنشا-نعم منع ردفورعم هک ورم ۳



 م رب

 ما
 ےہ 2

 مل
 مد
۳4 

 ید ا روک وم تار ردنضوب نالوا |

 در یہ نان چی وشگد ردقچ واهدر ات هجرت اکا هکر د العر لینوکس

 اذ یاد ذکر دوبنالوارا وهش»ن ]شهید ردومنسنالواهدسکر ؤک 1

 وا لافت اونم سر دی ود هرم يت ڪسر "سو هیدنوماق ||

 وكنا ا علا ریکصتت شاا+ا ۲۳ ۲ كنار ہدنبامو ىض هام تا

 تک
 --جبوجصوس SEET تحت تبصچچجنی.ںوع

 وایزکالا ۲ ال نی ان هزدخرلوا ا ال ہک تو لب وکس كرو ین ا
 داف رذو  هراوط هک هک هلا نیغ كاارو یہ لب مار هنمانهراکاموچ
 7 ۳ | ریدیتسدر !فتماک او را رب واةنسنر هلک آرا کلو دک ی او یهدیالوُر دوخن رو ىلج
 قالوا هتروا نر ضوپ قمر بوکس هدنبامكنارژیعضكيخو كل درا زدیم
 ؛نالواهدنخوا قمر نیا اور ورد هد مج اش لایا

 اپ فہیم ارور و اواغفترمرانا 1 نفود نڪو 2 رموز هتک

 ۶یلفاقو کش نش مچارملادف او قشلا نال ما ور دېم ما كن هتک شو ندندالوا ظن
 7 ادمرا دنتدناه نیو جج هک ر دو یناسی کو بور دتا م ییا دفاووقلوا

 ۳ ةینشعانیم هتسعاقارعادنسک رو ندراناوید ناز نلابقارخا
iوش ویلا نیس هر نام زر 7 . يرن ھازا وا یز نادنسهقب اط جاو ةدنس هل  

 ۰ ره کام دنب اجرهصخندنا توی اصندلوب و رد ثعا تف ای كل

 و رو سس دت دچار
 تا ماسال ہی ہسنوب ذی رک دنه ویکی سذ ا یر ندنؤو و یدنل لوا

 نکردم 2 دف كلا چار بخ اموددراو یراآے کی یرابآ ۱ ماسر

 ۲۱ 7 الا جام انوار کا نمو ی میر درگز مما کو
 یک نل كلارو كذز سہ منیر الا مسرب وف لو بحال ءانہلا یلع لج را مس ربل ا
 ۰ انک سدقب اطبرجار زر دراو تخل چ وهدنوبیردی رم ہدنلیصاردقو ری هک شر |
 دا ا ونو وف كئ تخا جوا دکر د وہ رها ظوردی را داتعم عبا طبل نداق نوا
 اما اردک دقو نزول ع مالکی دشا تبکبسا ناو هرز واتانلواتیاو رهدسووماق
 قلنا جاو لعدلکوب ولکد هره فر صنم منیر او یکم سی راو لبعار.ةوج لادفا
 فلائی وا ديرە ہذدنلاس هرکبنوب یسهفاط صار ز هد هنر ولو دی“ هنسک وب

 : ۴ قو ودنزف زداراشلف یزابستمار جمل کن ال ؤاانب هر ز وا یرالصایدنکبواقلخ ادا

 ةع وقاصماامارددلب ولاحد دل لیبر و زوربنورجآ دنس و ر دوهارو
 ندب mg عم ہد ندرت تلانس یراثوبیسهفب اط برع ارب زر زداکد هل وہ لاح ہدنزءاک
 کرجآ وزاد هلام رخ عونر زر پسو زردەرھوچ نالواهدن زولقدنرفورد رام هک ال راک
 و رار پادا لج را مر لس كق نر راپ ظا ج رح داانر وع سرلا زرد

 ملا ناف افر مزل تدح اشک كنارو یرسکكناب ماشرلا 7 دود هغااع بو تب ہنسا ۱

 3 ر e ae كخاغآ ذجرحدلان ز و ىلع دععربلا ہانجم لوک كارو

 1 هل 3 نالوا :لیفدوط ناف نوک كارو یرسک كتاب ماط ربلا اسکار ترا اداری ہرا

 0 ۳ ۱ : نادر وس رب دلی لناطو هلنبضحف مربا تم ندیضغ ةج رخ لا یزو یلع قنطربلا

 قو ej دزانرز و ىلع ةمهربل«مالک نب بضغت یا لج را طرت لاپ كلك ۱

 | رر دراو ید تذل جزا وو بام ارا كا ھم نشا 1 :نو تب بوق ۱

 0 دارا



ye ۱ 

 | تا رصڈ ك فلا هدنرخاو یف كہ زمہ یابالا:یرارع كسخا نوک لم نل وا وا
 | ةتیوتلف ناکمتلفیدبا جایا یل ضا كوا و نوسلوا ندا هلرکنوسلوا ندلاج را رک ۱
 ۱ ترومدوخ روتر دید و ان کن

 الا د واشناکارکب اضبا ما: ارماو جوڑ موا لبق نم جون :ناکءاوس جا ین رلاقیەتمانعم

 لنج موبالا اهانت کم تاب و یش كز زنه عاقل وا نسنڈچہلنوکس كاب و یف عن: زمہ |
 ملا دمالا نمذوعتناکەن اثزدظا واموب اواماو ةعا منت انچ وز نمذ ارم اسا لاق ہانع |
 دل مهلوقو خو ون الاکم اداانامز لب لا اتل اتعب نر نیت و اا لنت

 ةد ۋىل ءاتسشلایلا ناسماو بلا انا عق ہو ین ہنشاغو هت ارعا تککه ئا ماال ما|[

 كم ةعألا رو:رایصاملعف یز هلکماعو ماب ول وا ماهضشسا فلک امسپ یدلوا جاتحهمجو ز
 لتشیا مانع را لا ندز وب نمی انعفر دناکممس هل كل ذك كناب وین وکس كم و یف ||
 اتا مالا قلع” 5 تلخ ی هسک 2 رکان زو نل می ناق جاو دا الب ءانسنلا ع دتف لاج را |

 انا اهنعا لاسنم لعاب ناف اباد نمت زف FETE رسکا ..- ۱

 تان رح نال ان کس اب یف نل زی عالا زا رب ددخاق جا دح ۱ هی س هماغاو ۱

 | فف هدنیهو ةدنیلیدننل وا فیفخت هد هلیدیدشت ك ناب یدبا م الص اكن وب ئ

 1 دن انه ناخ دون سک کیہ زمہ مامالا ہنسانعمران ابا یجیهلنبتعم م وبا ,Ge ید ١
 1 ْلعلا لعنخداذا امال زلا ما لارا ږد جد هلق نونتماباو دنسانعمرانت وت یت نیت مالا

 ||لس ھا تم نآوق هل دشت ك ناب و یعف کن هيجم ءاخ هيلخ و لسسلا نما فافذخ (ةةيلطا نی رل ||

 مذ زا یضكناب مقبلا هنناعمیهاو دراتفالب سكك نارو یتض كاب مران 1( دال لصف )هنسانعم ||

 || لرفلارشکی ا مانہ وذ بوت لاقب یسلوا نلاق لر نیغلوا نوچ كلی نوطهب وکلا ذو ۱
 | سفن وذ ومالا لاق و م نخوی ًاروذلاقب ون سیا مد وذ لجر لاق رربدقدهغلنوانعهو |
 رایدید ر ولک انس وب مذہ یی بضفلادنعنقاعلاوهلینطلاق ولجال لاتا وذ قاتکاالقو |
 من ۵ وش كلذ رب و سا ذا عبا را بابا نسب من لاقب قلوالولمت ونص وا ندهن نیت :مربلا |

 || هتسانعهرادنسک ن اع وا راه يج اعف کان هرمه مارال هيل وا لخادم رسم ندنلغ کود انکا

 اول نکیدمرب وز ییرشنکبآ بامرخ نکیاهرزوا كامما هدا زز وب زمنيا و رفا را لالا فو"
 | هشام ىت 4اد و تم نانلوار کحذیدحا وییتمف كاذكْشم ربا را ريد خد ةت حافا |

 || كنجاغاسو و ول وا یا یش كج اغا ی رلکدید طف عال ازول واو زاصیشع كجاغاوانکیدرهو |
 هب خرب لاقب هانعع هر دیدشتو یمن كنار و هلبتقف مرتا ندنیطا ند راشم را۵ ن دنت هج هار یکم

 ۳ مکح یا مارباو ہرخاودامااذاہمو اف قلع ل ولمهلب رسک ان منہ مال
 كسب ارب بوکوب پا یبا نال وا شلکوب ها یف کنار و یمض کیم مر ہنکحاذاق لاتا
 نا ربمودیقعودقع مل صو نیمو نتعسم ہام لژم ءانعمہلردع و یرسک ناو و یف ك ناب مرا اب مریلا
 لوش صل رتیدتنادتبع وب او ر دەنساكعمو رارتی عوط هلا هلمممداصصب زتو صبا رو صز
 ررصا هرا تعلعوا یتا ءاکو زاراغا هنرالس یت اراتر وعرول واهاکورذدشلکوب ندنولیکیاهکردبآ

 نوعی دلو ممی زامالع كن هغلتحخ اف هدنازربدعرب هرکنعندبسونو نوعا یف دزا وک واب
 شاخ نالا قو سن مود وا نیواطی د تولوا شاکویلہباكوا هکر ودهزبلوش چو و | أ

 ںونلوا عظقالوظ کرو: والا یک ر وا كەدە رو ردقوخامندنوبیراکنبد ۹
 ناقل نافلب و ال وطنادلقب ماتسلاودیکلآ ن م ی ااه رب نمانلوشا لاغت از روشب فو ران دن یو ۳

 | ةع رلا رد هاش هتغودل وا ابسرفب بول وا مانسیر لک دید هنر هکی ید راضعب هربغوا طر
 تست



 مذا

 چ

 رس mean maman ma aR aaa a سر ده

Yt 

 نوا لونا انب هنسک نالوا ات کرایا لو خالی رسک زمنه ملا هیدنقااذا هما لامپ
 | تاجر كرب ماجاو نیباتضعن انہلاةھش یک با نانلوالامعتسا نوجا تب رولق هیوستو بیترت
 _ | اعهناو یلاعت لا لاف من اتم قب رطلاةبحانو ضرالاۃیح ان لب د هد هچناج زه كلوب و ارپ د حد
 | لوشماماو نیبم مامقانبصحا ئ لکو یا لاق رولک هددنسانعم باک ماماو نیبمماماب |
 هدنلصا نج كاما هب رسکكناب و یخ كنءزده مالا رارببا ادتفااک ا هک او دید فر ےک
 نیخاوا جوتفم یلقامو مکی هزمنه ماغدالادعبو یکه پلا هلباهلاو دنا ان هلنتزرمه یدیاذما
 | ایت هلوف هب ۍرفو رد یاو رشضخا وو وید نوسلک مزال نیت زمنه عاةج)یدنلوا بلق یاب
 | عافجا ردینعچ كماما تلذک هلیرسک ناو یف كنيلوا "همه دنئالا رفکلاةمااولناقف
 | دغ لب دی دشت كیمو یخ لواوو یعض كي نہ ةع والا .هدنتف رانیم روک هیزک ین نه
 ۱ ف کوا هاب و یمن كر مہ هالا یدنلوا باک ہواو نیغالوا موعم یلیذامو ح وتفم هزتمه
 1 هنس انغمكوار دفر هل بخ كنءزمه ماما نر کعابلقهوا وهرزوا لوق ینزام زدن مغصنكلذک
 عت ف مالا ردیما كنروعرب هلبفیفخت كم و یک كن هزه مالا دمادفیاهماما تنك لوق
 1 E اظولؤ ام الا تل بام لاقب زار د ید زس ءیسو روک ہدەنسات عم ںیر و ینیبام دعا ہل روا
 . | ملباقمیا زاد ما یر ادلوقترولکمد هن انعم لب ا ماو برق نم یا ما نم كلذ تذخا لاغواما الات
 1 لاتبهنسانعمبپ رفردذوخ أم ندم هکر دن انعم تراقم هلندی دشت كنبنانویعض كلوا یم ما۶وملا
 | ند ذس ]هک دهملوارک ذ لداہعم ہماہتفتما فلا یر ر دراو لحم کیا ما و ردفطع فرخ || داتا یانسم ہلینوکس یخو ی كنءنمه ما :براقم یا راضم نزو یلع ماٴومرما اذه

 | | طعن دنا فام دلج زب و اوف امها نعل او ور مار ادلافدیزالوقت رولوالصاح یتنانغم یا
 لاله نرد باه دربخ نوسلوا هلیفیرط ماهفتسا رکن وسلوا هلبقب طزبخ هرکه کر دل وازکد

 مکط هدمب نس هدیا مهوټ ہود ینا بولیق ظن ہمسج ر نا نسربد تقو لوا قوب ویفان هاشم |
 | ج هلوقمزب ماسپ نس هيد ماشما بونود ندم الڪ یکلوا نيغل وا بلاغ یسلوا نوبق
 ]| ما تولوا یتیفی نالوا غفاو ہرکص ندنس ةلك لب نکل رولوا هاهم لب بولوا نوا تازضا
 || لندن نسریدقفاب ورظ ما یلطنمدیز له هدما-مفتسا و رولوا ین نالوا ہرکص ندنس هلک
 || هلیس هلك ماب نسزذیالا وس ندنف السطفا لو مع بو دنآبا رضا ند ها لا وس ندنه النا
 ]| تولوفما نیلاصلا بر نمهبف بیرال كن یاسعتیراب و رولوا لصاس بارضاوماهفتساو نل

 || لوف یراکدد هک اب و کر د شل روی كب ر نعقاوهلبهدننسبامهکر دن وجا بهت نراعنض
 ولی نکچد بحاربفطا كونا كسيد رشلاما تان بلا حارا هب هتسکرم میکترول و هینتهل طب
 جم ون بولوا نو اراکن اماسهفتساسپ یرثوا نده ناسخ تنآیس ردبا لا ومن قوب نک

 بس ےس مسح

 ےک ےہ اسم

 ]| ماهفتسا تقیقحالاحدارمندنکبدید ردلکد ماهفتسهدناضا كنب زهوجو رولوادازع شنز رسو |
 ]هک ور لدنع له مالوفترولوا لخا د«رزوا یسهلکل ها هکر ولواهاک و رۆ لوا كاد زدلکددارم
 ]| مامفتسالل عضواملصا نالویعلدنعاماهب زالدنعا لو ال زات والخ آد هرزوا ماهضتنا مه ما

 | مااا لهو مالکلاطسو الا عت الف ما الا مالکلال وا فال عفت الف فلالا اه دخن رخ |[
 | یاضتفاو هدماهنتس۱*دافآ عی لصالا عفوم لک ی عقب كلذ دمقفماهفتنالاف فلالاماقم
 | 9لا ہنسا“ ناک امر د ناک اما میکتترولوا عاود ازار ؤلوا اک م اة ید مر وط نر لضاةدرفض |

 | هفلخ مظعوهنعساذا اغواء الکل | ةموالامب قلق نو بول نعییهنسنرب مرکتا نزول |
 || ڈلمزمھ:ماوالا:زددنسانعم سارا مظعو قلطا ماء بدید تو یفغ كؤ اوو یم كبف موال |
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 نت بستم انچ هد حس هی

 عفو لاطخ انی PTET زا زی 77 الات اچ ٰیرغا |
 كمالو هلنصف اتا رد هنسالنعه كارما ذشرو تاتعب ما هکر دک ی راک دید كرما تدشر هوا
 هنساشعم ع اجتا قعرغاهل دمو یک نم LY رب د هخاق لاطاع مد دو دیش یم |

 مالا هنسانعم معصم ی ا ا وم قدر غا هلردمو یر دک ك نالو یخ ك هزم میلالا
 رار دێ دەيەدلاوماو زدیعا تان فن کم یرقلاماوهنسانعملصا لب دید شت كيمو یم كز هزم ||

 || ىج هلد دشن ثايمو ی ننهزمه تا۲ a عمر اعرومدوهو کلان

 ہناٹکھک موج لاماو زبد هموق رش موقلاماو زی هنشوف هود صیبلاما هری دهها ص نالوا

 كنيلاعت یرابو را رب د جد نسا ماک او دیا اج وانغ اسو هکر تی یی د لوش غاهلاما ورد |

 دانی قنات تم العل فا باز رب سوم نیز هر دزوانع رک ۱

 وج انا لف الد ید تم تازا ھل تب رمال مالا نم ةما بالکلا لول تدا اق و | |
 يهم لح و هل بلحالو 4 نیدالیا هل هه ال ن الفل اس دا رار دید همت راس نا ام اولا ۱

 م ار دتما لهادارم ندنمایدتا شفا هدنلوفهماربخ مک كنيلاءن:یزان وودهنسانعمتلمو ||

 یئلؤ ی اعت ہللا لاق ةو دما دعتزک:داو ین لاق والك د ہنئا تعم نوح موها نید لهارپخ :

 یرسکِكيوەو یمط ع مالو یخ ك واو هلبو هنساننعم یدو تقب رط هلبا هزمه منع ردنفلهدنسانعم

 نر دات دنا وا ن قورح نصعب زد ةنسالتنەم هماللب وکر دظلر هی هدنرخآو

 مالا ہدصفانا لوالا باميلا نة ءال اع كاد ضف الا دب دشت تام و ی E | یرتوا
 هدهکیاف اتم تروعرب مو ضیا اعم لید شنو نیغ لیمو هاتف م ماتلا هات مچ
 دلی ذمااهحشهادا هما لاش ارد ی دهم زاد را اودغام نما یڈاب ما وا تنضازنا تم توفت لارڊ

 یرېک كيمو ی عزت چالا ردیرددقفو ندبامج امد عام دماونسراب كدهخامدمآیعب

 دمو یعض تا یخ لو مم موه الاداب وخ ناب ذه نیکلکر رض هنفام دما کر دنننکلوش هلیدمو
 ړک یعجج هلپ رسک اب و یخ كف مب امالا زولی آب شا هکن ہک رد شا لوش ماو هان
 هلوا شبا وادسافب ول یلخادگكنک دوا هک زپد هەو لوش مۇمام هينا راش اننط تالوا

 ا رلض٭ەدو ءان هنخرد لوا عا نصا كما ئيج .تلذک هأب دقشنو یضف كيمو یک كنزا ۳ تانهمالا

 ]| رکسع هکرارب د ید هلک ل وش ماو ودصوصحم ناب 'تاماوزدەض وضحا انا املا

 ہدکلزم یونمماورولواقالطا هب هنر نالوادیعن تل دم اتلا ماوفتساسنع؛یماربیالارولوا عباناک |

 | هس د غم سئل نکی مک ءاس خب دلواتیاکجت یدلروپ تاہسا هدنک بد باتکلاما نه |

 ]| یالعهیملوقم وز ولوا هک هک یلوقام امانی انلمحنا و كنيل اغتیزاب رده , رد هب ون و ورکو لوید كع نح

 || دقلواما تاکام لاقب قلوا ها هلبدعو یعض لیوا عضب تنهزمنه جوا رربذ هلکاشنمعفدب لع
 ]| تحاصامارذیر انتخا ك رات بحاصوئلرداصم تحاص نانلوا ارکد وب والا تابلا نم ةه وفا تا
 ! هلتوکچ كنابو یم كکیمو یمن مع كنهرسه ےجمالا ندا حرصت هلع رسک« دیضام سوماق

 ۲۱ كناتو یدب دشن تیعو یم عكإ هزدنه تما تم: ردن الوو هراز واال هما یرغصت

  PORESرد ظفار  ageایش نفانینا تیس شو :

 هما بلد ڪک ةماو راډ هنس اتم تست راسک كن هه لالا ةدودعمما ىلا باذعلا مهنعانرخا 1

 1 ليمویربیکلادو كنپج :ردنلؤامداومدنع هکه در اغا صید ن ر مانع مانهنفد دلوایلامعتسآ

 | ندنبکا اب عاقجایبلوا فان ددنغ یدلوا قام لا ئلادکان اتقوررددیز ما یدنع یل صا ہلذیدشن

 مت

 جم

 ےھعمجہس

۳ 

1 

 دس ہر

۷ 

 o حس.

 ا ی د ت الا ت ت وا کش بم ار هما

 ما

۰ 



 مرا

 مدا

 لت یا ترول صوفی ا ا کر دمی راج کوا غ لغ تل ارو یوکم نهو |

 دیک ورک تز او یدبا یبا كنسدغئاط برع ثراحوب ۱

 کاش اد اج رز هعاسا و رد هلن انغمی نجی داع واہناعةم اسا اذنهلوم وت ۱ ۱

 نهال موم ہہو روم توقف تافضاا ا

 ہدمیح یب دنباات ناغ ییاهنص لہار دنغااش حل رقن طبضا یفآ هکر دیفما كر اصح رم دنع 1 1

 ار
 سس

 كالا رذ جب كەراەك اب وکی راتب د یا هلبدبد ن و یخ ك نارو یعط تا هرم 27
 ا رواح قزجو ضع انه ضحب هسا را ك ظرفتاذامرذلا كلغ ق یب نالف لا هر نکا

 فا دور مهسا نعم یه>یدیدراررد ةت هرات رازاضهورآ زرد کوس هنر یو یرلشید
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 و قل

 کش و ی دمہ

 سس سس سٹ سٹی

 و :E نی دل ود یک تام هجا تیپ ۱

 دتا تکرار لو مرمر ابدی
 نا ما و دنز یل نع اوو دع ادا هبحاص,لجزاا مزا لان راد ید

 رمزاودنع كا اذا وشل ا نع مزا لاش لرد ەدەكماكادسا وهضعادا
 پماحدبحودیحلا یعومزالا لاقف ءا ولا امة د لکن ترا اس عنا

 اذ اا ته زا لا زد یب
 کوش لی رسک كانازویدم کن ارحہ .مرالا رو دید هک کو جاض عون ر مزاوذغا یازلاو

 وط هدوا هلب دندو یم نازو هلن .مز تا هلو هرروا ریه عدم دنا مضر یر یر اف وط

 رب دا اج ھو انا طا دهد اد موقت تا تام | ۱

 رج عظومو اید یت د لوب راط نالوا سس ہرا لغاط کاره مز امو یغموانزورد ېک ل أم
 و رع مر دی یاو ولادی نیمو ةعطوما نالوا .هدننبب و یەلرعذم قدری وو

 اف ع یر ہو ج هداف با وړم الان تید ا اور دیجما راو اطر هد
 ںی لنءرمه هم ا ةناتسا رادش#د زرداکد ضعت ف سرد :دلوم

 مرزا مالا ندهشاز هزه نالوا هدنلوااریز یا هل هتنارواکمدشعمالا ۱

 ناب o ملا زدبعشا كغاط ر هلی غف دل داضویرسک هند م ا عبازا باسبلا
 طیضالامطا و یھچ هاب دم كنمزمه ماطالا هنس انع#یرار ادصح كن هنبدم له از داجینوکسو یمض

 نالوا ہدوزچمیا ل وا هکر دض زم فضا ی كنءزمه ماسال یدجاوك كط نتف
 ١ مطا لاقت قلواالە بعض نانلوارک ذملبرمکک ناتو كەز ماطتالا ردجفاوا سبح الطف

 اوا التم دضرزم ناسناوا رک لدم و یم لناسطو یف لی می موطا۔ .لویملا ءانبلا یلع

 E ١ الا هبادوکی ءادن لم ماذا تلدو لرجحال ءانبلا ىلع مطا لا ةب وم وطار لاضنرازط
 1 همه "موطالا هنس انعم ر انلادق ومر قج ز هنلک لاب شنا هلن دمو یز اک كي اطو یف كنءرمه |
 : ابدشنو یض ل اطو لک الا هنس انغع ر تابن لاس ینخب ولقاب زده دمو یم كناطو ی

 ياو زر د هدخلکلاب بضع شا مج انو چ اتیا نالف لع طاب زلف لاغر قلوادیسش بضغا
 E pia لوید دغا رب ہدعب باس یک ابار: چوم بوش اق لاش مطا ی دنیا
 الا نشا نمم هتشپهب دل ره هلنبتصف کالا ةكألا صعب ىلعاہضمب رک غجاومالاک هجن ۱

 - لاج ىج كه رتسک ز٠ر دیش مک الا ی يج هع كلذ مالا نج جج لیکه نصف

 د ی لکا نالوا انیس هلبدم كره مالا. یک تک هلب اک لچ PE الا
 | نزول رنک ناکو یت کیم ےک ا ا نم بدر رکن یک قا

 بھا مالا هنساعم زر تم مج جات و ید :ردیس وزو كنسي تسمه یسوا

 اوست تی

 :یرخا یب
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 EES حالار شا هتم ومر هدف ید هدف رش ماش جو هوا نر

 هللا قیفا ۋاك ملرتهف مدالا هننک نروک هرکی رکی رت وا ندلک | ترک :یماعطرب بہار رسک ل
 یدحاو" كندا هدهو یرشک تا دو یش کره مدال مدالا رو درد شناواتفا قیا رک قا

 یک فغ راهم. ررواک ییمجكعدار ار ولو اکا هنر نک ت لاد ویده كن زهد دالادا :

 ۳7 یزو حیا كنیر دهلنبتصف ەم الار رد مدا س د هنن ز وب ربر ولو اکو دکمئا یزاکد د« درک
geneتلعح لاق رول کک هدهتسانعم ٰیدتقمەمداو ید هنر  

 رشق مد ومن الف لاقت نال وا عالق ینو ا اس یو منم اور وم لاد

 ن PE كس كالا دو ىن الزمه دالا ةرشنلا وغو ةن ا ا

 قلواهاتسیرزوکت ولوا قا هدا زەدەوډ همدا وزار دءدننالوا ہلرسو هت هنر فهدا وهدان قلو
 لوشمذا وندمدآ ین ەنکنالؤا زغاب رقم لا دو یدمو ىف كن همه مدالا يالا نوان

 مدا یی لنو کس كلا دو ین تل همه نام دالا الو ا ءابس ئر دوکب ولوا یآہدایزاک داود

 نلعفاوناربزردملباءرمهیکیا یلصا كتوبوهمالسو هیلعهللاتاولصر دو غك ما ۱
 كسل وا جاتحهکعا كن و هبا یو ٦ .وردشعل وا فیعخت هينا هزمهنکآردهرزوا ییزو |

 زدلکد فورع+یعیدلوا یاب یلصا تکه وقموارزهدنعجب نسیدمداوا الت سردی بلقہوا ی |

 س :دالاردینباور نفخ ور ولوا بلاعیباجیسلوا ئو او نس کر رخاوا هبارخ آر دشلکه لوا یوا کلی |

 نیتلوانکاسهدغاطکر دزوهآنالوایراذمخزوبهدنر ز وا بولوا قاهلنوکس كلا دو نمط عزم ||
 نانلوار کد هلب دم كفلا و هلن وکس كلادو طض كز هزه ءامدالا ار قوا کر زاغاط یراق داوا نکس |
 ہدایزەکل وب دیخد همان لوشامداو ءادا ةیبطلاق رول وا یدح او كد لو وهآتال وا هرز وا تن ۱
 دنسا عم ءافدا هدواهشا ضمب هتوکسكلادو ین کنهرمه ةنامدالا ها هایطیززوکیولوا یآ
 | هلک بقا بونلق قتاقهکمت هکر دماعطلوش هلی رسک ك نرمه ادالا ردشتبازاکنا یبعخا هچزکاردشلک

 ملا ربط مدا لا قىلغ ینقاق كا یهنسنز هل وكس كلا دویعفنءمه مدالآ رونلوا کا هب |
 غضاؿا امشب هللا مدا لاق را ر ,د دەكا حالض !نفیامكهنسک ی کیا مداو تاسلا بابل نممدأ | ۱

 9 دلار امهس هللا مدا لاقي هنسانعم كيا حالصا فالذكه لب دمو ى رک کكنءرسه مادیالا فل ۱
 خلا امکشس نوک نا هم ام باکس مدارا فا بلا ترا انا قودحاو مع لو

 1 الا دو ضف كن ته مدا الار دیمسا كعضو مز دلبر صف كفلاو ى كلا دو ی كنز مه ىدا قاغبالاو

 كنار و یرسکء ان :نمهمرالاردقوب ید رف هم انهم ضرا ن وتمر نالوا لو كاسکی هلي دلو ی ۱

 سس سم

 ي د

 | مورالا ییجهلی دم كنهمه مارالا رولكب دنیا تمالعهد هکر را طلوش هی ۱
 || قاضمهدنلوفکدیددامعلا تاذمرایاعتیراب و یکعولض و عالنعا با ملض یی كالذکهلنبت

EEنما كنهلیفرب نظغا مراویدلق نعا كنس الال نس وف داع ییظفلداع هنسک نام  

 یم ثنیراما کن هلن لوا یتراهنسک نلف فرضتالبواففاطمو یدلیفلد آن دداعتولخ
 لا کوک دلم ویو كجا مو یعض کنارو یف كفا مورالآ !!غورالا یدل یدل یعاعكرہف دوغابیداق ||

 كهرنمه م مرالا رالا هتشانهمدجیدموک سک كنار یخ كم منه ع الا ہنسا عن را لصا ورس |

 یش کن ره همرالاد ری نعفنا اوردحا اماهیا مرا اا وعرا را دلابام لاقت هان ہل سک گ ناز و ی 1

 هسداس باب عارض بح اص و قلا تابلا نم را یتا لع مزا لاق ق مزا ق هنتفر لنکس کارو
 ۱ انلاومابۂ سلا تعزا متلو و هنءوهلکااداهمرالاعب دولکهدهنسانعهكعتا لک اوز دوہسرد تعا تر

 1 ترا ا .٠ لم ۱ 5 تاک ائ

 مدا

 م2



 لا

 ذی

۷ 2 

 س

 تواکوتیشکید یکیاكنبرف هکر ددوخ ام ند هبرقییصا كونو هنس انعم تا ضم لوا شعشلوا |

 مقالا هانعع دردمو یرسک كنانو یش كلهه: مال هتک نال ةاراکهاک- ||

 د ها بطخ شئآ بودبا بط دشنام انوع اتل شر الا تج ا لاقت زرد ||

 ET FTIR ۲۳۳ لیلا یہ وک رپ

 کا کت و یوکس كناب و یخ كناهو «دلواهلنوکس كنان و یف |
 مودی دس كنون یدتبادیبعواا ورشکلآلالابیانالیلا وللا باخ لاق رول والامعتسا
 :ندنع هل روک كلابوعف كناه نالبه نالنه رولواكعدیدااکهلرلام یر را دقق یب و

 ی ۳ ازین دفتری با :رقوتنتعف للیلا ( ءاتیلالصف )ر دش وا عفاو هدراتعشا ضمب مکس
 || نالوا ہرازوا تفص نالو ازک شید لبد دشت كمالو هلنیتضف لیالا ر دكا نما زرغا شنید ل لب
 ناروا راو و یدیدشت كدالو صف ناب الا هننک

 منتر کافی ::ٰیزرھو لا املا: هچمرت باک نم ملا ابی ہی مک

 || فراق ذو حرف سض تروعلوش هلیدمویمض واو یف ك هزه عوالا نت تان

 جم 7 :كركیسەفب طاس نال واعج هلبعف كناتو مح ملا ناز دم واک اد ثلوا هنرن یر

 || ىج )رک گيا و: یدم کن زم وید كيم مان رات وا ہور زاوا
 یقباوصوزربدنالع متامف اکردمنسانعم تیصم مام هدنتق هءاعو ہمانعماعمکك یاس فئاوط

 دی فعا لن او در هلبنوکس نانو یه کن ہنر مالا هر هل مسءاحو هلق کوم. اردک د نالفةحانم
 قارار واک قید واست هک هلن کس کن شش مانو یراک تنهرمنه الآ
 كناوەکكم مانا مح ا بزشاذا مالا تب رشلاقترونلؤا قالطا دم جماوهساتعم

 یف كر مالا لاو وذا عبازلاتانلانمامنا أب لع -زاامآ لاش قلواراکاک

 اظ وضخ رب یقدنتکی هلی وکس كن و یف کى تہ ملا :تالذک اعم ليدو ||
 اتو ¥ م اا هلع ہدغاذا ناكاو لوالا تاللا" نم هما وم ا اذکی هللا هعا لاقت

 لخاد ةماک نەنىكر هلیدفوع رسک كەزى مابالا دن ناناوادع راک هلن هلدمو
 DERTE 7 1 ۳۸ ٦ اتا مالا قدغفوااذا دم ءو ها

 Nut قاجار دو ىت كانو تفت |
 ر السك ككنانو یدم لر هزنمه الا ااا قلتلها لاق یس ارج اک مہ اک لب ضخ ||

 ۳ طب یفجج هلی رسک ٹا کک نانو ید لنده تاسمالا
 ی محالا نج قلذکه ہل تشف تاسلا ۃلوا تدشق کرک و كوش هتف
 مجالا یجب كاذك لیدم زم ماجالا یجب كلكه لب رشک ك هزه ماجالا ییج

 سبلان ناس ہد هکآ مک ہنسا عنزاکا هشبءورلکو یج كاذک

 كجاماجاو ىج كنهجا مج التمرد مو یه ور دبع ج تاذلاب یضعب رلنانلوا
 ید از یخ رب لنت راو یک نکنیم او كماخا جاو یک لا بجا لب

 راد اکو نصر بر کا سد ورم د تا هم لها یناهکر دیمضا
 جات ں وک قانعا ہلقنغ هلبد» كن هز مهر واک ماجا یعجج ود اڑا یبقشت ینیفخت کور یدنا ییمصاو

 تم خد یس ا شما آو هرج تدفشااذاراہنلا چات لاغب لوا مک یا شوکه للبت

 ۲ ۳ ۳ یی ا بخاطر تو اه میس سبد

 E بجا. عمو و

 ۳ سس ےن ۱



 ھا

 ۳۳ ةجرجدلا نزولح ةلمیطا نولوا كءدةولصلا یا ایل مو :وطصلانماوارقاو هوا
 هوفالو لونحالقلوح هک شنو قلو لات ول لمنح ناو دك دیدید 1 ا نکا

 رول وا ا کور هکعد ییلوا نادنس كولان دعا هدحومماب مبعتور دکعد یب ۱ ال

 رد وا باطخد زخم اکو روید كدب وز ميکتراوبذ :تال یخ بونلوا قاحا قاک نص جو

 هلا یسر افن اا لج رار لچرزبیبارعالا فلا ئ ذا د عواورداک د م عا ار ور دوپ

 بال د یم زو یدتب اهر دهمولارپ دل م دتا کید دريد هن بودی الا وس ندتمدل ہرا

 كيدز مھر دوا عقال یو اوا ھیھ هک درامشا ضعب و یدیدزنعد لاعتو مه ی یدندرعذ زا

 هلنوکس كِى*و یف كنانه للا ردلکددارم ل یا رخ تبسم ا

3kپالا نه المهوال مھ لې هی تامهلوتتهانعع ہنتصف نالمہلا ردقعا بر  

 'لمہلا هنيعر تلمهنالاش هانعع هل رسک ناسهو كنهرمه لامهنالا تنانانا ناو لول

 کلو دملا هه” نیشو لنڪ شفن نکاو دیک شفنهیلوا یاب وج هکر د سپ روس ہود لوش هنت |
 نا رلاظلتخا لا فوردتمایل وا ناب وچ ذرا هد هک ' لسهو ر دعما لوا قاب وب

 تانکر لپ رسک لوح: ةلماهلا رجب هد نوا یو برس کت 0و 1 و ولو

 هنا تجف هود نال ارک تردفج هبدب بن یهو عج كنا هز لاتا نامود ت ۱

REEL ui 0 1لهو لناوهو لامهو ةلماهو مو  || 
 لوش لح»و عارالبار اهنوالبلیعرت السا ادا يدنن ئا ا یھ اکر باردید هک

 كند: دکر لب سک نه زمه ,لاسهالاهنسانعمعن مال ءم دیزاین تان[ که هک
 نابلوا لر ھو لب ناب و یض كلوا لئلا ردك ی تارت سولف هيل نام كنق

 لاقب قخروف هلن یکس كواوویج کناه لولا رد ییاقم مالڪ نالوا لمطت مالک |
 یب درب نالو فوت هلیدو ی E كيابنهو یخ كيد, لیهلا هس یر ان الوه پب یشلابام ۱

 کاتو تازه لاسینھالا نام ناکم لاق هانععهلبضف ںیم لالا دف فضا لو تاکم |
 منین روف جرکتلا نرو یاعلی و لی ولا عدرفف هتعرفایالانهاف ہنلہ لاشآق جنزوق هلبسک ||
 هان ی نک ر لیونل تی[ لات نوح ل تب بد خ کھر لب رو یاب 1
 ۱ هلواوتب ار دلپاهرزوا شن هوا ولوو هپ هکر ی ود

 || عوفن لوه یاب شي ازار خروف یاب غار ,زوط هبننا نکشوب حوا یر ۱
 || یسبک,لواوو یف كتاب لبابا رددیجسا كينبناناناوارک هر دمو یم كناه

 ای ر یری نازک لو ر ونی دد دمو
 ا ود ورک هنر وص نروف ییفقان هدب ددنیا وارو وفر لوھتا تا و

 هک لغایا لا ا نزو یلص هل املآ ریش ارورمهدنربسناتسب د کتا

 الا نی اردو یمض كمال نوک كوا وو یف كنا لوپ سس اد ندوک
 ۱ءردواینزو لوتعف ردشلوا عقا او نون هتلدب لوا مال هدست صوب و هنساسنعم این ۱ 7

 لبه ایٹ پکو دزسیلپ وا ةنفر ظر یی ھر هلن وکس كناب و عف كلاس! یا لوا 2
 موف هلرک كك کلک و +قفناام فیکی ا هک هندنرهو لرکریخنمهتنص انا با ققیفدلاتله

 کلن اهوكنورمه لابہخالا نیز هاله رها هه نوسلوا ماعط لرک.نوتملوا قاراط نل رک توس اوا |
 هدنلع مل :ہکزل مو و نب مف هنس لالا فو بصن او یرد یر یال اینا دنلخ لان کلکو لرز سک |

 || بیصت کود هنس ل دو یھت كلاب و ةلبتخف ليلا نوئلوا شرط ةه وا هرزوا تب ۲ 1
 e ص لیح الا هست وهف ىلا تلهالوقت : کود هل کن منه لاهالا ہنئاضم

 له
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 جرات لع وا ةاليهلا لبه نج اغىاللھاغل+ لاقزاريدەكملكچ ورك بوخروقند هنسلرب
 تخف للهلا هل لا لاال لوف نم ىا ةللبهلا نم تركك اذ ف لاق كعد لالا هلال كلذك
 :نالهالا رب دیّخدەنلوا كر ومغب لله وافرفیا اللهنالف لله لام هنسابنعف فوخ
 الھاوذیلئاب وس عف ورازا قا لمالافب قمر دلاق ن زاوآ هد هچد كيل هک نیا لپ رسک
 نعانلها ناب i ول نال ول ومحال ءانبلا لعل الهلا لها لافب زا ږد خد هک غر وکی ا
 ت كمالو هاتف راه لہناہلا فس اقوهو لخدف ءانلخدا لا باک لہنذ هاتالهالاقیالواذک
 مس و لاقب رپ د ځد هزب ننفوط هةق وب لہلہوردب ردم نساهم سره

 اب بک :انهویض تيم لملم ىق رلہلهرعش لاسفب راریدیخد هرعشنال وا عزا :
 || تلله ہدنرایمشانضمەہ یدتباراضمب ون وھکیدتبا كزا لوا ادا یرعش زدہقل كس قلاۂو زم

rT Tp۱ اذ ]برو جاشذلا لملم لاب ن وط ءةفوب یزبذل ناز نزو ىلع ملا  
 اکو !تلهلهلاقی ر ونل وا لامعتسا ہدەنساسنعم قمل وا بی رق وهففخ و هس ودصسآ

 ۾ ناسیلع ال قاقاض ب ول وا قو چکر دوصل وشەلب رکا اث ومال وا ك اہ :لهالهلا
 ۱ 4 ب ی ولو لا نعتساهدنهاقم كىك بولوازس ر ولب هلبدیدن ویزسکمالویزنسکز
 أ دو اجا رارذہارجز ا دلکونا هکر دظفار هایم تناه اله ی زدب ال ثیحصبهذاداتاب الها
 ۱ كبالو یقخ تا له ردهتسانعم یی رفاردظفل ر ونلوالامعتسا نوجا سرفرج ز نل دکل اا

 || هشنفدلاونا یدتبا لی نسر ولیق ددش یال تلق مما ینا ناس ر ددماہضزما فرح هل بوکس
 د دزلوا لکش ەدج ا لوصاف رحیداق رد شمال نعد للا دشا یدتباہدکدیدۃدیز ق كلل لھ,

 لام د وجاب وذیفنلثاد وخ اب نسرید هیفلرهسید اذکی .تللنلهاکس نا ید تیکسا!ن د
 تجاحسب ناھجامت لاش ید وفاذکق كل ل ہار ز رنس زم الھدیفیل ناو نس زیدهف ||

 ۱ د ی ی دتا فذح هدنلا هوس ل اسهکنوج ءاسنب هنقیدلوا مولعمهلماقمهنب رف ردشعا وا فذح
 الا لنعیالهیلاعت هلوفهتم ر ونلوا لامعتسا هم انعمدق رول وا هاک له وراب!فذح هدنباوخ
 تلخ اناولطنالایله لقب ول واەنس انساملھ ر وا وا اکو هدییعوب لا دف هام |

 ۱ 2 اش یا:ةلب و هله ہدنع باصاام لاقیردعنساسنعم ۽ یتمبدیدشنكمال یخ كن اه هلال
 سودا له لا زدلاععتسا و ضصیضع ٠ هدد شت كمالو یف عل اہالهردنماواربسفنا

 دوم توا ہذلماقم وب وی زتواندنبنکآ اب عاما یناؤارو یال تان هو لا لام
 االوا حوتقمیرت 7 واند ننک( اسعاقجا ردشغد یر وا ند نکا اسعانجایدل وا حوتفماب

 ین وکس كنس هلک لهو ر دلکد یساب كنس ہلکی جردشلوا مبهم هلدب لا هکر دال كنس هلک
 هدنس هلک هم کنز ولواهرکصن دقدنلوافذح ال ندن رخ اب الهر وا ندنیفضن يڪ ڪر تان
 | ندخودل دحاو ومسا تول وا تک مەلیا یس هلک له یدل وا نیمی هلک سو ر د ٹا رک د یز عم

 دو نفو اوہ یونس دخاو تونلف مساءردالعفو 22-7
 :یودلک اههدنل وقتی انخ یاکز ولکن وج ا نابی خا تکر رحافلا نسر دالهیس كانا فقو

 د ليلع هانعهورمعب لهیث-نوط اصلارکداداثیدط قو رد ن دانه حر فلاار ار

 روج اغاف ق وزن الاله یخ اماو ةرکن عج نی وننلابالھی زوج وفضلا هذهلها نم هنا یار
 اد نمراردبارکذ نزس هلک هنس هلک چہ ںولواەاکو دی در هغ ی هفجاردال یقاماو ففولا
 نی هبوبیسو رولوا توعدهحالفو ةولصوب هک الفلا ىلع جو ةواصلا یلع یس ناذالا یف مهلوق

 |تور دولسم یحیَصعب ندنس ةف اط برع یدتنا بودیا لم ند باطخلا
 || مانع گن ؤبککی کس راف دردنلهلص هلل یس هک لع لر دنل هلص یلعف هلبا ینا لھ

 ما " 0: 0007
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 r ef gE وجود هاب هنوز بتا لب
 | كداضوكاه ا0 ہابادرەنتحاص هرکضتلقد راو هوب نک د لک د لو تل سس ۱

 || قدوس ردى هقانلوُشوهلوا ولشب هن زو اات ول زاهد زمزف هکر نرو ع لوڈ 1:

 قدددیبعوب او داف و دنس احمر فک شجر کی وخ هلن وکس گکلابو یتف دانش
 | ىرى ر كنشاب ز وکو ےل و ومب هلبن وک کكلاط و یعفیزاه لطہلا زد زا

 ءال | تانعتهلا تم مانع نوک کيا یف ا: لاطعڑلاودانبتضف نل اد ا

 لاق ناوي ابا مہ اتتلاۃ و یلع هی اہک كن طاو ٰیتف ناخن یخ الاطہنوانالطهوال
 نال ا هلی رسک كناطظب طاها نالطہلاربث ڪس ناک اذا ل ادا لد طه رم

 لطمه هس اه لاعبا جفت اوینف ےن اطو نض نہاد لطملا له و ا

 | زود ەرومغدەعە و ءالطه و ذتنع دلا یت خوم ہلا دش كغلاو ین وکین کا ۱

 بولا زينك ر دنا لزشاغو بک مسی ر اەە |
 لوشالطهویسحا لجراو لوف لو ءانسح رها مل وقک و عو دار

 ہل وکش كا طو رشک یل اہ لان سنا دیو ر ین یا الطغ قال اق
ENكبها( '(لاظا پا ردیعماكلهاطَر هلیدیدشت كناطو یف ل اھ  

 هكا دلطيهو زل زابل واق وج کلر ون نا هکر دهان چب رب ۱

 ۰ رذی اون نالوا تدارف هلدتغ ویا نانلوارکد و رزم هن زاوآلعلخ

 کر ان هک دم رات دملا کا ظو یف تنه لا ی سیما
 ےس نی رج مج بالن یر هشت یخاداوآ ےل

 تو دما وسواس کوک ارد ۱
 كناه لکیهلا ىست دكنپشوف ہود لی وکس کل کس نفاق وی رنک ناه هل"

 ہراہت كل کو لکیهوامل وا هدوموف بولا نو نوا هکر دنا لوشهلبئو

 هی زسکكناه:الالملا دنس اعم مانلصالا تب ارد ی سذ بها نالوا ن واک

eلالهورل زود ل الهر زی دف هرکصندنا ها ی کک مکی فچ  
 حالا نادندخاغا كلرکنوسلوانذ دومد هه ۱

 دید هیوصز نالوا هندی د كانویفلالهو ةنانعرلاله یی برس ک

 يجد لوف رل ملا فا دو یا کز رم نود ا

 تانک كنا ل اله ةسنافاوا ناف دین ذ هنر اک تمر طر لاله نوا دیص شوو ودل 1

 هکن تابلو هدیدشتو مج كا مال ودلنتفف لا دیا تنضا ار نت زوم ونک |
 توارط مدنز و ندنحرف كن هسک رم للتو ال الا ذا هر تالا لاپ لا ر1 قر کن

 لاغر رد ید دف یش از کل لہت ودلحرف نم لج زا هجوم ام ابتلا ایر فو له اف
 تیاوانط هذز وب هدننیج حرف ال دکھ لب رسک كابو كلا نھی لالھت الا تام یا هت عود ٹاون

 یک شود ك ر یمغب ل امته ائ ا راض هب وو اش دق ذو راومش هنوکنالهتسا ونک |

 ناش اداوخلهتسا لاتسرازید هد هکر وکی او لواط انزال و کا

 ۳ در دف ی وغدا وکی تصنا از ءایسلا 0 تسازا

 ۱ روی ا00 کس ر نرخ ناز اب ادوار

 | ال الہ ارطل ا لإن لاقي زيد یخ ددخمغل ا وا ا ا
 | لغو هد نا الا مست وس وت ست دی -ج

 ا

 لضہا



 طب

 یس هن هی رب دادا جره و عناو ناس ۱۳۹ /
 مک مو تک دوبی رم لود یا 1

 نر لیمو رکات دو یف كناھہ قتبنا ہلدکی خو طلب دیک ہنلوض ۲ لده

 یک لیخ دعونا پالا ناب هل هی :ژمقلالدهلاقرار,دیندهنزاوآ نجر کو ک || ۰
 ر قآییدشلو عقاوهدنامزهبلعیاسن لات اولصیتحون هکر ور دیخدهنسر وان ۱

 تالادو یمفنناه لدهلا لوا شماغ ااکیهننرزوآ | كنآ هکیدل وایجزکو یا

 TER بابل نمالضلده اد قشا تله لاف قققر اش

 ل ا تورا ا دوا ۱

 فو لداھل یف لود یی دقزز اض تب خا هوا ےک الآ 3 لداهلا ہدف هدیقراصا
 ةو دونك ودنالوا نوزواغادوطلرسک كل دویتفكزام لدہلا زرداا

 لدهالامب ازا بابلا نب ال ده ]ده رعبا لد لاق وک وا نهاد وظنو رواد ودل تھفل ہلا ۱

 ف كلادو ہل: لتا لدها رغلایههود نالوا نوزوا ىغا د وطه َهككلادو |[

 : فقر ےن نکا 2 اد ونسوا او قب تحیرسا ادا هتفش تلد مت لات یقةراض

 ةو كنانه 'لمدہلا:ناط جافآنفراصهغخ لف کان لادهتلا هتنياهخشا ا
 rt ةر ملا یاس انعم اغا ساو كسا

 وكناه لولذپلا زد ەتتتنانەمەدۈمرةەل سو ناس انهم عشا هر لمر ەرز واین ||
 رک لول ذهورا زہد ید ههزآ نالوا تفیفدنو لحر نالوافقش ەل داو كك ن همم ||

 انا كحوکح ی هر موی رسک ك مالو يضف كناه لبلاذاهلا :لیلادہلا ۰
 كشموب ولزتیهااداهلوتب ربعلالفوه اف قلوا كرم ییدس کنهودذح رحدلا 1

 لاق رازی, ید هلو بر طضم نک ردرکسهتنکر و شم اذاءاھداالذ وهلاش رارد]ا ,
 ۱ لیده لیذه رده وب لاحیر هذدغتوق 5 نک رف رقبحندونفوء ودعیق تزرطضاادا |

 بای وا یا سلم هاش :وکسنابوأ ۱
 بر! نو لح ةلجرهلا ردكم زر سحر ةر جدلا نرو لیع دلم پلآ | لجره لذه

 ود ر وزب یه ق وجو لیمو تاهل ج ر ملا تاج رھ لاقت قمردشر اف
 لاطره)ا هیهژاهک ةف ولا: توخ زو دەك راد فا اوٹ لح ر مھ ی دتا ۱ لطره

 د ری O RPT SL | لقره
 لوک هلآ هرزوا نزو یتفدد لب ك ارَو ئ اک ك ناھیدبدردلقرخا |  لکره

 نت نرو دو رفاكر ااە زواق قیزؤالوڈر لوک ؤافو ||
 اد نو یوسف اه دلا ملا ۲ و دتریکراب هنو درؤ ەدنا

 نازل هزعش فاذا لمره )اق قل نلیق كف تک رتن ردد! ڻ و ىلع ةلم لا لمره
 1 و ۰ ۳ هلو لا ؛نتقشاذا ليما ره رش لاقتلیف نشود لب درو یر نک ك ممر یف ۱ لوزه

 آ لره || ەت کس كازو ىب یخ ك ناه ل هلا رد تک ر ح نال وا ہد ر کس هلک رو ل ؤا هکر د كع ر ےل
 7 ا ره لھ لاتر د هک اهلد ضف وله طل یه ذو زدبلباقم کد ||

 ہلقرا 1 وك نازو یعق كح لوز انااا ھو رب دی خد دفتر ا یراوطلرهو

 4 الال لاره ل زېت ةبادلا تا ر لاف نلقرا لبر ك نازو عبا اه لازلارایطا
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 لوکولا قرصا لبن وک کفاکو یعفدلواو کو لا ۍدنباروزم:نالا مک انبەنیھوت قلوا لبصا |
 كفاکو ی كي* لک اولا کيأر لوکو مال! ذهوالوکو والکو هفت هلکو لافت هام هیت ||

 ےن با e انا ونانالفتاک اولو او:لوقنِلَءاد عا بو یل مسا نشیا تر ہل سک ی کا هلي
 .لاو تلولو لاقبءانعم لار نزوییع لاولولا نتا ةلتونص عذر ها )زا نرو ىلع او ته |

 .لدو شف كواو ۃٰوهولا لهولا رداکب نالواهلت وصندش هلا لمم نیع لا وعاوتلوعااداالاول ول

 هنننرل طا یانعمییسنعکافوک* ی شکلات وا هجا دهسانم عرج نوکس كنه و |
 لهوج لهو لاقهنسانعع عرج قلواربض یب ہلنہئشف لهولا زولوا كى نه ا ۱
 یسانعو "یا ق ل ولوقترزواییاو رد زود خدهک ی اطاغووهسو عیار باب 2 ا

 هنساتع»ع دج هنسک نالوارسزمضپ زسک تناهویتفلواژ لاهولا !مسوهبف طلغاداالهولهوپ |
 :بهذاذاینانلاتابلا نما هبلاتلهولوقت لا مهوءدهنسنر,هنوکم كناهو یقخلواو ی ۱

E 1لبو || هک داوردقوب دیک چو هلک لن وکم كابو غل واو لبو لبو و  
 :لامعتسا هدنماع«جرت ارد تجر ڈک ع ووز ونلوا لامعتس اه دماغ بلطخو مش

 تولفلخادات زور وز خدا دام ور لو

 . || ناشلوا رک ذ ویو ادا ند مترا ل ناار را عن اورا وود ليول ووتو

 رخ نوک نا هنسلواع وفرماریز زالوازئاجیرغندہضن هبلوادفاضم رک اور د هد ۴ هاض 1
 ار || و بویرا ہدلغار اغاسطرک ا هکر دیعسا كن هر درم دنن لبو یدتاراسبیاطعو نوار
 لنه | قلوا دلو نو قاق یوابندلو اناردردنضم لم للا اهلا لصف)ندنترارحهدایزیدیلوا ||

 قمردلفیوابندلو هنر كن هزمه لامهالا.هننکناذا غیا عیار بابل نهم هتبهلقتهتسانعم
 لم ا هلا هان یکناإٹز وعنلیفیواب ندل وەلیدمو یم كنانَو یت كاهل وبلا هنسانعم لاکنا

 قب زطو یدہد رددلو قی رطلیهم راضفب هنسانفم مر یاصقا یب اغ: اغكجر لی رسک ك ابو یخ كي
 ردا كن هوان كن هج راج تتن ءامسا هل قف كناب و یش ناه هااهلا ردیسهزا كجر هلجرفدلو ||

 یوم و لْیَعن ندهودرکآ وندناسنارکا یک فیلد دت كم الو یت كلاب و یرسکا رک ك ناسه لیهلا ||

 سا زاكا داملا هبه لاسنقب قصاب تا نکل ارم دابن ی هنسکر نیک نزو یلع:ل )یتیم نیک 1

 | هی دنويعت ابو یمن کیم لبھلا ٭ اعل رسک تان همه لابهالا,ضصعب ن :

 لاسقب قلت لرحو قلو تیاغ یب هنسنر هل رسکلاتو كن همه :لابتهالا کد يا
RHOلا لخ یدیص هکر ددایص لوش هی دیدشن كيا یف لاج لابهلا تفتغاوتلتح |یاهت  

 نار | لیا لی * ذلاقبەلواہلیح لها هکر د در وقل وشهلب سک کنابو یخ كناه لیلا لبهلا ررونکهابا دا
 روح | كناه هلنهلا یبیاهدوف رشم ةع دنیاهاجنامز هکر دیبا كت رل يضف ابو ی کناه من |

 هلن وکسكناهو یھف كنت لاتہلا یسعدوب قریسقا كدر وق یا هنوکس ون هي او
 ۾ |, || ید تیس ؛رومغبنانلوارکذ لاتہنو یعموانزوردکات ن٥ ںںوض یئیاڈابزس قر زی دعز

 نها هانم هتف تالتملا یسخیلرویغ:نانلوار ۲ دتالذک هل کس كانو حض اه لا اد ا
 ےن ا لود پک كاتو یخ کناہہ لتهلا یفانلا با بلا نم ال اتهتوانالتهواالته اما

 .نته | نالواولریکد جرج دلانزو ىلع ةلْفه لا لنه با صاف دفب یرومغینانلوارک هک دل
 بسه یکناهک ردر زوج لوش هلبنوکس كا وف كناه ل ۲۳۳۳ تالف لھ لاب اغ نام نخ مالک وس ۱
 هلعه لاق کلکو بس بورد دشب از وس مچ هکر مرکز ۳ و لعل ارولواهدنسارآ كفاط ۱
 لبص لا ررد خد دعا هش هش دشبهاتو دا او لوو قو یا هععسا | 1

 ۳ اس مس س هک دا نو ین و نا هلو ااھیراذلاہربغوذبصغلابإ
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 aes ةدحاو اض ادخال ودیلع مه قیام

 ل ای شرور نسب شر دہ عا لغاز ارفع کال ۱

 ا لود تم نفوس لا آن بوش ےک هلن رک تلفاقو یخ 1

 ادال تفاکو ین كلان نکس ناکتلا"كعاداهعا ہررغ بوتیا نر اظ لدن دشزو

۳3 
n a e را. فسا هی mam ات vt 

 ۱ سور شا ۶ لام لاقب ہرزوا ی اور لیلخ رولک هدهنس انهم
 ا ویر قبرا اوج نادنایخر هسا یم ال مع لام ربا هم قبغز د لغ و

 دابلان یلجر ا لغو لا عل وک بوربک هنسهر اوج هنسکرر هلی کنی نیغو كل واو
 زا جلوس لنيغویخف ءلواو.لغولا هری !یفلخدردا نا
 ہلظخص نانلوارک 2ل رک ك نيغ لغاولا اولا .تامصا الب نارش رانا بولوا ل خاد ندا وإ

 || کدی ج ارش هلوشلغون ید اونعوباو ہبہ: نراماعط بواو!لخاد ند الو توعدهنیرزوا
 ]ار ولک دهن اتم د لجو یدتب ارفو زر دودهبهنسکتالوا عطلا ند لغوو جیا هسک نالوا لاو ینا
 ما ۵ ٹپ واو :لغولا.لغوف رمام ىلع دنیا لا ورمالاذه نیلام یلامب
 :| تفد/ ہد هب دکر بو دیار هلتعرتب هلن دمو: یرسک هسه لاغیالا اتال

 :اذاضزالاف لغوت لاب نكه ضازوا بو ذارس لید دشن و یم اکل نیغو هلن
 تاداقو هل ف لقوتلا زارو هنساموخت ر> دنهلعمو ردیج اغ| قم هلن وکس و

 تم طی فوق لقوا فول لب تفت نمضچهغاط لیدنو یی
 9 مر نوت سرتور ذلو سد لثہردنغا ید یم فافو لفو لغیم لاقب یک
 ویک نداق تق هلو قمقیح ةغاط یس کی نان سرا نلوموآ اوفولا
 ناي > هعاط ف كف اقر كن هخروه لفوالا دعصت یا لا ین لق وناذاینانلا ثمابا نم لفو

 کری كغم ناپ هلی وکیس س ثنافو ی مع نا هجچ"نیغرفغورفغ نم لغو | لالا فو

 نت و مت زجاع هدنرءاودنک هکر دهنسک لو هلنرنصف لکولا

 هلیضف كفاكم یعص كيا لكنا, انعم" هرزوا زو زمه هلرخف لاک یخ
 قفتفاکو ین زض كم ةلكاوملا | هیلع لکنپ 1 ہراغ «رما کی رجناع یاذلکت ةلکو نالو
 هک دل لپ رسک فاک لاو ربسلات ءاسا اذا ةبادلاِتاکاو لاقب غیا رس ناب

 ِ ۳ هکر رولواتااقزا ول تاب رنکو یف ڈواوا لاک ولا هلو جات هبرص بویل رها هنبح اصنازمآ
 12 ۳ نکل وش هلبذمو یرسک کف اکو قف كواو :لیکو لا دیبش لاکو اهیفذپ | لاب قوا جان
 3 لب یتمیاخ لیکو ن هنسکر وکلا نزو لع لیکو تل هلوا شلرمصا نشا کز ا
 AS روب رم یاتنعم ردمسا ہلیزنکو یخ كواو ةلاکولا:الیکوناذگ

 سس رم تاکنا کف كانادا ہی هنسکر بدی دشن یزاکك او ی رسک کہ زمه لاک ناو
 1 ؛دلوار ونک«نلنفام یدنلوات او هی واو یا ٹلکنوا صا كن ویو هدا اذا یرما ی تالف

 س0 نال بات وام اوخفت نرس لوس نجاحردبرغص كدلك لکم كلا ا

 ات رڈشلوا مال یدبدف و رح ی ملا ادا نمک رددوا

 اغ داو راما ترا ندلاشسپیشلوآماغدا دلت انب ونلوا تلف هناتانهدعب یرتوا

 کیت هو تنیس اک وا هبلصا ان هدهسلکد هدوجوم هدرلنا هروپ زم تلع هججنرک(یدنلوااش

 درس کنالکتو ہلکن نسب نصب داسلوازب ایران ظا كم ادا نالوا رکن« امر
 ]| نان م اقا لیبل واو حده دهن ور دواک هوت لصا نسا لنا قفل الدین او
 || یخ ك ناک و یعض كن هلیکسلا رد هلک مفکوت لص انسان مہنا ید هد ذج ور د هلک تا مھوت لا

 سا



 دارق زط لر ہی تساو هل دن د دو یعص لدابصو لنت? نصوتلا هلصوتسلاو ۃلصاول ۲ ۱
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 ۳۳ NET .هنسا نالوا تقوا امت ید ِلعاؤلا: لساؤلا هو

 | دی ننواصرب تو سنە دنس ہایرق یط هلب رسک: كنبسویعف لواوو یض كيه لو وما با
 یم رم تن ہڑزمها لاشوالا هنت اعم لّیلق ءام وص زا هلرعف لذت نی و وا ۱

 ممضعبعس یا الاش وا مولا ءاخ لاشرار دیه هموقنالوا الو حبات هنر لاو ۱

 :تابلانم انالشو ءالالشو لاقت اه اط وصلب نالشولا ولا الاشؤا لعن زار لهو للا نو اضع |

 لاو ءاماہنمرطقب یا لشاولبج لاق ع اط نالماط یب وص هلب رک ك نبش لشاولا نطقاذاناثلا |
 | یمانغ تانفنشکر هاتم لوش لا هنسا نعم ظا صقا هلوا ببصن هک رد هتک ل وش دلا |

 یدونهکر دففانلوشهلردمو ى ك نبش و یف واولوشولا درب ,دەذلوا فرض بولواهرزواتلق |

 ٹرککلاوڈو نکآ ر ذال کا یرهوج نانلوارکدوب نللا رکی الوشو ةَئان لالا قو[

 ]ا هدس وماقیکتملوا نددادضاهکر کی رد هنش انع؛تلدل وا هکر دفل انس انعف لصا تالش ویلالدمن |

 ءان وک اض ةلضلا قمر دشالوا هلن وکس ك داصو یتف لواو :نصولا ردشمواتراتا|

 یک ک وداک هناء یاو رب ارهر ولکه د هنس ی ا ا اا0
 يك كواو ةلصولا رارب دیخدهنسلواتم ےک رو سہ رہ

 | لوصولا یی هلی هل دامو یعضلواو لصولا* :ندنساتدیعشالوار عمان وكس عكداضو |
 رواک هد یس انعام شرف لاصت |لوصووماب اذا ینانابابلانمالوصو هیلالصو نوقت تره |

 | نذلاالا نلاعتل لاق رد راکدید نالفلاب ك رانا لوا هکر رب د ید هک تیلعاج یاوعد هدبسن غو |
 اصول هریخالصوالاش كمر دشز هلبدمویرسک كنءسه لاضبالا نولصتیاموتیانواصو ||

 یٹشنڈ برخو طار هوفر وغ نکیانزاف ید هکر دیک لوش هلدعو یزسکلداضویعفلواو]|

 ۱ ارد ذ نو ادا نغودرغوط لا سر روخوط تار هنری کس کاوه لواراقالغوا |
 زیا حذنوجم رطاخ ینیدیککر ا بوبداهاخا تلصو هسررغو میبینید ہلاک را یکاو | ۱
 |راردہاازجاھتسار هود نالزا هیب اس ہلکا فرض هلاجر هلج ب وبما یس وفن" اطا ن دوس كناو ||

 نچ لوشو رزید جد اهب هعنناو ضراو زا ريد جد هربنالواولع هلباعنارموع رار هو هت زاغ هل يص وو
 نالوا. هج اضوب یج اغرب هلی رنک دام ۃتلصولآ. هلو یس هج الا لوپا لوب هکر راربد ید هشا ||
 ما نمل ید نو هنکندالّوا چاص هنچ اض هلیزسکلذاصو یھ لوح فتا هننک ||

 یف كنان: لصاوتلا هيلا لوصو لا یف فطلن یا هبلا لص وتلاعب قالوا لصاو هلیس هلبسو ف
 نزو للغ لیصون لیصولا لیصوتلا راد هنسانعم مط امت مر اجو رد یدض كم راصت هک سشاا لی د

 یعن كيم ةلصاولا 'لصولا نمزکاادا الیصوت داصو ل اف قءرداشلو قوچ ییهتسفرپ عرب
 هنمو ال اص وو هلصاوم هلصاو لومت هانعع : هاب رسک واو لاضولا لا یس

 كغولب وا ہارغور وق تن ہود اب رسک ہلداصو فك بم لضو ا هراغو مونصلا یف ةلصاولا ||
 نالصولا رد ردیعما جد لر شرت لصومو هلوا نیل وا هبهبنس رب هک رب د جد هبیالوش لصومو یربرا

 دانم لس وزدهرزج یربو لصوم یر كن هکر دندابچ ندرهش یا لب نک کد اصویعف كم
 لواواویدب | لصاوو یل صا ىج هرس بروم زمہ لیصاوالا دوم تالجرو لپ نک ۱
 ناب هلی رسکتنیعو یف :دواو.لعولا نب نیکی روک رکی واو عادمجا یدنلوا باق هبنمه|
 | رهن شیدا قو ىج كاذکیلیقف لن زمه لاعوالا والا جلن لوعولا یککرا كن |

 رددنس تخم ین دار هل پس ءاحو لو ت وج۶ مھ بقا سال نع:افعض) ابا غب یالوعولاتوم ھ۲
 | مس ک ابا هلن وکیس مد لاب لو ہجوم بوم تکه ا ما|

 لو

 لو



 , لنو
 لجو

 سش
 ہے

 تیس

1 

 ا

 كو !لجوملا عبارل بابل

 ہک واو هدنعر اض هک لا الا لتعم

 لصب یخادیرب وهف لبجو ناب و د لب یاد یر و کف لیح كل کرد لاب

 ڈو یرقواندنغبدلوا حوتفم لبقام یدلبا بلق دقلایواو نک لوايدند لجاب هک هک لوس ۱
 نی ززوااب راز غارون کم یاب هدنس هل عدسی وھلک اراک ی عواض فر ج ہدنیسهلچچ | رد لن ٹناو لت نحو نان هک ماه دس ی لوایدید جی کس هنسک |

 لوا هاذ هتخاوبهن هنینک ل ؤا هليکف كلاب یدیذ لحب هکه ښښکل وش نددساې ورد روتوا |
 رخاو یف كیجو یراتک ك زرہ لحا "لا یکی راف داف حوتفم هدنلفق] حب یدل حوتفم یاب ۱

 تو معالح و تروع نالوا ك انف وخ هل ز نس کُک كيجویعف لواو ٌهلجولا لجوالہنم ینا
 9 ۳ و ها ضمق نیر دف لو بقا ولوو لحولآ ندلک دز أج كغدالچو

 ۱ امت ردا وزدلاکم مسا ہلرسکودنمانعم قالوا قلب ردردصم مالی كاحو کوم

 || دنا زاكردر رواج ر هلڪف كن هلمهم هارو كواو لرولا و ا كيكه دوا |

 او سو رونق لصاح برن رخ دلا کر دهن لوش دمو یرسکنبسویقخدلواو |

n 

 رف مواد هم دیشب ورد ید هانصع ناف لینوونین نالوا جخوو لبق

 رت ہنتضفا لب هلب ولا و دیدش یا لب و بادعو لہو برضوادہدش یا ابو ادخا
 بفرد ین لاتتسالا ال تل ةوهش يا ةدیدُش هل وداشلا لات كا لبم هداب ز
 توشسااادلبلا ثلبوتسالوقنر واک هدمنسانعم قوب ميخویرپ رلابیتساو متلب وتسا لان
 دوام واضع نلاقمد سکكناب و یش کیم لب )والا: دم تیک او تيد قالعفا» ماداالدو
 ]بول .هنسانعمدیدشرطم هوا نینوق هدا زهکر درومن:لوش هرس يڪ كلاب: لباولا رکی خذ
 ۱ ہک یہ ہے :لیئولا بہا نالوا ندفیل هلیجف كن هل ءاتویلواو لولا ردپسا ۱ ا وتو سا استلاو لا و هنسانمربیغب دلو تباهنوژاب یفرطزومواهب رسک ناب
 | لجولا ردیعسا تاجر یه رسک كيا ناو لناو ردیسا یخد كلج زر لوو هنس انعم بیل
 جو لو ەنە لوقن انە يخف ك وجو ںیم لحومآ هنس انعم فوخ یخروف هلن رتعف

 هکر د ERP فو مضوم هلبارتک كوو

 زواواندباب هنر هز واک هلیعرس کس یناکم مسا كناهلوا ش
 جنا د یربو ہایضف كجو کنار د لجو یز( زدراو تغلترود ہدنلبقتنم هنس هلک ل جوو نوساوا

 ۰ داف نا ہدنالواہباشم هنش هلک لج وندل ای بابر دل ۱ ون لاحوریکو هلبعتف لوح و یر

 کو مک ترف رخ هوایی یر هل کم یابه دنس هک او یرونوا ندنراکدروکل یقن

 لو وی ندنخیدلوا زونیکم ی یق امردشهاوا بلف هب اب واورذرضابخرماہلیسان هرروا مرچ

 "وقت كشن نب, دبق كامو مط لیم هلح اولا هربغ ہلحوا لاش کا قلا ہلردمو ی زهر
 ۱ كواو هلبذولا رّواک یدعتم دند : ال رک دیک ن دد بلاغم, تاب ر تعب ہی هيف هلع یاهلحوف ہلحاو

 هدرتخل مز رولر هردو زنا قو لده هس اتوا او یزدی کک كندوجم لاد ویت
 او لُباڈولا رد هنا وم یت هاب شه هوک هی ذو ید دیعوباو ردشم درد هبانعم نانو و
 ار تک دواو ًةلاد ولا هنشاضعهژهشیآ دونخاب یز هاب شموکی ج ہل رسک ابو یتف
 ردود یتا نرو لاو ر کودک دم یر طیلعال كباسو

 9 ان یس ِكلذك فب كەز« ھ لاروالا ىج لب وکی كنارو یرسک واو نالزولا

 |3 قام ولا یت كئذکهلبرسک كل و یخ ۂلواو لم اسولا ین هلبددو یرک ك سو یف
 ( | لس ور لا تالق ل دول افر عدل دی شویم كسوف لسوتلا :قاحەلب ۔وعرکفلانزو
 ۱ الموت ىنا نال ا قسد ١ اق میلا برفت دا ارز الوو

 ۰ ےے ت ج

 'یا



۳۹۹ 

 | ووقس رکن ناول یرلکد به ناب لنوو دند اس کت رق رنج نزو لف ]|
 : مالک ارپ زرد فرصنم لشهن یدنباەب ویسر دیعتالجررب هرزوا نزورفعج كلذک لین زود |
 | هنلواراتعا لەف نزو هک[ یدفلوا مکح هنس هدا کوایک غمج نالوا باش قزو لاق هدرع |
 | لا قب كد هبنوکس اب و یتخ كنون للا یدلر و تیک با لشبنب كا ۃرازز نیطیقلو |

 بوکس كالو یتف ك نوت لن تاهردشو هلن رسک ك زمه ةلاالا مبارا بابا نالی لاتیاربخ ل
 لاش كمر دشو اهل رسک كنەزمه ةنانالا نسرپ د تلنبولبفر وبسم یو ہدنملکت نسفنو ر درمآ

 هکر دیعسا ید كاتو هل نو رد کر و عزب هریک كناب لا نی دیتدزرص م .ضیف یک یادی ا
 المر نفض هب رسک كلاب و یعف كيم ل ولا (یاولال ضف) ید ربط اکآ یس هلببق لس رف

 كواو لا هانعهززوا نزو ہکلہم هلبنوکنلواو «دنامویفف تننزنهو كيم لالا هنسانعم |

 ةلأولا ةا | بلطاذا هتل اول افب كل بلط اتایض بف كن ہہو یف كو لاو سا الا |

 والا 'تعنجا اذا لبالا تاأوٹسا لا شب قلوا عج هدرب رب هلی رسک کاتو کیہ لااا | .اهواع:و الا وب هيف تر اذا ءالکلا یف )شام تلاوا لايق كارت دل اف لو ہزب یشیدناب راوط || لب دمو یرسکتزءزمه لأتالا راد هبهنسن سر دشت رط شنا دوفوو لول مهدوقو الفنا |
 یدبا لأوا یلصا كنو ورد یلاقم كلرخاهکی ضادتبا کلننساوب هبدب دشنو یف اوو یخ كن هرم ||
 قاق ناک »نلف تالذکهلبمو یرمسکص كمالو یف كنہنمہ یقاوالا هنشانعمرلاوا يجلب یک | تاب و یف کنز مھ:لبآوالا ؛ینمکک باوا یچجو یرالوق یرلک دند كم لواانھڑردندبآ تاالد || هنشنتلوا هرزوا یس هغیص ل خفا تولوا لاو یلصا كوب ور دشفاوااغ دا بونلوا بلق واو ہمہ ||
 بو دبا بلق هم زمه نالواواوهرزوا رو لجوفیدبالاوویبصاتاوا یدتنا ناز سنا
 هیعلق تفصرک اولوناماع هّتیقل لوقترولوا فرصنب الهسنلدتفص لوا ظماسب لغان رج ۱ فلاهدنسارا یرتوا ندنراکدروک لیفت نعانج ا كنبواویدلک هی رڈوا یزو واوا یی ہیرای دق لوا |

 ماعذم لاق ہلاک فرظ اکہ لعج بص نموا نع اعنم لو لاق هلاک ماهل وقاص هلعح لوالاعفرنف لوا ]

 قوذح ن فو یک کو دید لبق لعفاروآ وا مومضمهرزوا قانباغ هینید لوااذہبأ دان واناع لو |
 :نساذههتآ رامكسمر وک نودییهنسکرب و نسز دتالعف لواأدہا ب ودہ'بوصنی وان راهظا |

 مدقم نوکی رک او نسرید نسما ن.لواذم هر ام كسمروکن وک نالوا مدقندنودرکاو مرد |
 دیلوالا نیبلوااده لو هن ون سزا رواجهیهدایز نیو و نسربد سما! نم لواذم ہت رام كس کم :

 لوا هل رمق كفلاو ید و یض كنءزمه والا رزونلیف نونم هنسننوالامعتما هر زوا تیا ینه
 || قالطا لوا ید هلاجر تعاجتو یک رخ البا یرخآ ییچ هلبعف لواوو یمض كءزمه :لوالا یوم
 لب صق كنهد دشمواوو كهز هه نولوالا لوا ماوقا لوقت نوهلدلوا كلثوم ہدعچ روننوا
 ٰیزالعادجەکز دطتساق ناو لواهکر د یدا كنسا تن هل فراب رنک ناب لاو یخ كل
 بولوآقبقتهلنوکس كاابویتفلواو لب ولا ینعموانزوز دیک ةلباتلقث هلئبتف لب ولا رذیغد

 هدسوماقو سما! بابلانمالابوو الب وکرم ا لب و لاقبهانعع هلبقفكواو لا ولا قالوا مضهنم ||
 ےس 7 هرزواتدشرومغب لیوو ردشهاأواداریالب و ید هدرداصموردشلواعفاو لو و هند لب ور

 1ار فعل ہزؤازمہام ههنسا تغمر صم ضف یزکدرصمہبدمو یزسک لیون لبنلا ہریغ لنا |

 | باذان الٴوووالآو ثریا لقب هان لتتم *ناوولا ہنح اتم قغ از وک سنا نمهویت |

 | لاسقب هنساتنعم نرس یکنبشخ و یدنر وس هززوآ زو ہلعو هلنوکسس كن ءزنههو یف كلواو 1

 ]| مادو اواماعذم هتیآرام ل وقت و لوالا ماع لفتالو تہکسلا نا لاقال و اما میل وهثروذلف فرصنم 1

 | هەو یرسک كنابویففلواو لی وا نما بابلا نم لبت ءال ا تاب و لا زرید خد هخمشو ||

 الأو

 لبو



 یل

 ںیہ بدو باب نم لنو یس ریویویریا
 و هب رسک ناک انا .ٰیدحبازاکنااکوہ یم و نادهپ ار باب ند تعا ید لک
 ۱ وا ترى دل کزها نذقف »لكلا هنس اتعب فتم ناخ هتک القا
 اقا لکللا یل ع لکللا بحض لانا ٹی دلا فو زارا دد هنآ نالوا بز |
 ره نزولا زدفورعم که جنر ةە وكس كی مو یضف كنون لا برجا یوهلایسزفلا |
 وی رو وک ۱

NOكن و او ا فتا لب ضر هم  
 ب یراق رنک کہو یف یو لما ذوا شیش وا هنر اکا هکر 'ردماغط لو هژب دلنو

 و آيات خوف خو فتا ناک اد ماقتا لغرف لا فنی |
 والت نهمین فو کیا تکی ئاتلھ ون ال از شکر من وکم كو یا
 نا عصا سار یبوا قارهلیقف لیمو تنهنهه مالا اغار ەدقو مامی ا لم |
 ۱ نا تک تان ونورسکه تم اونا لاوتلا هنسانعمیراجوا مو یی لب رنک کمو یف |
 ۱ 2.210 لوتلا ونلا ںارض یز ینیدقوطاک حالج هکر دجاغا
 ثانلوار ةف كزمزله لاوت الا ةيطعلاهنلنوالوتلوناذیلظحل تلن لوقت رو لەر هنس انە |
 ول نخ اود ل راز دارا نا ۱
 کد : لاونمورد قا عونو لوكس كنشویرتسک انا شزودح او قشر ىلع یا
 | جدی یل یو لاونہ یا مق یرذ لای نفت یهود اتم ناوارکن مجزا | 1
 وات صا ولو یو شتس یانگ لعنت لا قد دو ہن دن اسم لنوو
 یخ كل لاوناو با یضافیا ذکل هفت نا كلونام كلو اضباهنموردکع داذکواذکت لوک اب وک
 ردن انماط هل بخ انو لا اشنا ءاشف ایام لحردهننک وین اطخ اور واک وچ
 ۶ لبوت ممه و نباقاقر را ورد ید هبا وص اوتو ان رس ]7
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 الهام لاقب قلا بود ازای دلواوو نقف نا یو املا كيو
 لوس او کرلهود ران واهکر دراکیپ لبانیف هدنزون لو هلن کک کوس امو غف

 : مالا ند نوب ددل وا ی وض یی لک دیدلهنماک اوراق دنا رخ مک دا قن ۇق لوش هد و
 . || لو لپ رسک ك اہ ةلہانلا منماشعم رر قجالوصو يزار قل وف جالب نسک مانا فو یمف كع

 || ناشطەەنىك :ہنتکْیضؤض رک زاها کس لهاا لردباشچارصفوب یجنالو صەکر دنخاجج
 ف لیهنلا  هززوایبا ور دیزویارتدند داد ضا هنسن انهم ناب زرا رر د یو ہن سک نام هو صو هلن اهم
 || 3ا تلا یب ےل بل ها بلاط هنس اه هن مک اهب وص د وخاب نالو احیا هب وص یی ج کہا

 1 ن ہم ی امد آید ی بورد لنوو ۱ل انعم نان ۋا رک جا كل ملر کو ناو

 | هفیتریاواک هیات بوک ن وض دنش]زاوض وا هود اوز همنغش ماما ہرواذامیارلا بابل

 :ہلإر سک لہ مع لاتبهنلا رد للع هخلرا قم : هعفد وب و رول وادز ازم هدق لزوم

 سیار وک دونو یر ڪس دام لا اهم اناهتلهنالوقتقهروض هدهبنرم لویو



roi: 8 

 تتر نود رم TTT ادم شم نادکمن قازوطط دا
 هان لیکس کكفاقو رسک ك تونل عنا هلۆا نش هکر رب ,د قد ەلەن یکساو هک دا یکسالفنو كابا

 كونو ى عف كفاقوكي* لقنلا ہنحانعت اکا جیا نکن! عج لبر کک زون كا. دهن
 1 ادشانم لّضفا* امال لص ن مامد ومنا يدخ ق ورد ہنس ان هه ك لادا جما یک سا

 ٘ هد یخ سا ورر کا یدتادتنع وبا املقنمق یہ اولا نهاد ملا فاش

 ]| لحن تلا هکیداار زید زاد راز اس دق ۍځیرغ ندر که سلوا قفنم هرزوا حق

 ]| خرو نانرافنوقرفس هلن ف ك فاو كج لقنلا زارب دیخد هلوب الو « ہدغاطلقنمو
 اد ونلوا لَا ملیر ہڑمرزوا بارش هکر دە ئل لوش هلن کش تلفافو یض كو لقنلا انس
 | كوش ِلئہتشف لقنلا ردقسا ہدنساتسم كا لاسشتنا ندع مر هلن وکس كفاقو مو

 رب ام دال استارت برتر ار
  كنمود هکر دضر هر لقن و هلو هدنل ام رچن؛دقلض ابو دیک کر دزاشطلوش لفن یدتبا ٹیکسلا ناو ||
 ]| تاقنلاه رازی د ىدە نا تره وا عن هنتر لقنو هرابنسیر هان هدق دلو را هنغا
 | هک.ر دز لوش هلی ر یک فافو ی نون لقنلا نارد ہددکمایاەروض نی هود لاو هتعفراذالقن نون |
 هلوا اوج اخ هکر دیده هنسک لوش لعنولفن ناکم اذه لا هلواراشطنالوارکحذهدنا ||

 || كا فاتمو كندحوهتن دحاداثب , دا نالفتقانلوض کشا خەل نح ڭقاقو یض ك لفات دلفان

 ۱ 'كفافو یف كو  لبقنلا قلا هدیاضزومرب نوا نفی لاک هل شرت یم رب بز ملل[

 | ہدزس لوا هکر رد ی هرس هت وکر لفن و زار د لبقن ذم رطر هو هنشا عه قد رط لو هلی دمو یز
 | هلبفنناونهلاض تروع نالوا هب رغ كل ذك ہل دمو یرسکتفافو نتف كزون "هان واتخوا |

 لام زمیافب یبادوخابزونلوا تم رم یخ كند هلکنآ کم ندیسهزابیز دل وشل ىدا تكفا نا | |

 كر لاعنالا ەتشانەمىرەراپىر رن اتلوارک دن ووجب لب یک ےس ما
 | لقن لاق ہانعف رکا نرو لمس :تیلنضا زا يخ تلقنال وقت كم خالصاوتم مالی ک
 نعم كفار تصف لقنتلا هلقن رك اذا الیقت ملن لاش لر داخ دوکان قت

 | هک دتخىزاب طالب تقوی رنک كداقو كي” هلن دلقنلا ہنسانعف
 ندکضا یک ی لعو لب هود هل رنک كنون( زاقنلا' ہاوار طاهر ندا عاقل

 یتا د هزم چکنا للجو وصیکدجما هدهبتره لوا ك هود لنوو سکا قونسا
 خام "هلقانلا ن تک لر رز و ون۵ ۲
 یوم کت لفافو كنءرمه ءالقنالا بلاو ختسهلوا یه ی

 كفا هدنیاعو یف لن نما كنون ۃللعالا ردت نج | تام رخ سن ا اف ماشا تت | دسکفل

 هلن و کس كفاك و ینگ كۆن لتا رو اص ىغا نكر روبى نفر فر جا
 دب دوو جا یر ےس دار دکل کو هنس انعم دیق

 وب دید هب نک لوش لکنو زر هما یودنللوق كټ هنسک ن ای ردنوک هری
 1 ىا هاکش هللاهاغر لاق ازد قدا هیالب ندان نؤاز N رب لکو یم ےس

 پک هش هه تخل لک ظزضف لكلا: هام لعهتسک نال وادندش

 1۹ دیک لک لاش كا ترعیآ هقلخ تودنا توقف هکر مکا نزاو فک |

 | ئنجا ا و وادا شا ومع ہفلخەلکنآہکر د هنس ل وش لم كفاکو كب لکا لكنملا ةرغوالاکن
 ۱ هدس وماف و ردشلوا مقاو نصف كم هد ایک زر مسن ن وڈاوا یسنرضال | رکن یسحر قلت وو

 || ندنیع دس وس ل لوكا چدر دەب وفعلا هام هاطم هلر زنگ و هنس انعم ایل کف عج
 س تجسس ج کک

1 
3 

5 



 لان ار تلط تلطنلاقب كکود زارا هنشاب كن متی یب وص شغف لاهي ودا ہلتوکس كاطو ی,تف ۱

 Re نه اهو یف كنيعو یمض لم ةلمنملا رايد ع ضربه لاعنااک اهسا وازودمبولوا ۱

TON 

 اسی ےالاضتاو كارو فین نرالا ہود لاضتاو رابدتآ هنر هدرعشو هدنالک مد راعشالاو

 ۱ ۳ قوا اکو ت رتخاادامن انکلا نهاممستل ضتناو موقلا نم الجر تلضتنا لو ة:رولکدهنساضعم

 تابه انمدبعی ماهور دیعساتالجرب لینوکس لداضویتف لون هلضن راریدهف رظیراق دوق
 نون لا رار وازن هلکنآ هکر دیجما كنهزوکر ةزمهالب هلب رسک ك ناط لطانلا یدراربد
 8 زدن لامتوساحب ولدهغوق ردیخنزویلع لطیتا ییمجهلیرسک رسک كل اط و یف
 ون لطنلا لطنلا وص شق ہلا دپودا نوا اودهبدموی ص كناطویمف لو لوطننا هنسانعمهیهاد

 مف تون لعنلا الیلق لیلق هسأر یللعدبصن مزوك ى ةيو دالا خوبطل هال تلعجاذا لوطنلاب
PENTالمان داذح اکا هک هنسف یراکدیکهنرب قالب ر  

 کل رد خد هرب كرب لوشلسو یرعصا : یا دلکش لنعو ىع كنون هلیعنلا ردیعاسع"تنژوم

 نوسلواندرومد كرکز رد منك بد جلف فیس لمن وزمروتب هنر روا قرب یراشاط
 کن نی لمنلا راررمصهنجنود یاب کلوب د خد هرکس لوش هنو نوسلوا ندشموک
 وقت یک لمن كلذك هلي رسک ك نانو كنهزمه لاعتنالا:مہا رلا با بلا نم تلعن لوقت
 طا وی قو یتعومهلب رک نیع تلذک دلعانلا هنسک نکل عنهلب زك ك نع لعانلا تذتحا

 دبیفنرطزدصانخد هراج نان و نسشپکل من هڪ هلا كنم رد زانو لکد نسب تلعات اف

 ۱ | و وو یتادو نخ تلعن الوقت كنا لعن هلیرسنکتنءزمه ,لامنالا نوتکغبداوا
 لاقب هبل وا رودم هکر اربد خد هغملوا قارالیفنالوا هدنرزوا قن د رطهدرب یعودلوب تبان یکلب
 ایراد كکلب بودیازو اجننەزللبقن الوا هدنرزوا قن رطن اقو اذکل ج روا اذکد لەنم

 یر لددوف اب روح نرو يلع لئعنلا هلوا شلرت وف هلړکړ کن دنس ها هکر د ینادفاغرخ لوش لوش

 عهای ترضحو یدبانوزوایلقس هکر دیبا كنهنسکرب هرزوا رو رم نزو لعن
 اا ب ر ردیاهیبشښنهلجر نالوارکڊ دنعال وا نوزوا ساع هدنرلکدتنا بن عتو لخ دیسادعا

 هک ندیم ںیغو كنون لغلا ینعموانزوردیبک4 ہلُمَقنرذِیشروپراربب هجررح دلانزو ىلع

 الاش رپ د یی ہغمتوط نیک ب لق لغذو دتفاذاعبارا باسبلا نم جیدالا لغذ لاقب قل وادساف

 ۱ iT هدنحارجو تدسف یا مهن ابن تلقب لافیراربد ید هغلوا ن ءاز تدنو نغض یا نلع

 هکتعیاداضفا هلی جنس هرآلفلخ لننود اسف یا لن نم یشەیفو حزطا یر لاش رارب دیځتد

 | دنافناک اذا لغت نالفمملوقهنمو يرد نالوا داف هلب اب رسک ك نبغو عف كنون لغنل» راربد ید

 ار وجو مالک دی ول وک كانو فتو لفنلاهلنیغ نوكس رب د لغن هماغو بس لا
 وكن ەزمه لانتالا رارزد یخد٭دلودلوہلفانوۃولصلاةلفانەنمو انھی هل رسک ناف لفانلا هلوا

 نک لادباهن اکی لصتتو هنم ینا ادا یشلانم لفتنا لافب قاتروف بواریص ندهنسنرهلب رسک
 دا ذر تالغا هک ردلکددیمب ید فاتح | قلوا ناکببلقندلفن لافتاوردیمالک :رهوخنانلوا
 رک a لافنالا افنالا لام ےینغرپبغف لغتلا رذشع ارورمهدان با مکتزردەغلوب صالخ

 نفع رکنا نزو یلص ليفنتلا زرد خد هوا یزاکید یناکلسفان ابی لفنو هنس انعفیرللام تین نج
 نر ال واٹر یس كو لنصف ا الفنا كتطعا یا الفن تلفن تلفن لوعت ثمزِونلاع

 ںیم جوا نالواهرکص نذر ص ندررغ هلبحف كانو یم كنون ون لفنلا كلی ی زج وا
 درنو ل لقوتلا زدمضک ج وانالوا دنمادتا لب هلعف كازو

 | لواوویعف كنافو كنون اہ ۃلفونلا زدیمسا یخد كإجرزبلذونو ارب دیدن نالوااطعلارشک
 سا سس تاج سکس سہ =

۳ 
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 2 7 7 تن لی لیعنلا نزرستض عن ان یاهو دو ضف ||
 كا نشود ندشود هلی ن ترس و ىم كوا لانا لاسنا هلربا یدنکن دم وم فو زص کر دا بوش |

 الکل لیک ائ ہرمھ BY مسااو هه اعام ندو ار دید و نشود نوا J ود ۱

 یدمتیّاطلاشیر لاو هشب رز اطلا لدا لات كتشود کلب تاشوفو قسقار نکنلپ شوق ||
 كيش وى كنون لیستالا تن اخلاق , قلعوا او تالوا تل الف هلی رفت رک فش ها یو

 ن لموح یتا هلن وکیل كيش وهف كو لیلا" هش نسخ وسهکر اد تا لوش دمو یر ۱

 | وبا نعالشنار دلا نم للا تلش:لاق اتعم هر ese قەزقح

 ہلکا هک زومد یراک دید شک یه هلی هلربصف یلانشوی رک كي” لخنلا لعن ملحم او

 هدقمزچرص ایکن لیک تنش و كرم ماشنا هال نک ت الذكي“ لااا 90 رقحتاندکلدوح
 یخ كن ون لضدا ردشلا عقاوهدفنر تن هنا نعم اخت ورب ضو نیر ف

 یرومد ردن وک كر نرم قوا كرك ی شیلا قر کیشن جا درک ی لمان:لبنوکس كدام || |

 كي: للا ےل جام یل یجب اک لا لؤاضنو منو یعچ هاب رسک كنون لاصتلا نوسلوا |

 | هل لو نأ هاا دلرصف كداصؤ طڭ لا هنس انسا فيس علق هلیضلداصو |

 هفیسقح ساب وب تالیف لوصن و دعط یهنه جرخاذازف الا لمصت لاش قسقجندنرب قرط كزاوط ||

 || ترت لوصن «لصان ةي لا ةب ناضل اهنع لازاذا الوطن لک :ستلالصئ لا زرد یخد |

 | لاداق وفا هامر مهلرف هنعولصْلا هم ب رخاذا مهسا لصف لا اب دید لب ندا |

 يد ەچ: انقجبونابص هری رب فرم كقوا لو لو شنا رکود قوا قوق ق
 لیصتا طلا ر واک د یم كلصن لوصنولمأتهیفویرهوانالافاذک ولزانددا دار شل
 كرا رعوبو هلص» تغ زنا ادا ابات مہسلاتلضن لوقت وھی ےن

 قمرَفچیرجند)زو ک بولقه زا قدک ندهودزولوا یک یراک دند ناغلا ٹر
 نا

 || یعص كم ةنسالا ل صمت هل صن تغزاد عزا تل طالوت راز دهغع سه مور دلت بے

 0۳ هد دشت ك اللاور ونلوا قالطا باجر تاک الال صنم نر لنت هرات |
 نالواهدنسارا شا هلون هلن دمو ىسك اص وی كوئ ون ل ليصلا زرادەلفن را نالوا ی٤ی رِوغد

 قاوا یز ندهاکهل دیدشیو یعض داصولو تقف لصفتلا: اصلا زدہ دنئلادک کر ردینسا تازض و

 EF رم لا ص >الا زولکی خد هنساتم جارما لصتو انادان نال للا

سا لاما ناو هنج رسا اذداوملصن او لا تاصن:لافبرددنع اتع جازسا اله رسک |
 اق

 ا سا هکر دراک رور لوش فیه و هنطقسا اد انکا فیه لال کتا لات رو .دفنسانعم |

 'ڑدیکید فلوا ف فوزعم هلی د یم هلن ادب دست رز وز | ۱

 ۹۹ تی داكا فی ھلا لص سا بودیا لج هنساسنعم قاربط ییا مَا یر اض لعاق وو |

 طقس یمہبل تفسا كس وماقس> اص رداد بالا ىغا ۳و زد طر اد دارکلاغ مرک داند کد

 ہیکل ہلضامو هامزادا ہل ان لاق وا لڪ ر هع اوو نی قلع ولالا یکی تام | ۱

 هنع ملکناذا نالفنع لطابت, نالفلام زرد ین کمار ود عمق تو درا ناسب رذع نانا

 انن د میلا تاب نا ٤ ا هاو قا هلن وكس داو فلو لشنلا 2 ی

 لات قمنا هلك كانوا تن نہ لا نالا هتلغازا هاتف الف تاضا لا ةن
 2 :e ولنا لبق :5 ہما Ein ادٌاولضاتتو م نسل اسد

 ہر ے 7

 کوک

 1 نهم لاصنالا ا رولوانددادضاوب سب راربد ید کنز نرم هقوآلبهتو هن

 : ریخت یازغ تورفخ نزار وم دوم کلا را عد و ضا تداضز لوک كلونو |



 لذث

 | ل

 8 یه لا الا یخ رسم یلماذا الدونملجزا یشم لاش  هنسکنالوا قاص ہلیرس؟كلاذَإَ ا
 هوجو لاساذا ةبادلاوناتسنالا نطب لادن الا قل والاہسا نرافكنهنسکرب هل رک تلاد و ||

 لا هجم لاذو هل کیون رون هلاذنلا ردشعا تراشاسوماق بحاص مدنی دا لود یلح كنو سد |

 لذیلاعت هانعک : هاب دمو یر سک لا ذو یف كنون لیدنلآ للِدنلا ەنکںالوا قد ۱

 ةف كنو هلازلآ لزلاو ل ملا رنک اعط لاقب رد هنس انعم كل هداب ر كلذکهلنبتعتف لیلا |

 كارو کم لرلا اکرامال میل زنالوترد هنس ا: لازنا هل رف ك نازو یض كوم لزا |

 ۱ یامته لافرولکهدهنس انعم ٥ ۰ :رهر واوا که نو لوح مالا یلع نالقلزن لا ود لاَمب زیبا ۳

 أ اھت 1 ور ویکی ےسس اک ن دهن

۳۰۹ 

خ دم ہدنوب نکیآ مدقم ندلادواو هدنافرصر اس ارب زردراو مالکه دندارا یبملوف
 ۱ ۱ 8 لو ر

 3 ۱ 7 *للادو یک كنون لدبلا لا لنسادا سما | بالا نم لذنلافیردهنس نم تساسخو ت هاد |

 | فان ولڈوھفل

 1 ۱ "گز مہ لازاالا رونوا زاطعا نوا هتسک ود هل زر هکر دنس لوس هلت لا

 ۲ ددهنسانعم قول افو كلەدابز عید هکر واکید هتسانعم میر لو منا صف رالزنییجج

 ات دوام لاو یودرف تانجیاعت هل اقرار د ید هغ وف هنب روا یر یر مود لزاو

 ثا نغپ هلی رسک ك نارو یف كنون لا قلوا ناور بويعا ذوفنەری نغلوا لر رب رومغد

 ۲ ۃومہارا بالا نم ناکلا لزن لاق و هلارملانیب نادال  ناکم و هلن ضرا لا نیما
 ۲ زاد رد هنسانع لا ایر بک كازو یف كو تالزلا منم یا لز طخ لاق رپ دید ہطخ نالوا

 ۱ تمافتتال یدتا ا ارفومملراسنم یامهن الر ىلع مولا تدجو لا ہرزوا باور ییارعالانا

 ۱ قا رک كِازو یف كی” لزملا مهنماقتسا ىلع یامیتالزت ی ع سانلا لاق رد هنسانعءلاح
 ]| هنر هلرنمو هاضعع رو زلانزو ىلع هللا رد لزم ځد هواورن وقرارف اسم هدرا هک هکی رب
 اس ؟یجج یحاص رانخشیج زن هچرک ازان و مجهز منالوا ہباعموبورولاکیندہماسنعم

 رالف یز تما لاس كعمود ندنس هبنره هنسکر هل رسک فنانو كنهرمه لازتسالا ردّ

 هوای الف تا تما لاسقبر وکی د هنس انعم لا ارنا لازساو هتنرمن ع ظح دال ول ايلا لع

 ۱ 4ل زنا لا ش كم ردنبا هلب رسک ك نءزمه لازنالا ال زموالوزن تلزن ل وقت رد هنس انعم لولح و لوزز
 ۱ لا لاش و یلعت هللا هاشنا روک کت هنس انعم لج رام هل كون رولک ځد ند هلان لاوناو ہریغ

 : ۱۳۳۱ ا قران کر لاقب هانعع عرگتلانزو ىلع لیزرتنلا ةلاٌرلاجرخا اذا
 | لودع۔ ند لزانمو رد لودعم ند هل رانم هنس | ےن لا هل هژیس ان هرروا یرسکتمالو یف كنون

 1 لزا قغوفرکسع یکی هدب رج لخت هل رسک كو لالا رونلواراتعا ٹن وم نوصقب دلوا
 ا هکه نسنرپ ندره د دب ادش هلیرسکك از دلراسنلا لات اهل ردن هل دب دشو ر كنارو هلنېښعف

 هفعن وق هبانمو كا ہلنتمض لورلا هنس انعم لج روام م هلع كنون لالا رولوا لزان ہقلخ

 | ندغابکر دضرمرب یکم اکر هلنوکس کارو کیو هل زلا ینکاونااذا مولا !لرنلاش زار د ید

 ١ هتسانعم فیض قاوق هل دمو ېر سک ك ِاَزو یش كون لیلا یرخاةمماولافیرخ ال زنأردقلو

 فل ولکیخد هنس انعمر دصملسنوردهنس انعم دلو لوکس كنس و یھ کون لسنلا

 دز لمس لر د د هکعتود کلی كشوهوهتها نکلب شوق لسو لوالا بالا نم لنت رمکد لوب
 ار رنو یدعتالو یدعت ر ر اطلا شیر لسلو یناشلاو لوالا باسلانم لبش و لسی رر اطلا

 |5 عف نالسناا نواش مو لا فاعل هللا لا ع رسا اذاالسن لو دعلا فلست لاقت
 مےظعبدلواذااولسان لقب قغوط ندنضعب نهم هم کنرسو یتف لان لسانتلا كن تفرس |

 بسا ارا شما نوا لبن هکر دراوطلوشهب دمو ی نخ نو كو لوس مو نم ۱

 هبقف



 یرک کنون ارد هنس ان هیطعهلبرصق كن او توک كلاحو یمض کنون للارذکمر ون 1 ا ةروع لک یفشاراضمبو اه دف رم نت نم ما تار وَ
 ]وله يماهاضعا لاش كا نیو دد نکر رو نرهم كنروع هوك ۱ و ۱
 ر دید هباوعد هلو ردکع داذکو اذک اهل تولو نیعتو دشت یرپم مز قام 3 شا ۱

roo 

ENE STA ARDE ers أ 

 بت تا ی سس

 یر ایف لوش هلب رسک كناحو یعف گل لالا لورم لعاب لج لا و 1
 هننکربهب رسک كو كبه زمه لاعتالا ندلامعتسا ترک هلو شش ی یک

 ءاع دا |ذاءربغ لوقو | ناف ر عش نالف لخت | لا كع : !تفاضاهرودنک ناوق دوخا نرعش

 كو ز لنعلا بلا بشن اذا ذ2 هلببفواذک بهذم لک: نالف لاش دراز ARLE رس ۱ٌ

 هام هل دمو یرنتک ك اح و یف كنون للا لیلا یبا ا اطر خلل وکس كن هم اخو یخ ۱
 هتلب رغادا ققدلاتلص لوقنزرب دیخد کلا ن وآلحویدحاو هلن ا یف و هللا ١

 كلا هل كن اجو كس لیلا لا ردکک ك نوا كت الضف نت ندنوا هلتیعض کل ۲ 4 ۱

 ید هلیصف کراحوزردوب یر کل کراتا مسا ناک ہلیعص كلعفلا نیغو كم زانو هکر هک تلا یا

 هل رسک كناتو ك ةرمه لااا ا لپ ایا فیس ردلق لصنم هک کل تم لضنمر 1

 هدماقمو و كار اتخا ییهتسنربهلب دی دشنو یم كئاخو هلنبتعف لا قمارانلضفا كنهنسنو ۱

 قباطخ جاقرب یودہد ندب زر لت وندب نک نیرو ندرکاغصَسا لاتا كار ا ۱

 دردنعا ادا طلخ هنسانعم كلانا ر دیس انعم تل نب زک نیتهیاریززادلک. یخ دلا لیٹ

 لوکس كن احو یف كنون هل رطب هلع نط: عصا یاردصلا لخان لجر لا ؛ردفنسانعنرص اهر کاخ

 ۳۱ تو هل دب دشنو یف كن اخو ین نم لَخْلا ہدس فب. ر. هلا هکمز دی ما لعضومر

 ردهتسانعمع وجر باباو ي زسلآ ظر اقا بوو تح لا اک ل قا بوو یتح هلعفا الا ریٹ
 یتامعو یتابخ بولوا دیدنانهدک دتک هکم رشولد یاری شر ورد رراد هنود ی ارج ظرافو

 كباخو یت كب“ لیلا زهر و لاح ی هل ورایدب دی زعلا ظ ظاقلا بو وی نغالوا مولعمان ||
 كن ول دنا لدنلا ردرعود نكلام لوا هکر دیعما 1 رعاشرب ندنسهلبقلیذهكاذک هلتدمو یرسکح

 تلدنو۶ یٹلا تادنلاش هنسانعمشالتخا نم وا ؟تونافوكع | لقن یهنسنرب هل نو کس كلا دویمف 3

 لب دنا هنسانعء روک وزدى یم دبا لقا کلا یسک ك مة دا بلا نمامتج رخا داولدلا ||

 روتر وا هاب هکر درب لةش وک تر د لوش هل دمو یرسک لا دو هلنوکنكنواو یرسکحلپ« ۱
 كا لابمعتسا لیدنم هلی دی دشن و ىم كلاد و هاف لدنتلا زونلوا قالطا ىد هلا سدو
 لیدنلاب تلدت لاشهاسنعع هلبعص كالا دو هلتعف لدتفلا یخ اروم الا یربسقت کلب دمو

 جرج دن بودیالب رن هتس هام هیلصا فورح نیم كی نم اسکی فن تلدنم قاکلارگآو

 هکر درطعغ لوش هلیدن دشد كن ,ہدنرٹکو یعف كلادو ليم یلدنلا ىدا راکناهک ال لقت هثباب

 هکر دهنسن لوش هلی تالادوكنو نالدینلا ردیعسا لر شر ندر رش4ش لك قۇر وا

 فلا دور رب دید س واک اک اورونلوا زن هلعصب رغاندناو رول اضراع هبهنسکش مراو یوختوا
 كلاد و كن ونو یعصكيملدونما هنسانعمنابدن هم یکی اهن كلا دو وال دونلا ردنغلیدیعص ||

 اقوکس كواوو یه كنون هل دو هل دونلا ہی هز دیساضعا ر اا |

 یف كو و یمضكيم لدونلا اخ ما اداهاصخ تادوت لاقت قلوا قلص نسر هلاك كلادو |

 1 رذصلالخانردقل اح هنلفن كتغال ها اس ولس وم اقبح اصو كنب رهو ج كلكن دزی مانع تاتو

۳ 

 لدن



 لع

۳7 

 طا ن دن ین بولراصەنو یر ترا هایم تان یخ كلوا ءا لنت لتانثلا زدیعمما ۱

 وہ سا و ها صعغب نموطا هضعب راصو فلااذا تالا لئانتاقن |

 نو یف كو ةلشلا :اھڑنل اھ الوفنعاهاقلااذاذع ر د لئ لاش ید تک لا ئا رر دفکتکلضا|
 ۱ وک ہمہ لاتسالا وا حموات ورد کن قارط نا رج لد ویفهلدموی رنک

 | جاودان وریمر راوط هلدم ویربسکتابانویخف كنون لدنلا ةروفحیالثن كرف ||
 ۳ یف لیون لتا هنسانع ارد لشو ل: هدهراوطنالوا یبحاضقنرطرهیدشا |

 :دقمكغایا لجفوتزناذآضرالا تلجلاش رب ید شا ناو لجفو هتل موقع ۱

 دن کرا نس وت اط ب معلق كنات لئان لات یسطر وم یشوق ءو دنا شلوارک ذالنک

 ندننکآ وک < نیک هرز هل وكس كا یعف كنون لنلا ینعم واز وردک ه ژن هززتالوا

 ہغمرتچیرافواندرولش الت تک لیڈر رد دمت یار دون تو ار
 1 یدنارورمنالا گن را دهقوآلبنول دلا نماھفامتج رسا اذا ین اک تلثنل وةتررب دیخد
 مننوتضفناذ ادا دز مار یفامتلتل وف رد خس رت زانالواءدقجر فط لئژو

 |وروقجشل زاق ہل صف للا اهم ار تج رس اا دا اه اتنا ل وف قم زق ج قار ظن دوبق

 | جات نیر لو دلو یاهو هل رد ی د هغلق لصاحدلو لو رد هنس انعم ل سفا

 روت ر ودل ر دنوکل جت و ردي را قباهودمس انم و هی رادا ال [معسانع یصطا لخت ةقانلا لاقع

 تا رفح سد رد كنویق لجتو هفشعس 0۴ لاقر رد تر هک قبا عیسوی رح

 و وقت رد وب نال اد تام دف کشت رر دی دهم اب ن راقات

 ہتھ ةت رصاذا هلک لج را تلج لوشرارب دیخدهفل اوت بو روا یبدنسکرب رت
 یهتسن رب لجوراریدهتم وصخ تراشمو هو راشمهراش نمیا هولجت سانلا لجنه
 ۴ كيج نلجالآ ژربدهدهب وص ناس ن دری ےودتجر ختم ااذا ما یشلاتلجت لوهراربدیجد

 دی اک i RES ہیاحان هللا حق لاقبر دهیم اٹمم نی دلاو هرز وان ةغیص هلصف كمال و یم

 ٢ 9۳ اش وا وخ لس رب دید ملا لوڈ لو تمام لا رنک تک لحاثلا

 3 لاق  قاشوچ وضنال وارهاظندرب ہل رسکِل ات و كن ءرمه لادهتسالا لحلا ع رکن اک ادا لجان

 ۱ دم ویرسک کو یف ون ون لیلا هندره اظلا ءالا یا لالا ہر ادا رض و لا لصتسا
 ھ328 هوره وکار کن ی دره

 یی رسک كي كي لحما رارلن وا لج هکر د را هود ل وشهل رسک کیو یف کل ون لحاولا ردت وا

 ۱ ) وش لم و رار د دقار وا٭ دیکوناسلاک اور ول سک لبعا هلکونا هکر دنا غم فلو

 ۳ و لا همه لالا لیلا دنعطلاعساو یا لم نانس لاق راحالوبب یب هرابهکرار د ېد هردنوک

 1 3 احو هلی كنرتامهسن داصناعصحسو عساویا لالا نامعا لات هنسانعممساو ارض

 علل تا اول ته یسبعتب :رضحہلددو ویرکک وج ویرک ک زمہ لین الار ا ود هلام چه

 E رک د مو یدل د هغي کک لقال ومردز اح ی رک وی ان ات تاک نال والرات

 ۳ کر کءر دزباج یسلوا قالطا هلن ومو هرکد عیسی رالاب هلن وکسكناح و یتغ كن ین لکا
 يک ؟یفیدنلوا قالطا هنکب یرا توست ورولوا صوص هرکد مهد يح و هکر هد لح الت و بوسه

 یادانسا یز وسره هنسکرب لحویدحاو هرزواروب زمنزو ۳۳ رر د ید هب راتاکرا

 | هتیعداو ہرضەلاف الود هلا تفضا | داال هلال وملة ناحل وترد شاب وس دنک ی رغ ینا الا

 | انا لو ت ہنسا نعمك مر و شش ردردص+هل وکسكناح وى يک یل ون لان ۳

 | بلو یومدلرد یخدەکمریو هلا رط اخ یافصنرهم هروع لحو ثاانا تالان مال هل
 ےہ سس

 ن نا

۳ 



 كنون لوونلا رردلافنشابهسنرکسن رو و سر ےک < نررتنآ /

 هسانعمهب رع ماہس یرا_ةوا كنس هغ اط ب ع هلن وکس كنب و یف لون 87 هد تلعفادا ||:
 چا ہک توت لالا لالا ردقوپ یدحاو ندنظفلیدنکن کارد عج ورد یان وم وم وو ۱

 رو هکر ولوا.اک ین سپ یج كلذکه ليف کن زمہ لا الا دنسنعمراقوا ن الوارد |
 الہنولپناا الف تلبنلوقتز ری دیخد هخعهلقوا لو هدهسیا عج ولکدنرهرر ولق مچ هر ز وارا ەفیصا 1

 یتفكنون لابلا ادیدشاقوساہتقساذا لبالا تنل وشر وه ریدیخدهکم ر وسرک یهو دواېنرلص ع

 تار نکل ەنسک نیلشاق واهل رسک كنب لبانلا یحاصرافوا نانلوارکد میدی دشت و |
 لب لان و ا دن كو ما تاب یبا و باب دید ید لا ےک وا کی هاب ۱

 كناتوكيهرمه لایت الا یعنصقایقواهلب رسک كنون هل ابنلا قداحن او قذاح یا لبان او 7

 تر ود هدنو یدتاب وةعب و «یادالو هل هبنامیآ رخاب الا هلن لمبا ملا یم وا هنم هلل رسک
 ہلابن و هلا یض كنون كلذكرد ہتلاو ہل وکس كن و ویک کب ون ر دهل ترانا هکر د راو ید تغل

 لیلا لب هتسا نعم هبطت وکس کا وی نون هل هللا هلیففخت ك رلاب و یف هلرانون ردهتلابن و
 ر دهنسانعملضف للذکهبفیفخت كنابویضف كنون هلال ردهنسانعملضف هلنوکس كابو ی كنون |
 هسک نالوا فصتهللضف هلبدمویرسک تاب و یتض كنون لیلا سما ابا بلا نمةلابن ل لاقت ||

 هدنک اسو ردي ر رفت یرهوجنالوارک ذوبيکک هم رکهنسانهرالضاف عج ہلنبتضف لب لبتلا

 هلال وا ل وقنمند ردصم م رک هکر دلم و وردشماقبا عرصنەنم وا وج كل نکآ

 رولکیخد ہنساسنعم راک لبن و لکد ندنبلبح ییی دوا یج كع رک هلوا قالطا هتعاج وهدحاو ||
 یراشاطاعتسا هلا یم کناب و یم کن ون لبلا ردنددادضار ونلواق الطا خد هرافصلنو |

 یسهتر الوب نع المو ہلنإنضفرر ولف تاور لہنرل نحو لبنلااودعاونع لاوان ای و
 رد ءانهش راقدل واربغص ی رلکدید لبن ہئیرلشاطاتسا یدت ارایضعب و رولواكدیرارب قور فو
 باب ینعی هنمالب دوحا تنکادذا هتلنق هلبانل وقت ملا ق واهبقف كناب و ىمط كي لباس هلن انلا ا

 هسناوادار ہہِلاغمندلضف یانغم ین هد رونا وا دارا جد ہدلز وبهاکو رولک؛ززواهجو وب ند هبلاغه

 عرکتا نزو یلع لیست كعابلطق واهل سبک كاتو كن هرمه لانتسالا رار د هرز وا هج ووټ

 لاش رار د ځد کم ریو یراشاطاحتسا لنت و البن ہنلوان یا هتلبنفیلنتسال وة كهرب ءقوا
 یماعطبان الف تلننل وقنر رید جد هکمرب و ماعط ان اش لیت واهینطعایا ما ءاعتتسالا ةر یل
 لج راذهلوقت هنسک نر وکی وا هلب ددشنو یر سک ك ناب و یم كی لبتلا یش دعب اش هتل واناذا

 یئلنا ك هنسنر لذن وكمکج فلکنن وجا لضف ہلیدیدشت و یم كلاب روف لیبل ہلال تم
 هک وا هو د لات ولبن ال اقبالا ذخا یا لذت لاقب را اردیندهکعاذخا ینلضفا وینسحایمب هعل
 رونل وا لامعتسایخد هدنریغ كربعب لشیدت یب ارعالانب او تاماذاربعبلالبذن لا قبرا رد ید
 هصخالن وکس کول ز وی سکته لابتلا هلسافمةف جل دموی ہک وى کن ون ةلبنلآ

 لتنسا لاق كما مدت ندنباسحصارٹاس ہدص لب رکك او كن هرمه لاثتسالا هنساف عمرہ صو
 ہلدعتسااذارمالل لنفس الاقب رار د یخ ددغفلرمصاح هب هنسار لاتننساو ها یک م دعت اذا فصلا نم

 هکر دیس , هطروع یشوق هودلوش كلذکل ن و كمکح و ربا یبهنسنو لوکس كانو عة كنون لا

 ران نعف لتنلا ِلتلا نوک لامعتسا بو درفحهدنحاستفو را رم وکه درب بو ردل و طوص هنجگ|
 مس سس

 تم ےس 8ے س

 | لو ون عضولو ہون لسح رلاش هنسک ی روب هرز وا ہروب زم تفصهیدمو ی كن :زمهو ى ۱

> 

 ردشعا ضرعت هنساکع چ هلنپتخف لبن هدسوماق عن ردنما فل وا ص رعت ہنسلک مرک ی چ كع کر

۳8 

 , | تفاذالبالاتلبنلوقترا رب دید هكا ل رادننیمصم ك ود لو لبنلابهتیم رادال والا بالا نم

۱ 
 سے ےس ےن



 ےک

 اذاوبع و ده لا 2 نيست ره ست نر ۱

 ف كو یمض كلوا مش لما ددیعما كعض هر هلنرتهف للم للم ةلملبع ہلاک خجلا قد ۱

 ۱ ۱ ۳ _ ا ی اوج 3 ولسدبطیآ لم یب زطلاقبل او نالوا

 حد :لیولا زنڈوزعم لالا لرکچ همروس لک ناهکل ید هلن دمو یتضكندنا و ینضكاوا نم 1 لوٹا
 و د هلا اربنکرولواهاک امو هل دیدش و یرسک کلب رارید:لب وج هماغو یر بف كواوو

 خام لاما هتسکرب هلن وکس كو اوو یتض لیم لوما امار ڈک یالام لجر لا شرونلوا قالطا |[
 ]دن الو ات ناف و لوع .لجرلالام نام امی هانعچ نتف لوألا لوألا قلوا

 ]کنید لبو قادر اضلاع تالذک لیدی د نو یع < كواوو هلنیتخف لزا لاماذ |

 و ةلولا vS كيم لوملا ہربغ هلوم لاسةب لق بحاض ل اه
 | رداد تم كج روا هرزوان انوارکد لوم ظلم ضعإ ئ دتا یز هو ج ئدخاو هرزواروک دم 1

 ۱ هنيه 06 ۔انیلدٹیا ن دهنسک « ےلعب دم نک یدایاداشناهدراسءشا ضء) وید ۱ لهه

 ARR ھه لاپ الا۔ قعوط هتسها ییهنسارپ

 یاهم د| لوکس كناهو یعض كيم ةلہملا «رظنااذا الیہ هاهمو هل مما لات اطبا
 كناهو هفف لپ آهن دنن انعمر اظ سا كيتا بلط تلهمهلزز دک اف ٹلبا نه لاہقءالا۔ 1

 1 له و لب همه لالهعالا الا انا داهزما لع :لاقب قلواهرزواربخ اته دغنسنرهلیدید ثنو

 : زد 1 چكو کن لالههاوتتضتناو لالتعااد وا لمعالاس قعروط یرغوط

 الا هکر دهلکر هل ضن كنزخا و ینوکس كنا ھو نمف كو
 لجرا لب رب یو ہک احرولوا قالطاءفجنو هیون د

 ےہ

EAEا ید وس تیسرا  
 اخ نادم ساروا ترا زو کس كناهویض كود لما زدلکد الهم ظفلرد ردق,لش

 ہللا ین 2 ر نان قر رت مہ زص یزایصو هکرباناف ندنعارخ لہ د یار غوباو

 بوت هو هلن وکس تاب ویڈ کو لیلا بارتلاو لہلإلامخافاف ذی نوت داهنغا| لت
 لی ۱ كنیم کلو ا یر :لیملاو ہل توا مم املا ءانعق هایت نالبلا كا

 7٦ جین دص اوس الا ی تیعمو بنافم لئمالیو الاغ رانالنموالیم لی لا لا لاقیهانَعع
 اک ام لا لات زود یفد هک اروقنو ىلا علا )فن رد هک لوداع ۱

 یر شل لیلا لالخ خلا لاما لای لک یہود تامردنب لیہ ہلیز کن زمه
 ج ا ام ندروب ذره قا هنلنک نالوا یر کا یزوما ہلیضف كلاب وڭ لدالا ۰

 مروت وا زوم هدنززوازک هکر راد تدا هب نک لوش ما لیم هفنع یفایا اعلا لہالجز
 یول اولا شا یو ار دین موف ویلوسهمكفلا ووك كا و تک كيما ءالیاا

 اجالا ككا ەبناچ وە ال وا نک یهض كاب یش کنن یب اذا. رر ځد دحاغا نال وآقوتخ ا
 : ءالاقرك:ردنالیم هکو ندنکی نلف لن ونسک لب نگ كنانو كەم ذلاقساللا لیاقت یا
 5 هجرت رب ول وادد تم ہدنمارا كنهنسا یکیا غ نکلا نز و یل غ لتي "هالن لانعساوب ۱

 ت e ea لیلا 20

 ]| رفد ج وا کا رفر لیمور زبد د هاب یژرافدیاب نوا تمالع هدلوو ها قج الف |
 1 | ك یناذوتوا عدم رخ نير ذم زذمدف وا مداره واز دمدا كیا نوا عفو زرد یم

 | نابري غف نالالا (نؤنلالصف )رولؤا مدفكي یکیانوادوخاپ مدا كيبترودلیفز ۋ

 قرردلاف

 سس

 اس سست
۹ 



۴۱ 

 .نددم ینالغوا هکر دنر وع لوشهرزوا یٍ'ورورچوباہلیرسکك نبغو قوکس كنبن نو یمن كلوا مم ||
 لد بوشاوط هيهن دکر هنسکر هلن وکس كنیغو یتغ كم لغلا ہرغوط لیب هوم هلام ندمتک ||
 هرونر«تفم هل كي ےاغاا هبففواذاثلانلا بابل نمالغملفع نالفدنعنالفلغ لا قوا ||

 كح اغا فورعههلکید مودهلین وکسكفافو ى كيم للا ھفلاغم بخ اصلهنالاشقلوا ہرزوا

 :كدافو ىع كع "للا راشعدر دیباغا یدنهیامرخ مو دراضبوردندنلیق هبوداهکر دیشی
 هدنیدح هنعهلای مر دوعسمنباماور دبا مج نسهفلیقا لوک هکر دغابنالوا هدزوکل وش هل تۈس ||

 قاب أ:نمربخ اهکرتو ةرمر د شلارویمءدنقح كجا اصح حسم ند ہد جس عض وم کھ لع نالوامق
 لدەقان لواهسلواولربخ ندنزوکرزوک یعیدراک«رظنو هذیع لع لج را اهر اتقان بأم ن٠ی٘ألقم ||
 هتلفمو مویلاذنم نبع هتاقماملاقم هرزوا یناور دیوار دکار ظن هلنوکس كفاقو یعف كيه لقلا ||

 ثیدطا قور ولکه د هنس انعءقهردلاطلقمو ہرزوا باور وزع وارد ہنسانعم یپع هم هيلا ت رظف

 ءافشارخ یو مسلا مدقب ها ومافشرخالا ی واعسهیح انج دحا یف ناف هولقماف ماعطلا ف بابل قو اذا
 ہردساکرب یشاطلوا هدعدلوا وامردشلواوص هکردشاطقفوا لوش هلرنوکس كفاقو یف كم لا

 صفا هضمب وهدایز دنععب ك عا نوتا وص هک ار وف یرادقم كوتروا ی اط لوا وص ویو
 هب وص زر یربهنسک ی کیا هلي كقاقو یف ك نات لد اغلا رزردہاہدزب یتیدلوا زاوص هد هز وزو هبل زو
 هدنط هو ول وازا نوص كن ویق تن لوكا الا ناطاغناذانالفاغامه نیل لاقت قطب |

 ذكي“ ةلكملا اھطسو فعق”اواھتوام لقاذا لوالا بابل نا تاک ل ةب قلوا عج الاف

 ییا ردشلوا عجزا زاهدنب د كنویقەکر دیمسا كب وص ل وشر د تغا یخد هلم كي*و قو کس كفاکو
 كم ]را عج هلب دب دشن كيمو یف كعج هجو كتك ذج یا كنبكر هلکمینطعا لاق ك هشنامز كمك ||

 ین كد اکو وف کیم لرکلا_ردهتسانعمیوفنال وانیشن ہلہااز دیدننتو هل ههم ءاز هکر و یسهلج

 للاا سوماقلا ف اذک ی کبک هباتکی ج هلنبتض لکا یوق الوا مچ نزا نزا ییوض هلیدمو
 کک تواسقكلذکهددشت كمالو ف كم هللا ثمکح توا دق نك ل بقل دبلف هنر هاتف
 المو ۃلعواللم اضیا دنس تالموع ار بابلا نم ہل۔ا؟یشاا تال.لوقتاضبا اھانم کف کلیم الل

 اضبا هتساذا ہتللعسا لودت قلشلصاح ٹواسف تالذک لب رسک كنابو نم: لالخ الا :ہنش اذا ||

 || بوثلاتالم لاقنز رپ د یخددغتادشا یو لمو هنسکنالوا یانو اسقهدیدشن كمالو ضفة تایم نا |
 ثالکو کم کت ربددەکمک نر اک ك نکی فکو کلا لف لوالاذط ابا ةتطخ اذا لوالا بالا نل زا

 ةا تال لاق رلربد خد ہکیوک لوک نوا كمر وشب یتادوخاب یکم" لمو دام هذزکید
 || كءمالو یف کیم وبا اب سماز ہر ہاذا لم الف لم لاقل زاد قد هک بوک هاتر لب لموڈلم
 | كيم ةلوللا ةلموذو لولمو ل.لجر لان اضبا هافعم هلبعتف كم ةلمود هام هلن دمو یم
 لافبلمرب وتواسفلب رس ک ك زه لالمالادل ولم ةأرما لاتقل یم ہلیدمو ی كالو یف
 هد هنس انهم كغ تباک لالماو یدرب و توا فهم زان یعب لماف لدا لاه و مم اس ادا هنلعلماو لما

 ِکكعوک وکی نا للذهب "یسک كنتو کن ریہ لالتنالا .باکلاهیلع اما لایق یک اما دواک
 تادوخاب كا نل وکه لوک هلن دمو یرسک ك مالو یف كيم لا هللا ال تعا ذاا متاحا لات

 ةلمانمطا لفتالوالیذم ۃربخانیعطاوڈلمر خان طا لایا: یم هلیدمو نص كم الو ىع کِس لولسلا ||
 كما هلم یدنباددیبعوبادزاسلوا نج مل امعطان دیس ود او ڪڪ یسا هلبقف نم دن

 ینا ناسنا هکر د تزارح لوش ہلیدعو یرتسک كالو یتف کلیم لب ردیعسا روق یزایکذ مر ک
 ۳9 هلیفیفخت لمالو یم لی لاللا ذدیجندنارتهرلکک ل وا هکر دناهدهانمهدودنک 1

 مس

 مس

 وس

 كا تکرحہدنزوا كشود ندنبارطضا هتسخ لزل لا نو ىلع لملقلا ضي انالمو تله
 سا سس سس

 ےس سا سس سس سس سس



 ہا ہم ے ممجممسجھھىأھػچ )٤ہ ےہ ہے ےن ےہ سس

 را 8.

 اکو 7

 وا قایاوتفلقاذاهمالک نم تا ذل فر ر ڈاک کج ار طضالنزوم

 ونک ا LEF زود ید هروتفلنسو تزدخا ذالذعیلج زٹلڈم لوڈ وما

 راز اک دهتسخ لو هبدمو یرسک اذویتف نیم "لا زر دهغلواتس تولوا
 چی داخ تاب لغ لربح و یم كلوا یم جر لا نوا تبعض  لجرم

 فن یمه كلج ارهیدن ادب و دس ییججهلرنک ك وجو یف كم ل جار ا
 e رخ دلانزو لع هلطزلا زرد ہززب نالوایسهجالا هنوکر یشو باتو لطرم

 لا ات رص هتف لاا هتل اداةرغونیظلابهلطرملافتقهاوض || لسم لصم
 ۱ الا لصورزف طاعون زا دید كك لنکن داو تفك

 قهرابلص تورو هلکمروشیوص بوبوف فر شفاشاندنبوچ نرخ للشبا نوزاد
 7 ا ضالا یخ وراس یس سن هنملاساذاح رطا لطم لانة راز رژد ید دق ا هنس

 ا50 اور ضد ENO لاخلا زردەزاد تساو

 تان ءاطصهاط#ا اتش : ردهنسانعملیلق ىش رب رسک كدام لصالا لس زرین

 رمز لا ام مک كمه لاضمالا الشامات ةفاتلا نمبلخل ناو
 ری هد نالغواتر وعلاصمءاودیف یخ الافهق رص و ەد ااا |

 یو سیہ ,غا جت یویف نابوج لاصماوتفضعوهواهذلو تل ذاةآ ۳

۲ ۰ 1 1 

 ححح سس

 سیو

 ۳ از ےک زی دلغاص دی هیلع یند وسهکز دنویف لوش یر اک لداصو یوکس لا و یك ام
 1 سمت خلاف« افمهبوکت ڭا رک لا هم لاص 1 ندرت واچ دون اتلوا
 ان ADE ولا لظلا نت ")لازاذا لاصو
 ۱ نداد !هتمو لوطا دم واهن رضاذالوالآباتلا نمالط ءاهلطما ةد دلتا تلطعلاش

 ضا نالوا من م يطال جا نود 5او یر ب اش کیو وانودآزوایب دنوم

 as ۳ خاک طی اوهقح لام و ول لاقن لب و تورهای :تااذکهلرقف
 ۳ ی تلاطوینف توام نظم زاد لطم دوا باغ یر زول وات داوا

 1 : دف اح تھ و یف نیم "لعلا رونا قالطاههنتزاا لعم
 ۱ یاس ای لاق TTS و زر د ی دکل اتع رسهدرسل ودا اقا تلاتلا
 و هو هما لا هانم ]رک کہ شہ "لادمالآ یا ا یا شجاع نف
 rece و هدیض دت تالتسااذاهرمغ 720 وقتر دید کمنا
 هتعطفو هتل یا رنا تلعملاسةب رود ىت كىو ةد اف یآ توله هدضوصدر لعمو

 او وهطقتالیایکیاکراولع#)لاغیرزا نم ًتیسلوسک ند ندی یراوطو هند فاو
 هو یخ كي لارا دلع ار ی درغهرذعجخ رد قان نلف واز لب رنک نار باکو ۱
 ار او رو یفخ كز جم نو كوس لا هنس انع»یضخرا و .را وط شغال وئدە چ0

 : ۳ :دیدش »هی لاقیرغا ناناوارکذ ہل وکض لغو ی كم لغ "للا زدقمرفآ راف گیا

 8 لوبد د ل وشوهنویف لوشآ :لفحورونلوا جالعافلعا د ن در جواهدنملایکب وک وکهراو طنالوا یخ اب

 - ] لقما لقب هساوا النضر نالوا رک ذیرا وطتفوق ہللرسک ك زه زمه لاغمال ارم زوفهرک ی کب ادلب
 || كلت تناکادا نالف منغ ثلفما لات ةت ىل واەرزواتلاملناد وارکذان ویخلافماو مھلبا تلغماذا قلا
 ۱ اد اصناف قلا لایت كار هناطات ییتنکر ناغماو دلاور ؟یياهدنز تا 7

٢ 

 ل مغ یهلاسفب هما ضهرانوبف ناسناوار کی لب رسک ی٣ لافلا افلا نىل

 ب



 و
 ج

 3 4 | ۾ لکناذال اول باب نالن له ملا قاره ہریغ پود بان عو 3 تا

 ین یخ نرم دل 11 سو ا

 رخ هاتف كا و زمہ لنمالا یندقا ویصفاو نما مال لا کل07 فن

 ۳ هل مھرایخ یا موقل لئاجا ءال وہ لاقبیعچ ہلپ رسک نا و یتخ كن همه لبا الا لش س
 نشا الضاف راصاذالامس ما خا بالا نم لحب را لئملا بق لو لضافهیفینخت نت

 || یوضغهنسانعم تروعنالوا یسولربخك مودی *وم كلما لب رصفكعلاو

 یادتلع نرم لنت لاقب کیخود کی لبا هتیبخ ابو ض کیا و یخ نیا. لاتا رد وا | ۱ ۱

 تببلااذهملسع لاقت كمت وم هنرن وعلاج فصو هنر لبو دنزو ی دو نیت ال قا

eget |۱ تل قهر بسس و :ادحاولابنو دیر بو دج صراو 24 هبدج ضرا  

 ہل رم لحالا ست ,یسادا ہل لاقب سم

NT 1۳ ۱ب ودناتب اس ها طلس لا مو لام نامر ولیبحامدلب لا اعز نالوا  

 E نداقلز امت ك دکلذمو ی كاجو یف كی كب لولا لوحنا رود خد هندیآ قلزاع 1

 )لا ید | تیکسلانبا قوا قلق رش ملیر نکل همه لات قدیم الا او ءاعدلافو |
 .هغاوالخا د هغلنق موف لاح ورد نلوامغاوہدرامشا ضع هچرک رج دلی د لحام د ىلحامو : 1 4

 هنساضحم هرک ام نعشریا ر کم لح تاجو مط كم اح ادا او مولا لا لات دید |
 هلیح هاب دشتو یرسک کل او یمط كد لحن لس ادا لسم لا تحت امیج 1

 3 4 رسک كهز لاتمالا هنساضحم راب ومع چ هلبعم نانو یخ كوه ت الا هن
 || لالا ف رد ید هک ص اصف ن اطلیت لاما هم هلعچ هما قلت

 یک وا ارد ید ههتیخ نودهکل ]ویا لم ور مہ اندا یا نالقی لما نالف لا :

 || ءاذتحإاذا٭ سا تلفن كم سک عطار هر رسک ك بانو كنو هزمهلاتمالاعع تیبلااذه لنمو ||

laaلاندکشیا شی لنوکس كيجو یخ كو لمل  || 
 || الحهد,تلح ]اعم انعم هلن ته للا لمعلا نمتطتتادا والا تالا نم الخل

 || لنا داتماک دشلتعیا لیلا اکل بالا تءاچ لاضب لرد خد هغ جارق نا زا لجو مار باب ]نم
 | لنوکس کن سهم احو یخ كی لا هدیلمعا لالایی لا شادی ہک رشه لاحالآ
 || اولاقاکل وحش صراو لح ضر الات ی هلنبتع نوا "لوس هلخع روف روا بویغبرومغب وایت دف

 ۱ ۱ ناکا د الحابل لام میک نالوا یب :وتوڈوافای رک اح و ضم لب اقلا هتک ییا |

 ةلح ابهر وما ب ثیدخافونزف ر طلا نیامد یا حاتم بس لاق ہار دیس دس لج تہ ا |

 ليڪ كي *تلذزک هلاحلاو هلیصخ کیم لا اغا یماک رد هنسانعم هنر پیچسواه ہرما لوط نافیا |

 نیم لا" هنساینعمهراتفررب د خدا تورکوص ندویقود هل هک دهرطبلوس

 يرس ڪڪ كم لدلا لدنا ہلوا سنگ یوالح کاهزات كن. رددوس لوش هل دد ثنو یش كاجو یعض |

 KETE ردتفاہللادوەلاادەلوا صخنلا یخ بوأوا ملل !لیلف مڪر ہیکل وش ہل نوک اد

 لیدنلاب لبم لاقی ارد ہزبئلویپ نیک مرق لیدنمو كتروا لببنسلردپ تنا شم ۱
 ییعموان و ز دیبک ی دم هتک نالوا ریغص یم هلو کی كلا ذو یر نک كا لدلا لبنتیتفاوهو

 نوہلوا لام رک ەنسک ندبالذب یب ہنس نالوا ہدنباق یدنکهلیرسنک نهج لادو ص كيم لز

 هن نوکیا و یخ یم لدلا لود وڈ ںیہ هدی CA وساوا سر 2 ا

 لح

 لدم |

 لذم



 2 ]قو تام اثنا اذا ۱

_ 
remeدمے دیس دهیم و جد  

ETہونا کر هر کر جام  
 ناک لافب قلاب تا هیرتنک كلان و تنه لاک الا مالک یک حا
 و9 i هما نکن تحصغ ںی یب اکا

 | تاوان رداد لاج لف یزغ ندای دن یا ۱ o اد
 ۱ ذا ٠ا ih دق او او فل و لئاترکآ یاد دارت
 رو یی و ہک
 ۵ انفو دعلا لتاف وهو و هنا دزلا زیا زا سل 7٦ ناتا

 0 2 یے و هب لاتا
 قفس برا یر دلا مزا دن ناخن نا دود رو ۱

 ج و۰ و التخا ی روا نادار تب یدل نکا اد شا قو
 5 تے ا قل )ی لب ی رب تک ۵ 1 لوی ما یا جزا یلکت لاتب قهروطاهد زا و

 یا ٹیک

 یارک لو
 مت اوم
 ا یز تک مالویقفكلوا ےہ اپ
 ںی :ٰئاحاو لها یزتظن کت قو نالا

EEA OA PEE 
 وو اویس جر ٠ لا یو

 ونوارکذ نوا زی یم نمو ڈیزل
 بل لات رونلوارکد نوا دب ات لنگه تک را
 ی زدن له لات کشی اولاد ہل كا طلوع
 ]| بتضفدوخ اب لوک 7 رس ٹیم لا (ميالصف )ندیم تور بقا
 ۱ ھم والی ہپ تو هش لا رو میس موج
 1 یہود اھل یوم لاتی رعصتكل اسم لاتمالا
 ی تر ا ا زعضننالوا
 3 یا رگ این لور وتلو ا ارض هکر دملک نالو انفو علف
 : الش بات یت یگ تنم کئ سرب دراین بتا ااا ارف كاد

 7 لیلا یارک كانون همه هل دفن لاو دواک جت ید ۱
 اتکا ام 4 تروص اد الی اذا لائٹ یوم ناس كنهن ر نکا

 دۋ ہک كانو یخ كات لب بالا" ن ژوصا توک و یر عض كا
 ےس لثم لات قم او و E لول “صا تار و ا
 097 دس نموهو ضرب اطاذالخ لاق رر د یغد قلا 7 رںوکنواما نبض الل

 ۳0 نوی لی لڑا تن ا و پا را ا ا

 تست سو



 مس را تو (ںینتس

 یخ تاک لاب زرد هد کی همروس هزوکل اکورلر دوغلو !صاصقوبوراش
 رسک كاتو همه لا ) لات الا ی ات ا دو نف )

 جو او دام اک مو
 اول هه كاحو ترمه لکالا رشک لامیا نالفل اب هرز رزو یک زر 7

 یژوک هکر دهتنک لوشلکا و ۳ ی ید دل قرعورارولا تاق دنا هک ۲
 | یک ن اخو یخ لاک کلا | نزسکمکج هروس هلوا اس یادخ یر هم

 مر وسهلة كعلاو نوک تار ین فلک ۱ لیک نص لاقب نوکن لک ھم

 لرکح ہمروسەلکنآ هک لی اح اد یک و 7-7 :

 یو كني هرزوا زو زم نزو ۽ نال هانعع : ہین و کس كفاك ویر

 ,زدیرب كل راثا مسا ناکل* ہضو و روق همروس هنعا | هکادةمروس ہلیعضص كناحو كو ۱
 هلن وکش ناب و و یو یم واک لی جل اج ات تا

 هی هود یدشبآ یععاودرزوا یاور یم تیا طن ناروس کس

 یدید رذن وما كرانوتوا نویس لازا هنکو ونوجما رغاب نارطقوردطفنناروس ۳

 هبرکو نطق یش هلاک ال رکم یش الف .قلوا تس قبا ذج رح لا نزو لع 1 2
 یر بل ڭا لات رکنا کلا اهل رع لثم اتا ا زدی و ۳

 ریش ها هرات و ا ا رر ی ها یر دو[ 1

 لاو یف ابو یتوکس لارو یخ فک مالب رک ردش ارت! ا 3
 ہت لسکلا زدهدنا یی رشراترم امہنع هللا طر كنيلعن نیسح . نم ارم در رب

 | هنسک نالزارغاهلبوکس تنبسو یخ كفاک نالہکلا مبازابالاو ہرەالال کلاقب ردقن |
 نسرولیف روسکمیمال كبزسارکا او یاسکموق لا ظرف ملا 1 يا |

 EEE STE لایکلا ریذ رد رهو

 هبل ماب یه مون یم یصلا موون ل ماما حدموہو اسل نع ت لادا لاک
 غالب ییهاهنسکرب ال رنک كا همه ؛ لابکالا" یکی دلار ا اهن ۱

 ید. ہک کرا ت كنءهودوب و لزب لو هلها طلا اجاق لجرال بک را سلیم

 یا لاق لپ رسک لدا ضر د هنس انهم فعض هلو کس تنافویربکتكفاک لفلا لنت روداو نامت
 ریما كي ندابنا NS ردهنسانجم ب ھن لثکی دنا راضم ہو ہنجر نہ ها ۱

 لگو رد خد هک نایاب سفال ناب .ندنافکو و عن تا صا
 توردشاوط 2 کروا هود نمارجاهنسک ہود لابفتک اویل ری ديد هر نالوا لا ۳

 زوم دن طبل لک هلو عمو ورزشی | و 3

 13967 و یش كفاك لیغکنا ردناکم لاطشلوا ہک کما ناداسلوف اوفو ندنکدک ||

 هم رل لالاب ہل تافکو ةلا فک هپ تلفک لایه هنسانهم نماض دن سک لا هنس 2 ییهنسارب
 تل ماما دل فک تفت لوم نمر داوا یز وال 7 كلامو حة كفاك لزکلا لوالا نا دا

 انک« وهلفکد لالا ڈک الوقت انب نم لوتکلا رز ردخدهناوالفکل فک و وصل |

 لوک

 لنکم هانا هنعض یالا لا هثلفگ الوقت قلد لیک یا هلن رسک ك هزمه لاغکالا الوفکو ||

 مرگ تنوع لیفکلا ردلکد بس انمردشع ارت هلک دوا لاک اربح اص دما وهوه |

 | لفکتلاش هنسانعمقاوا لیفکكادک ہلیدید و یعض كنافو هلن نصف لكلا قملخ لینک كاذک ||
 سدیم یاد و )هم : لول جنب عین 1 :

 هو سچ ٠ سم یس مس ےس 1

 ۵ ت اقم



 اكؤا قا ضەدکرا و هاکم خا زخات ئی هلرضف تب نت ہمارا

 رک اقعرک ٦ ۽ وكر داروي فتح ناف دعا سلم افر وقر دلا دخاقا ۱

 ندنرغوندنصل وک توی فاک 150 ۱

 4 لا ل شام لاو هن نام دی کی کن کیت (اوماو رہا |
 0 3اسد نربلواو شل نر شما سیال ار عکس ۱

tk 
 مس

 ے سج ےس ےس anna حس سرو e maman ےس ےس تیم سس سس

 واسم قزل تل تا اه رک تا7 لئ |
  ASE eكك فاو یمف كب لی لبقلا قوا دنتفوهلب سو 5 ۱
 اور ن دبابا مع ر دص :یعی داخ وهو ال2۰ والجو لو لب فلا |

 یر هتک هام واف نج تا هلیوکساتلنان وقف خا لت لا ز زوال
 غ دەلو بة ليف شم اف هننک دی هلولیفر یدخ او زکال اعلا یک ص

ERE وزرشؤھلاتش زازا دیتدا هبرشنال وا داران فضل و 
 ی رطخو م رتسک ك يه فایہم و زانا فطن برش لا جات

  IESت ل بدلا كر واہ دن راس: فصن م ركنا نزا ىلع لییقتا لیبقتلا ۱

 | ج وزا لا فض ذدتیغس یا لیقنف هة لامن كاما هذ ر ا قلطت اتنی و
 | ر او یت كفا ةلیف ردبمسا كلج ررب ندنش بق داع هلن وکس ناو

 | ی الکسا ان یی کل ذکهلبدیدثنو صف کاب و یمض کفاف لع تلا٣ ردببسا یت هدلاو ۳
 | ید سعی زغداقاعویدلوا٭رز وازاخ ا ہن هدنمونهل وله ۱

 | ل ا 1 دید عمل هلقز لا او ال فا لاش یز و زازا کت فونز ۱

 انا نال وقتا بلط لافا ہال ناک تام و له هل حالا ردهة تما ولو ۱

 ال دانا ب کب هاب ةر مد یعط كہا ول لا

 || هام لخت جوي هدر لات لا . وی یک تافاق

 ۳ و 0 3 لا یک وک ال هنس نالؤاربصف هل ف ید كل رام الو دان کس کلهر سهو
 7 فاش هدومرف ہل وک ویا لک NOS زا
 هجو ورم تکون انزع زن ر ی اتو
 کا لیدر ال یون رد هل وال ادا ن دنر زید براد ناک آهن انک ةع وو

۹ 

 : ات و لب و ین یخ وم لوکل: ست لا فر سش ےس ۱
 اب :لزوک نالوا دف لک ته دو قابو

 اتو ردهبرکو هکر دکب نش اوعد خش :رکسن و ہوس ۱

 تی

 ۱۱ هراب شلوا ےہ ٦

Fyا نبت زاد دکر  E. 
 لاک اد رح-لوش هدنتخآ یطا] عید نک یف كذاك کلا هتل
 نب تو فو نان نیک درب نجم ا تو ین زوج
 دک 2 و و وف كداک لاتکلا دا ند نئانتملراتصق سن نالوا ةن

 دستم ا ورب باک علا ید نیر ئالسا تعا ہما وش
 ال نقاله لترا ہت is خود یق تک دا

RTI و تک ee rr فا mar 

 : حس

 تمیم

 نو ریت سز تاس ی نل هب وک اعز یب تفاک
 مس دەكا قلتق لک و زالو و کد و رواوا فن هاک ك لذ یخ انب

 ٣ل اةلا لنا ذا لفکیزارف تمام اھل اآ موز دیس یخ دار غص قو ر ممر لت



 وس. را

 یداٰیدباراو یبانر كه اش داب مان یرسکو هی تعم محض ل یکم یر له لقتلا | ةيلصا دن ی دز را یز شن دی قد فو و سن وکم |
  EEهر واروگ ذعنوو ةلونلا هنسانع«ملکی لوس وک |
 كفاق لاقلاو لیلا الابقمو ةلوف وال وق لوق لاق لاب كلذكءانعء هلن عف كيج لا ||

 : | لواورزی واب وا بو ر وا نی  هزاب ۳ اربیرابقنا :شرفرب رانحلذوا لک هکر دین دهج
 ترویج هل اا هل تن داد رتو هبیفخت كمالو یم كفا را ريد هلو هدب ی ناش

 میم واوو نصف یدبا تاوف لا كنس هلک لو سات لات رکاب لا
 نال یآیلکتسپ دمو یعط کنز ہو یخ فاق لوتوقلا دیس شاہی يا

 تراب یر اپ درکاو رو رو لمل وق موفلاقب يج هلنبتض ل ءرق هرعلا لئو وف لج ر لات ےن
 لوقما ہل وغلا نیک ال والوقار تکنو کیا تفت ین كيم ہلا نان امی سن
 ہرزوا یف روزبه ملیح لاو و یم فاق هلو هان صف واو وی ریسک و |
 ماپ وک كنان وی رکے ات او ابا سید خلا ت
 لرقرنکن ملی يا کا ةياور ع لا قنات 3لو فد لو ولا ات |

 ۱ كشاف تالو «لوقموهتساتنعمن اس ل ید صف ل واو وین وکس كقاف و 2 كم لوقا
EN 0یخ كان ليبقلإ چی ٹک هلواو و عف كيج لواسفلا هر ر  

REALE 2لوکس گنا وی او  | 

COSTS 

۱ 
 رب دچپاو ردشعاعمچ هی د واف رو لاا هک نیک ل وو ىج لب لزا ءنمه لابمالاواقالا |

1 
۱ 

 مک مکس نرو لاو زا یک عکر لک از ك رەناتممز اور ا
 لام يتوق اب هه رتبک 4 ترمه لارقالا تار سای

 e mats م کلب و کنن لات ہرا بت بلک دانیلعل ر لانش كاعد نسب زا سک لیست یادم لر یعنی
E 4هیت و اوو و ياد  e 

 نا تج ایر سیل هری نخ ات ترام یا قمار
 | نی یارج هنر یی لک ظن مع نا نسل وقت یہا بعووانض و افتیاانلو املا |

 فر صا تن کا سن سرد ادیت لایق
 هد ٹو ی ينام رکا لی تر مروا قفل اسیر روش همان بو جا تار نت

 ج ی هاش قالوا ات الوہدزوا اور قاچی لوا کش ااک

 ایوان ناه pa ارجل بت
 || دةي نوا تين نا خج لبن وک كام وفاق ,لهقلا یپو انزورت ۳ لتون

 هتعیالام فلک ادا لجراا لہفا لا بی قلق ولم و ردکم نمفن اکھپا ىش ود هه نیا | یت دیکر بی ی رک دیه له ال جفت اذا ئل کا بالا نم)
 چ ن تو  فیعضهلب رک كفار كنز اپل دن ۰

dren gga IIIIN “an «oا سا ستم  LR۔تچشج یه  

 ۱ شی ویک و کسب اب ید ی ساب نو |

 1 مواو وی فا طرز ور سس رھپ چو عا ٹاس 1



 هنر اقلقو توصاذا دا لملف لا .رولوا تاکحینوصهکح كمروراوآ ||

۳۹: 

 اهن ایل ع لةو لاو وخز ورک او وب تدلل فول لعوربکلاو لتلا لم ہلدی
 7 ہل رسک ہمہ لالالا«وبالووهفرمبال ناکآدالننالقوهلا قبروناوا لامعا
 ۶۸2ر یب هنیینرپ لیلفتو هللقوءرض ہلقا لاقیءانعم : مرکتلانزر ہیلع لب لیغتا كغارا
 رب لالقاو رغ فااذالقا لار واک .ولک هد هنسابنعء ؛جاحالالفا والیلفهاباهازاا ذا هنرع ینهللق لا

 ۱ رهو ىس العاب ىم كفاق هلن هلقلا اهلج ق اطا اذا رخ لفالافب لر. د خد هکمر دشريا تردق

 1 صل ۳ اقل اولا هس ار یالفطل ال لاراب دهلق ید تارا ا و د هلو هنس العا ناب ہنِسَر

 ور یسهفن اطبرعهلفو یجب ۱ ۱ 1 لر ولو رد لفظ هد امر کٹر جن وا هفب اط ءهلفو كف كمالو
 ۱ ۳ سوز هی واک ند مج نم انعهرفرظنانوار و

 1 شو 5 و لقلا رب ردهیش هاب وک يرانتس دكر هشمانرهه ینعی باحلار ةهیش رل الف لقب وچ ےک كەل

 ایم وا سک انوۃزمہ للتمالا یا نہ لک هذخ الان رد ا یک مرا سک
 0 تعف می | تاقتا لاقى زرد یدەعافترا لاللفتساوالیلفه ذعاذا هلقتسا لا كعادعزا | ۱

 هلي ۳ 2و ىم تفت نالقل اولصتراو اوضمادا مولا لقتم لا بدید هکفکب وعتوکو
 الح )دنگ نالوا كيسو کاج ہل: وک كمال دن امو ىم كلرافاق لعلعلا ردهنسانعملیلق |

 ۳ داق قالعلقلا عیربمیالغلف سرک لاببغب رد ؛یدهن نالوا كہ اح لقلف ,فیذج یا لتا |
 .نالقلملا ردخ وقرب هیبشهشوق یرلکدند كپکو هلی دشن شن تل هدنرخ و هلننوکسب ال هدنامو ۱

 1 2 ست تم و هکر لنت ریا سنج رپ چوک کارا ۱ مالو ې تا

E E IRE |1 ۱ اد دهان هک لق ار  
 قیا رکی هنس داود یزوماس هجوم زا وردسکع ۱

1 

 تم ےہ رح يا لات لا فلقو ملت بغلق ل فی یقاغرا | قلا قملغرا كل ذك هلن وکبیس الو یرسک كفاق لاقتعلا
 اد روبلوامب سلف حوبتم نا ورولوا ردصم لال رفت کم نا ناوا یاو
 یا ep تب رک وود یف فا ليما يڪو

 از مال الخ لایق یل هتف لب ہنسا اہ

1 

0 
 ١م

 : ؟ریدجاو:رزوا
 فوق مش روان ط دلة لاق رد ید دلا لوس
 اجر دتا و ول ملا مکے لئ ابف تر ڪڪ عع مکن وطب تا
 رہ شد و ووشو كيمو ىم كفاق لیعلا
 ا دك ع ززاةلخ ل ورشوا هموبءهدق دوداقا اود
 دب زدی لوس جوا یک کرک دکچ ورلد دخن و یت لب ی گن ج نازل ۵
 1 ورا رید هم گپ اشک یک جن رش لی ار ۳۹۳0 مه لا ال 1
 هک نر هنا ہای ہول لمس دولوااب هله
 لوکس وف ویت الف لا ناجی عرق هک الو
 : رک و دین هنک و لپ كن ول تاوه راومخرف

 دال ولو یاب رفبح نیز ولع لر دردی هک لب رپ ندب الپ هنقونس انن ی راک و لب تآ |
 ۸ !irr را مع لدضو وب او نعمان ورد یک ل نما سارا مظع هک
 le ليلا درا ی رو نال دن فہ هیت



2 
 د

 تیسمسےسم

 07 ریت “زظ لاقن هان هدف رک تاشو لطف

 يجهل رد ک كناطو یم کیم لطاقللا رول زا عطف دلکنآ هکر دز وه لوش هرقف تناط ۱ ۳ ۱

 لج اط نوا ہلز نک كبَع لعاقلا رانو هلاعفقشن اذا مرکلا لىفالاقب یا یا
 نزول "لول هنسامراغاطنوزوا یی ہی رسک كنبعویعفكفاف لاول هن اف لب

 تزدهر یز ینرو كتیراقنا قمصصص قار ط درز وا یخابارب لواهلعانارب نکر درو هننکر ةح رحمدل

 هی تو ید داب تازلا یب نسیم یا لج زا لوعف لا فن هلغالوا هر تط یزءکوا تولوا ||
 میکرد نیش هن نعرو لوعقاکر دکم < روزب هج رح دلا نو ىلع عقلا اه لڈل یرخالا یل 1

 لوش ہل دع دف دشت كمالو یراعف ناو نیعو لوکس كف افو یمص كم لعقلا یشارورم نالا | ٢

 یف كفاق لشقلا ز دفورعم هکر ددل وک کناف و ٰیض كخاق لفقلا هلوا شمالنوب وبا ہکز دقوا ||

 جاغ ش شا روقتالذدک#)ب دمو ی رسک ك ناف یش تناق لیفقلا لبققلا عاغا عروق 3

 لاتف هوا ماق یز اکر دهعقا لوش هات کمک اف اض ك اق اک ا

 شم اود ندرفس کر دنعاجب لوش هلب شک کناف هلفاقلا یناش بارلا نملفقب لققلاقتازلر ك ی
 تدؤء ندرفس هما وا قاللطاهلفاق هن هز رم تعاج هکر ولزا مفاد و تب د روح روا

 هل فقه فق کرد و نوا سپ رداقل عنقالطا کس تائ نحو ہوش وس هکالاح ےل

ERENT CTE ۱كناغو فا لخاوفلا ہلا  
 لاتفالا هنانعم مناوضزرید :یخدهراراوطتالوا یروقزقزالفاو قو هنساتع اف ی تر کا[
 تلففا لوقنر رد د هشکمز دنودورم کم لاتفقا لاشفقاوع سبد الم لات قت قلب نکته

 نا تنگ وو كاد کک ۾ رکنا رو یل لیفقتلا لیست زردی رنک وب لاقاپ
 كذافۇێ مق كيە بەلاغ زولوان وا رکندي دشت نیما یش قلق از اؤالا و ار ۱

 نیز رز ةلرمطرب هل لدم یر كفا نوه دتسک تالال فن او یو |
 لالعففأ ادب تاعفنا تنزوو بول شوید لاک کنافو کہے نالمتقال راد باغ ار

 اند هف را رو ننآ هلکنآ ہک نل ا نزولع وحش تتلو نشا ترق اذ

 ی را ہے زور دف اظ قاطع 1

 ۱ ۳ هلطقلا ۵آ اغ وطقم ناكاذا لطف عذحب لاق لے ا لطقلا - ین

 ۱ تو ندب وو ندیلک هل دمویرسکكناطو یتتفكداق هلبطقا هنس اعم روم

 1 تاهضومر هدنرزوا هل دروفاکلا نزول لوطاقلا رولا وصندهنسنرب لکه 4 کی رک

 لاتقا ردبعما تاعضومرب هدخا رب دی دشنو یع خد کن ان ویعضكنار و كف قر 1

 عج مزوا هلی رنک لنهزحه لاعقالا لاعفالا ہن 2شاعت سسر س۲

 ۱ | تروق لوففولرالا بلا ن فق لنقلاق كغ ن در ةد هتم لوغقلا“تزاوا ۳

 لفل رطق

 قش

 لفوق نيغ هلو حوا زدم نذ رخ هب رس کم تاب ته فا قتل ردیف ی

 للم نیر مو نال اش یخ راش اهواز در ۱ )ئا

 قاللطآ اد چ لیلفو ن الف ؤ9لاش یی کانگ ہل دمو یا شکر

 ز دداع اره ید هموار دار تک الوالف از بره دف ںی
 ىف كفا هللا زاکزاغو ملتنورضمو هعبرورو ا ذناژمغلاوا 7
 ۲ رول ہ3ل ام کلک کا لدو یا بالا نت ةلق لقب لا 3ا لك اقتى قاز دب دشت كرز
 لاق رولا لا فسا ٹک كلذ که نشت مال رض كف اف لفل

 رم ام .
 چب تب ت ت س
14 

 یا ای



 ده

 لطسف

 یل اد

 لتا
 لطف

 ریه سکتنبعو كرو ىم كفاف ةبعيارقلا |
 یدج اورنج نمی لقرتلا اکله وکی یدیک ی تدفن اط ان هر بک نیو یت |

 ہو یلکروا یبا ہل رش تم کوو یف ك فاق لمارتلا یسیرواپ ہود كرن هلن وکی دب[
 4 ]| دا هی لی سیا ترا سیاست ۱

 ےعبؤ رولوا هدنکا هکر | هکر هکر دنا دءایس لوشنآ وزوردهنسار یک آ وز هدننصا هکر هل لر نصف 1

 3 ام کس دام دنامو یم تنعوكفاف لعصعآ لعصفلا هوا مک ىس اضعهکر دناوخ لو ح
 1 1 لن کیس كناطو یضف كا للمفلا ی يقم و ازورد, یگلزرفء:ک نالوا غلو |

 2 هل دغو ی تان لوطا ىاألا بالا نی لطف لقب مانع

۳ ۳4 ۶ 

 و لناس ماجر نیس لو نک نالوا سین خ بواوایالوقدرزوا یز لم نخ كازو
 تو لات لوا لکشمهنسنو نوک كنیعو یزک لا ذو كز هرمع لالعزفالا دهم انینعم

 2( العدد هدنعام لاقل هنس انعم یی |آو مو یخ يضلفأق ةلعذقلا نميعانأ

> هک تروعنالواهماقلارصخهلعذفو
 لا هو هس 1 

 را
 3 تک اں > كو یخ ك لاذ وی فاق بدل

 یل رونا نم هودنالوا,هدو» ضلع ذفو دق دت اراز و یر٤ صا
 ۱ درو هکمر را یرهوجیربغد ایفا نالواهدوع فا نر یک لا كاف قیم كلاذ و

 9 را دست هی کا وک هلوا شقلوابب رعت ندلندنکهدینراف ناسا واوا

 ۱ دا کلام لیفط لوادکو دیس سا کنار هو کس كنهلمهمءار هدنسامو ی ص كيا لاَ
 7 وقوع دنیا دیس هبنوکب كنازویرتنکفاف لا هلاطرقلا را ار دید هک ال وآ مل
 یهبلوب نوک كابو یف كنابوكناروكفاف ةنالبعرقلا یی ززواز و کنم نزاو
 زا و اریزردشزلوادابنپ فرح جواردلبع صرف سا :ووردرواج رواج

 اف لقارقلا یریغصت كنسل ن ۱

 ا رک و هکر دجاغا فیعضر اضیارفعج نزویلع لمرتلا ژربدرفرفاک ا هبا

 كارول ربك كي كيم و ك فاق لمرقلا رد شندي ادب نج اغا لفرق هکر د لیاذلوش حب هل هرب دام لب

۱ 

 اپ سچ ا نم لزدالا: عبارلابابلانم لر دف لا قلقسخانالوآ
 ناسا بالانمانالزفل رف لاب یکن اج رع تر ریتم قیا هاتف نالزقلا ھن یک
 سچ رپ كجرعا ہلینوکیس كارو یم كاي ناتجرعو نان نان م لادن کپ شما

 r لنس ەنسانمرا ية زوت هرزوا رو زم نژوكاذکح لطصعلا ةرزواینزوت
 طب فک اب ۳ وکر د تفا هدنساشم رابغ نانلوار کم ذ ہاوکس کنتس و یخ ك داق, نا َةلا
 الطسلا ردلیلق ہدیزبغ ندّمع اضم ہلعف كن اف نزول الف هک لر كنوبردیدودءیالطس

 انس هغاسمکلا هنس یراک دید عز سو هل دب دشق كل و ناب و یوکتس لنتسو یش د كواق

 ۱ | لمعلا هنسانعم عطق ت كلجکٹوکس هلداضو : یف كاف لصفلا لصفلا راد دید هسرورف قنشو

 ۳ 8۷ ۹ 7 ها داصو یعف كفام لاصقلا هنسانهبع المف فیس لق یک نوک کفافو یر نک کی“

 ندعطقىانعمی راک دید لیصف هلوصف هزار دە ۱ ارد هلکوک یراوطەلکن هک برا نشیریهزات لیلا لیضفلا هام

 ها رک ادابضو ىف ك اف لصۃلا نون دنلوا عطف لوا ندنتفو دانم ةر ددو
 ضس لصفلا لیصفلااسھتذ لعاذا فاٹا بابل ن ر ةبادلا اط ة ل وف مو و لرصف
 اوش هلی و دا "هلاصقلا هثسک نال واعطاا ین دبولوا افیعضهنوکسالدابضو ا

 2 ردن اک ير رر انار قد بوی یاد دن نیت کرد

 مح دلانزو یل لمضعلارد زەرابنالون دنن کدکرت هکر دنس یى دد لمس ل صف یدخا

 نا 3 : مو یش لفافو یم /آاوا یو لیصفلا هعطق | هعطد اذاءلقضف لاقت هنس اف ملی تمسآ



 ۔

 إےے ےےسس.ے۔سسسسسوو

 3 زاڭ دوغ لو 4 ]۱ یش نب لا الاتقوالا تالاش كلك |
 'نالتاْمِلاَس رب د ید هنلثع كن هنسنر لنقوهتسا غمو دع هلن وکسكناو یرسک ۰ لش

 ناتلاتضرعاذا اذاانالفتلتقا لون كع !ضرع هلنق ی هتک هل رسک کب ةر دیو سا

 نص كيف لنقلا التفناولتف لاشیلزاهرزژاد تركوه دەرد لوا لکا تو 1 یل :

 هکر رد ید ةف وش لو فر تار یا لتفم لر لاقت ەتىن ان تم

 ان رسک ك باتو لە لاتٹنالا .قشنلاهلتف لذا لتقم بلق لا هوا شعب لباذ یئآ شم ۱
 ی رسکت نا وی كاف لا لا ةسلبا تلطینوم نم تاتسااذالتفتما لاش لا اور نندلق |

 لوکس كو یتف كفاف نلتفلا لف ةآرماو لوقف یال تلج ر لقب هتسک شفلوا لیمو |
 ہرا کنت یر یس ص لتفرکاو لطف سو یف لالا ییجملرصقكنلاو |
 کلاس دعا گلے د یا کا ا تزر«تلاذتگسو نشرب د نالف الف هذه بو دبا ق رو 3

 | ناتقلا ناف یا ل وفا رم اقب تین انعملناق یز دلۋا لادم و رض كلاب ویتفكفافلوتتلا نشزولیفآآ
 هساوا زاد مج نمی هعنو تاک اذا لاتفتاذغقفا لاغر دهم ج یار :وهنفن هلفیفطت ك زانو یخ ك فاق |
 را اک کارد ا نو ہردبص ميکتهنسانم یدزوا هر دسح دس كنآر ید هلتق ندنمح ویو :

 قشع ودکهردلوا نح یهتسکرب واک ردلؤاەل را كنان اكل رمهلاتفالاهنسانهمیدر واهنکر ویو

 ودنا ماغدا رةنك س ضصءبون وصعبداوا مزالربُغ انیدملوا ماغ داانهدلاتفا و زرد ید هکبردلو وا

 ارز هلکعافذحی هزمهتودن |لقن هفاق کر ح كنان رایدند نفل ولت هدنعر ات وه دنس رضا

 نا هل ات آر قهفططا فطخ نالا ك نسحب دصت كنو ویدا شاکی رت واندو کس تفاهم ته ||
 زولکلتفتهدلوا ذو ل عام مساسپیروا ندننک اس ع اف ارابدلفزو کن یخ ہن کیا یافراضعبو | ۱

 كقاقو شب لتسکیلهاو هب رک فافو یضکیعرواکل نو هفت ی كم | ۱
 ق درازید ناف د ر تعا زەم دندان دنور رهون دا بلخ نی دتا هوس و والو عبات هم تیکه /

 قفا هنسنردل وان خان ویشع یآرکاوررید دلحراا لتفهشار دلوا للت تا ہلاکت 2 رھا

 هلن دیدنت او یعص كنم ءات ودا:ہّمف "لیفت هرزوایباور یکی دن لفن ندیاسکارف 1 ارهدلتق راد ا

 زرد یو هکعروب ہلزان تر وع لتقتوامل یانادآهتجاف لا لت لاقب قموط هل رط یی |
 كمتر دلو یخ تان ویالو ءان لت لناتلا ترسکیوتشنو وتلقناذا اى ةأرلا تتف لاقب | 1

 کالو هاواوونوکس تنه او یرسکپ كفاَملوتفلااولّتفاوموقلالتافلاق هنسانعملانتفا || ۱ ۰
 ىش لذا نعروف بم لو نحوازور دکل ون کنالواقاص بوواج اید | ۱

 | رشک كناخو یمضلهم لعتلا .منسننالوا سباب هل رک كاع لحناقلا ٹلاثلا بالا نالو لس ||

: 80 5 

 || بولوادلخاسباتلذکهژنوتفف للا ها هوا لا ۶ ی تاو دا ائ لوش دن ۱

 ةدنززواكکی سرد بولوا نسم هدابز جش لو عبزا بابلا مالش یڈلالق لام قل وا لا یس |

 | کنارم لک الاغ ےل لاقت ات ضش ناقوارک د هلو کس كلاحو یتخ كفالة دید هغ عروق
 | كفاق للا ادنج نسم یا ل صفا حش لاقت حش ناتلوارکذةلبن وکس ك ناحو كونو یخ كفافویرسک

 | سه اذا شل تلخ ال وقت قلق نب ابل رسک ك نہ مہ لاخلا ننک نا ییز دل رسک اح و یف
 لاد اار دنر وف نرانر د هدف دلو حقا ودنساروسن وی کر دضرف لوث هل ضا اموی مص صكفاَفلاصعلا

 را صا هدندرا كنتلانآ ردر ینددروطیعلشا نا : واذک ا نا

 اڭ ت ٌلذالا ر ردیرلرب نالوا هدنناج یکبار ایوان تککیروسناو دهان |

 دیهنک اهل وکس كلاذویعف تافاق لذقلا ج كلذکهنبتض لذقلا یت جہل رسک گلاذو یف |
 رک ك فاق لعذقلا زربد هروجو 2 Ree و هلاذق تبرضاذاهلذق لوفتقهروپ ||

 لد



 لف

 :ٰلہقلا) قلا هدنلحم كم دنا ندرا کوا رب درب دنم

۳۳۰ 

 تہ چک دانا اون ھر روک
 ہو نهب ااو رضا هکمعاوص نوجما ہود رار د خد ہکاکود هنشاپ كنءودوبص نکر جا وبض

ETEناو افالبف تامل زرد سد هک وبا بویلب  
 ی یی هکر دقجوب لوشهایبضو رد ید تانک لبقو سر نر ونکجر فقو بنز ناف هنرجر یه یا بت
 دلاور اسیارولو دکور یافت ازاین دزپبق
 دی ست هم ات یز :اہ لافی رولکه دهن هر اقم لقو دا
 دب لاو فوکس ابو یخ كف مالبقلا دب ہنیزاج ینروبیمرف تنزوکهردهتسک لوخ
 الاول همدلی بذار لات کک ھچک ۳ : یک لبقلا هوا هجوهباجیزوب راز وڈ وک ردنویق
 یب ان اٹ ئا لبفیذ نەرضص لا لک ۷لافیرو اكد هنسا بنجم ناز لو ےک لو

 تپ وم الا ادا زر كا لا فا | لب هل لا زولک,دهتسانجم
 لا و قر ژوءدالولادنعهیقلت لول تلیقآذاعب را بابا نم ةلاقا متن را لالا تلف

 دغلوا لیفک لایق و هج ولکلو دالولادنع هیت فا باب نہ نئ نل دالول ادعا
 یاب ابا لباس
 می و مو اما لباقلا هتفارعق

 ثتعاجرب و لېنک فو هنس اشم هلاقهنهلبدمو يرسکكنابو سس
 مج ندعو ند غرئامفرںوادا عج ند هفتا فباوط کارد ہلدخیکنالواہدایذخخداب

 وم دہ وک اد کسا ترم ادای ک
 تیل ! اوطیج لنت

 الباب یا شفجخ قلب لک هلعانر تحول له

 ملودی بت یر ور کا لا

 ی لغ اردن رالغوا كل یسهلچ هکر دنع اجج لوشنلنا ور دذوخ امن ډنوپ راكد دهلیز

 ال تید ا فو قدر ص لخذم نا دا تلف ل تاج هوا نار
 1 مع كابو یخ تل ات دہن ا هاتف نریم تی بمیرم مهلت |

 بر رب ندنخلوق هکر اريد ید ہود ل وشولب امور ارد ید هک ضیرعهنب رب ۲

 لار لب زبر ادماکآمسرروط یلبصاہذندرارکاوہزؤاط یلصاب شدن یا

 تو كنزمه لاله لب نم بلا مرک ی الاغ بر لاس هتک نالوا فب رش یی
 خوا + یبطخ لاو بل لا لجر لإ اف قلا ها الکی رب 1
 را كن وہ فرما سک نانو كلم کن زمه 0 قتبالا نز سک اراطحا ندلوارو دید

 بتقو ءانعع هل :وکس كفامو تجف ك نات لانعتلا تمز دلؤا لث وکبم ك نانو یخ لفام قلا ریدیلب اقم

 2 1یا هلن نام و است لقال*یرخ ی تلق لاق زرد دەکا دان یی |
 یک ةلتقلا مالاي دت رماذا بارشلا بق لوقت رب دی ده افوصهبارش لنو اه ۱

 و 4

 قوا ند هلی رسک نانو یخ تایم لیاقت ا ا ROR كر دلوا هلباع ینرب ہلاک |

 ؛دج او هبع فان كل سنین نتف ساک تمار قره قاررکر گیج

 | 2 فلا ایددمقاطبض لب هدنسارا هک یک اله لپ نکی نمی یکم نیب لجرا تم لاو |
 ۲۱ ابو یرسک كف نقل مانی ہم الا ین ید رب

 اس
۲ 



 مس سس ےس ےہ سج رس ہے مس سس

 ]| فیضطنزز نم اش ا قا دنا قند
 ]ا یاب ورش مارنا غیر فقید :یا یآرالاغلدجر لاش ای
 فی بست هفمست خر مرکتا نزو لس نا یا الا و دب یراق نم

 ح ۶ زعروااوا کت الاخ ن دافور اولا ر ئ یدیادز د نشا
 ات نوتنآ ر ال ہد تفز یف راهور نر و

 یخ قتل (عضاق لصف) یفیلدافوقم راتو لا نادر مو ناو
 |[ هو اتم کرا یار ناز رکن تو نش اج جت

 || خو نف نعلم د5 لانو فر فدپل لب رها عقوتاشژ
 ]لب زا لا فورد نو هتتید عاطال قوام روک نرمال

EES TTS 
 | ضد خان لب و وود بای لیدو قیا فا
 ا یک CT و

 || ناتفیر کد هییانلفت عج اتاط لقوم النانو ەچ وتت دما زاغ نک
 | هجا یا ا یوم توت سس

 داغ نب راج یا داق سلج الا زینت نسل اخف عا

 ساغر وانا ەبنلياق ۇش هدکرآ کن هنر 1
 الا ذب یا ناسا ارد فن هاب ااو ی ی تازا

 || نس هرف زوک ل افا و نیلا نه ٹلفاجاذا انها لا تافل
 [ہیدیلب اقم كرابدا هکر کا ہوتو هنر ااو ان ا علا تابقا نو رود
 4 | ها لو دخت کر نکن ناو

 | اراد ةا لوا دل تک نان و یش كاف لبا ولا هت تنا الان شب ی 1
 یخ به همك تیک رسک لب تب دو اویل ئل

 دمو لبفاتمنب ها ق لاقن و قمی اف و یر لات رک

 ]| یینتنرب ها دیدم نض كاتو هلدتقف نکلا درد ید هی نتوط دفدغ وطن)
 ۳ nea E LSS كلوب
 دنا ترا رب اور دال علا خب وزعیدیزب زد هلام یسادعام ندروتهارز ردذاش ۱ 7 قو

 ۱ ERE اپ رضس غ ندی
 |[ دو رقورد لس فیر ہل زود لاو د ۰ سا

EG۱ یو اے نام وفا هنسناالاف فرد ید ههنا د لوبت وار دید هغلا ی  

ETRهفلا حوت وا لب ںوالا بابا لو لفت عزا تقلا  | 
 ]| نجلا کلن تراش ت2ف انو كەر گر یقه وا وا

 !تواوا نرد مر یز روبات غور واک هد هنسانعم قلی
 دی دا لابی لا ندیم راه زرا

۳ 

 ےک

 ںی

 : وب وب سس پچ کوہ
 1 | هذنرزوا یش داد تا وشال نک کلب لر اغلا یک "فب یا 7 ۱

 1 | ندنشابمب هلنرپ اقا و یمآ ولا وفا ال تکقاوم قلا زڪام

 ۲ ]یی ست رس توسل نکو سو کو ا

1 

 ۱ | جارد نر یرا ی
 فود فو



 تک ل اھت روئاوا لامعتسا داش اب کر دملرب اوزوا قروه للهف اتوا ۲

EN 

 انعم سل ناهه ربع وا یتا یر ناز نار قراری قلخ نادم لیکس
 هی راو زاد رز ندباسنامز لوش لطف, نم ابا رای مدت
 لیعو یخ لا لمفل:ردیعما اچار نس تزول
 اد رک كاف فا تاربطا لق جوامع رقوم ۱

 ۱ نیم و ی با هل یک اهن هذ روا ی درد لان طو
 اقا سن هیردک كانون لامتفالا هوم له تاک لافب

 نا[ لوق لدار لات هستم قلشخ | داراوزوابدکه لع لفتخا هدف |
5 OT RE BREA 

 ین اج ولو فرصت درک دور اضوخوادو نم دن رااذالکفامذخ الان
 ]ی دوم تبار یخ لا دلا یزوا ننب ردنو ندلف نزور هاو فرصتی هو
 نج نالوا هلن ز ی شف تر

 ناف

 کہ کپ وکیل یو اذل دریا
 نژلوآزنازوآوا لد نالوا بلف یم: لفرما نمو لد لف نملاقب رس کرد لنا
 قو هیروض که ل وشن هلن شک کناف لفلا ندا یک کدلید
 زارنا باخ لاقن نوا لخ سو ناتلوا رکذ هلرسک ننه لالفالا در
 هام دانا لا خلاف ارب دیخد کک واوا عباضم کی لالفاو
 لاس اذ کر الو یف كنا هلن "للا ہوا مج هراز اہک نهج اصضلوش لبد موی ر نیک
 رفع هکر ب هلا الراخ قتلنا ام ی جلو بتمن دلم
 || ر نزلو لع قلا ہذبلد یک لفلف کرد بارش لوش هلی رافو یم کوم لفلغلا

 3 هاب کیا تام هودناتمدافواه حوت اد رضلا :یراشاپ
 ۱ و نر تر المان اِن اتاح لب هاش ا/:ناروط
 اونا و و ااا وا یت لی نیش رام نیا
 هک ملال و فرح ناوک دوا تاج فطر یی کرا ناس
 طوری وتلو لاتقا یخ دو دو ندادن لد زولؤا هاکوود وا از روا فرخ ||

 ساس تبسم

 فو رم 1 ایی کاخ لیا هل هندندلوا فرصت لرد نیو البو نوصنمیرخآللهف ا
 ۳ نا جا تانک لر لر یجب هلبخف لله زمها لام نا نكاعفالا .زدراوناچ ||

 یا تلف ین قدس ورداکد ژل ااغ لھ دادا یسسنآ تیکعلا نا یخ كا ڈک ضف

 مح از تو ازا 5د سز نبا کت یروا نداب یدنلفز و کم هل نانو وراس |



a 

REما لنوو و ی تک ىش لم 2 [ 
 ننام نايل ىي دہلیضفالداضو یورک تلف :للصم | دا
 نالوالرق جوا | یر د یز زب نالوا ۱هدنسیربک صوت 8 2

E :یک نیر ملوان کا یا هکر ر زم نرود یربکو یکن زن  || 
 ۱ نازی تری ی نم شا قو دیشب

E 8نداضتلا و شر رو  
N KEF۱ كتر ولك ید لاطف وچ ودنیباتعم يٍرلب رواب:هودنانلوارک ن ی  

 || و اجاق قعاج نالو ايب رق كن هنر هلیدمو یو منا

 ۱۳ لما لیصتتا | زر ناول ۇل نیب جدا لطف ق لاقب وا شخلوا ۱

 | ندیحب لطیف لری دید هتل هال لا یتوبق باضقورارید یخ کج ال دیک
 ل تفلا ودك ا قرف ترا كلظاب هلق لصف یردنبا راضعب وک ردا ها 1 ن 8

 1 هدف لر دجو ی ررنکه اد اضیو یخ تن یابضنلا قلب و هدایژهنشینر بن زکم
 ]| ناظر دین طا ضم ناسا مانو ھک همه نی شیشه

 ےک ہسے ]نصف شا اهن خفا لاعز رم یب هک شبا دایز سنا لطفا

 ۱ ا وا یاب جام هات دان 4
 : بلا ضفسأماولاضفم جو لاب ىت وم هل ایک لبه وم نال ذک لانا داتا هننک هی 1
 ۱ ناسا ئال TEENS 5 جب توت زنا

 "ِ ات قا لا تماضقت لاقب رب دید کل یسیکد توالت املا زا ۱
 || لداصویرسک تیم :لضملا ار دعکلکوکز یکی لدیخ ونوضو لاک خا و بوٹ تاکاذل |

 | قالد طا یا ناو تروعنانلوارکذهرزوا یزو بین هلبتض_لضملا لک نانلوارکذ هلبقف |
 ]نایین لان کیک ايچون نیک انلوارک لوکس دانو رنک الا رنو
 ]| کشک بانو یه بخ لخت دینا بیو یر ی وا

 راک طب نادب : نايت لوق هنموپلفا و دلم هدایز هرزوا ینازفا هک ودم
 ٍِ 0 نا اینو دوخان غا کح دنسلواهداب :ز نیر یخ ل هن کر کت

 || داضو ىە كي ةلتماعقملا ر ثالذکهصوا تان تمکج اف الیضفت رخ ل هدف لاقل
 | درزا وو د ها4 باب نعي لضفلا هیلغاذ| مته ضاف لایق انا

 ۱ كناف_هلاصلا تن نالفقاپند ناسراو كس داسو ضخ كاف لطفا
 "| قواك وراو سد ترخارت طو و لوالا بابل نم لضعب شب هنم ل ضف لاغب هیات

 : کیو راوی دتا زنا اور تینا نہ ندعبار باب ئ وس نه دا
ETOیربظن كار دذ اشو بو هلع مف اپومونیعرہکم  || 

 تمور همت یب تام سور واک رزوا تغلیکیا نیمههدتف اعصار لؤ یجب هوس دو ۱
 باب ځد یوا ساو تا تنو نکا ردهرزوا هجووب یر چ وچ حس دلو ید فاکت تدکو تو 1۱
 بقا یکی سے سس

 ین



 ۳۴۳ب

 ان 2 TT TFT TE ہالکدربو 

 نو ران ۱ نذار تنککز اعرخلالغ اف تلسز ۵ یبا تلخ لو ریخد هکر ولا

 دف قو راصنالا نم لار ىلع لخد مالا ز وصال ٹہیاذلحاقورر دید ||

 زن زد روس شرو و هبلع یلص مت تشرفهنم هيح انبار ماف لو جعل ا کال نم
 ی شا کر رس کش غلام لاخالا هنسانعم یالکک ارد رلصمهبنوکس ثااحتو
 ۸ طعا ذات 2 لود نوسل وا لصاخ لود بودب عاجج ہنی رهودیشل دكمروهود
 فان كنهودنالوانوح لود ار دموک رسک كناحو نحف كناغ لیلا ہلا
 || نارا كا اک اد ذ یرانادفامرخ لوش ہلیدیدشت كلاحو یع كاف لاسملآ ليف لف لاد ةب
 ۱ نا اف لی یخ هلو بایت ام كنا یس همزپ و ہویم كنامرخ یش د. نتویمرب وهوبم یزوا

 6 3 )اقوام ادزخوَرخ هدنسانعم ككراو یجب لب دو یرسکک نونا ءاحو
 سالاد 12 هر مارل رت فا نو كن هره لاعتتسالا زاسغلوا لامعتساہدرب یربغ
 ِ بور با انکیواھکک راذلدندشنو یض ك ناو هاتف لیفت تماما خانی قناسفتیارمالا

 كنیعو كاف نانا اد نھ قلع نر وع نالوازسزؤإ لوكس تناسو یعق كنم هلی | لعل ا لعاب

 ردندهدوا مو تدارغلزغاو لعرف نم لّرغا لا قو ننس انسعبضلادلویس رواتروع یا هلی ||
 نا وا تدل ةزادج نم دو ال ررطقملواهنشندلارغ یراطش روم هکر دونا اإ لو

 ۵ انفع همش كنف ی اه قو ۲ ننک نالوا سک انو ید ندنلاجر لبا وکی ثنبسو یف کناف

 سماك اِ ام فول تف للف لاب هان نت هلو دل اولا قلوا سك ليقف تافل اسعلا
 سفال هنسانهراحط ید < هردم كفلاویخف كتبو یم كاف نالا ل فواھف

 كلام لالا ىج كا اظ لو سلا یه ٹانک کلا لاسفل یک مف
 ص ك تا a ل “ہلا ف لاق  تاودرخ ناکود نکرلکا یرومد ۹۹ 3 كثبسو

 :اہظارذغُر الف عزا + هللودنک بوز هکر دتروع لوٹ هل دو یزسکكنبسو
 نزو لعل قا لو ترادجاغا نرخ قذوا ذمو ئرسک ك نو كلاف اہلل هوا عفاف نوذیا ||

 < 3 1 :یراح اخر رخ هکر یجب وکس كنو ىع كناف نالا اتعب زوما

 اراز 5 ؛دنک وش 3ا را نوقملدکو اکر د تال وش هلب وکس تو یزسک فاکو

 زد رک نذنا هرزوآ رو *نرورد لص4 هرگصخدناهلب د دشنو یرنک كمالو یوم
 : عطا ا رد فطاع هرکس ندنا هلن رک كمالرد »لات هرکصندنا ثلذکه رزوا روم نو
 1 هر کنده یلشتو یف كن یعض توا هر د لکم هرکصندنا هلرعض كېر د خانر عر م

 Os RTECS PNG PE یف ك اح رد یظخ
 فا :لٹفلا رز ارد در وشافو لک فک هک اکه نوک وغ كفاک و یم كنيس رد تیک

 هش ان لنک ق خر وفا وج لطف كنه اشذالا فبدط لج ر نالوا قخروفهرسک نشو

 | تو یف كام لشفلا نيجاذا مب ارا بالا نم الفل ف لا هب قخروف هنبتعف لدشقلا
 لشفق )انب قا وصلب دبدشا و و لتحل تم ردیتسا كنلارب ندرت هفح هل وكس
 لا هنسانعههفشخیشاب رکد دلا یو کم كنا او تن الاف لیلا لاساذا ال
 اتکا وب زا لصف لاَ رونوا اتم ہدەلسءازچ اد ےس سوم ہل وک ل داطو یخ كلاف
 نا یا فا صفا زد کمک صف ماتم روم جین لوص لا

 ۱ رک ك ناف لانمقلا حر مل ادا هيجان لصف لا را واک سد هئ انعم قمفحو ناف هد

 | الیصفلاصفوهنسفادا نالا بابا و هنر سوم نده زالوا
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 لابعالا تروع نالوا زم لوك كلاب وغ ك نيغ بلا فشن لا زدذو تی ۰
 كنيغ لا نسو ظلغاذا مالغلالاتغا لاب قلوادوم ره بولام هلب نیک ا

 ہدیواو کت یک لایتخا كلی لتفهدنا تشک (بو دارن بها هلرج یی هنسکز هم
ARTEناوهو هلیغ هتف لاقی یدال وازکردهدب واو ید  

 قا !وا عا ہدنلاح کیدر رها لغو اثروعه]رغوهلنق باران سوم و۷ عر

 یخ كنيغ ليغلا ةليغلا نعىهنانا تم قلت دلما قو لمرزما« رکصن دو دلاق هلغاح دو جا

 كنءمه ةلاغالا لاعالا الد هتعضر الوارش طبأت ما تلاقردپعما ءلدوس دساف نانلوا لکه و کس ك 2

 عاج هنسانا نکر ما نالغوا اغ9 کل ہر ما الغوا یدو دس اه نانلوارکن ترور بک ص ۱

 یرسک كنيغو یم كجم ليعمل هعضر یهو هما یشعاذاه دلو نالف لاغالاقب رد ول ک |

 هلن وکس كنا و صف ك نيغ لبفلا لغم ىه لاقي هدزمیچوس ناتلوارک هکر دزوع لولب دعو ۱
 كلذکلبقورشعلا فصنہیففولدلاب ادلاب نامور علا هيففليغلاب یقسامثیدخا دو بص

 | ذلافلا ردهنسانعمرش هل یسک كيام لت اغلا هنس ابعخ یلتم چ عاس هلو از بول وا لوط وک
 مست دن و ۲

 هلبنوکسكناپ و یف كنبغ نالیغ ردیسهویغ كج اغا فوزعم :هلکم درعس هلن کس كتاب و ته كغ |
 تنم هو یف ك ناف لا (ءافلا لصف )رددبق یمسا كنساب ابو :وردفورعم جسم اا رو د
 ناضج مباساب ندر خا نکبآ ضد نم لحررب لاف یبتیاتیکبسل اقا رد فورما 210 توکم ||

 || تيدا قورواوا كيا لغت هک ددقشا ناطخ دا واب نک دیا بط ےہ وخ

 هنبنضف لآنتلا یم كاف هلي كواوو ضف كنءرمه ل فال و ےک
 اک لک نا ننه لأتفالا اذکب تل افت لاش جا لاف هنر هد 1 نوا

 زی واراقجهاضو هکر دنب ار دم لہو یرسک اف لآما ارددنسانم چاق تلکس
 اک اک اہم زاےتچ ہالتس هصح كنسنف تن لوا وارو قال وا : 1

 | نسل هنسانعمهلا ران هدقارجهکل تف هل دمو یرس کل او یتا لیلا لرد نیت را |
 || كانو ىف كلا لیتفلا ةزمک تلل دد لتفع لاہذ لاقت لت شک ہلدی ف ل
 هدنسەزا ق ەز کہا لبتق یدتاراض ەد و هتسن نالوا یک ك لبا هدنش كنکد رکح اخیر ویرک |

 || قالا بالا نهربغولب | تلتف لوقت تکو هلو کس ك ناتو یھ کان لغفلا راد
eبراغو ےک رواهورذو هتعی دخ ءارو نهرو دی یا براغلاو هور ذلا| ق نالفنم لتر  
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 ید هک چا فرص لتفور د یاس هک دیا ب ولغب یناملادصدخو هلیج ید ردیربهرا نوب هلباےکر وا ر
 || لتفلا ر دب ىلقم ند تفل لتف «دمالکوب سب فرص ناف ہفرصیا لتفناف ههحو نع هلتق ف مابقی زرد |

 || هک كسو دلوش دف كاتو عل نزلہ لتفالا قلواعارب درب یراکبسرید مو لب

 || لقب یمجدانوکم تاتو ی کناف لتلآلتل نیب لف ی قر ملا رواواهرزوا تفصناناوارک ا
 ]| كاف دنقلا ردندنمسقتاوزپس هک ب رتل یو یوکس كيجو ی كاف لیلا یی لفوق

 1 نالواربب كدوكنا :لنون ہدنبامو یعفليجو كنام ةا یدحاو هدحاو هلن وکس کج

 ۱ رد لباقم تل شی کلر ان تام سوت ام نیلا شش رک

 || هلاجیجج هلب رسک کل ذک ك ناف ةلاعشلا .یعجج كلذك هلي ريك ك اف لالا ۱1 ىج هلن لوس |
 قاراندرازدلب رب استودنآه من هنکسکرا تو دارد لف هزدلب مات لیس ب مانلیهس دفن ی

 هدر قارباندرلما )نی دشاعاجهلسروس هان یخ کو دو نوص*هدروط

 قالط هبدنج مالا اعمانو کی تسلی: باد ١

 اوہ : ےہ رر

ابو یی تایل و 5 اه ا
نس اهم یهاو در تف هر دک 

الیغماہرزوا اوز یناسکم
 ۱ 0 ن

۳ 



 فار 2 او بهت تل یک دان یو شل سیر بیک ۰

 لوع

 يشدو ایما باوص نکل ردشلوا عقاوملب وهدیرهرج سن نالوادوجوم | 08

 9 ید کمار ولب بودپاتس یبەنسنر ولی رس کح اتو عن ءرمه لابتغال ِلاتفالا تضوغلا نم وا |

 || شرب یر ن دن ڪڪ هکر درلحامالب وش لبغ یڈدنبا ماو ہنسا عمرا هشب» یجوانتملوبغلا 2

۲ ` 

 ۱ کد میرود بابمف0ع وللا 3 یاهلاسبع ىلع لغت نالف: لا زرد جد هک» زاونک |
 ایھالا زلم ملا نم ماش ك زف سادا باھالا قزز ا الغا اب راررد جدا ہذمو ٥ث اد ۱

r, PRRكلاغ نال اغلا تادا یداولالغا لاقب لرټد ید هکمر ونا  
 ی سر و دنا هم نا مکتب |

 1 ل رض كلوا مالو نت للتتا دیدخت ناز تر ۱
 كەل دیر اوج یلاغلا نم تاخن بود رس هو ری اخ لای |

۲ 

 داد وی رک و دن کنش
 خد دام :رخو ولوا دساف هسنلوا تلعن وپ رد لوا تعاس 7 کاواوان ان یسلوبنیوت ||
 7 وف كنيغ لیمفلا ندیجما ید کنم ومر ل غ ورله وک هر وید نوساوا امرخ ناخ ||
 ردهنسک و رویش داد تا لوسفلا نیغو ليغ و ھلاقل۔یزن ناناو رک شو |
 2۰ بوفروا بینی: هلو دان ان یہ دنوینلرتلونروا راک راز هنر وا ||
 تا اچاعهک دزد وشهد مو یمضتمالو یوکس كيووت كنیغلولمغآا هسلوا ||

1 
1۴ 

 ۴ لو وی نیش لوغلا دلو غاجوب لا ی نوسلو ایمنهتاط درک ||
 تیج ن و *یشلاهلاغ لاقیءانعم لب رسک كاتو کا مه لایتفالا. ملا نزسکا ||

 و تی طب زر دی دهضاریطقوج لوغو ردلید بسانم هرو شمیم الواد ب ولوالعاخ |
 2 کا یه ریس هدوسکر زرد ځد هب«دیعب « رافم لوغو رولک ی خد نجس كغضومر لوغ

 اف | نوف زی امنع مهالو لوغا فال ان هارد ید هتسرغا شاپ لوغو نويد ||
 | مباضیلقع لو لوغی ا دییعوبا واہنعن و عدپصبال رخ عضو یف لاق نالن ورکسالوعادضل لا

 | هک نشه او دنس انهم یرامدانانپ یعجج كلكه دمو یرسکكنيغ .تالیفلا یھب غف
 ۱ لر وغ بش لا وڈکھءیفمقرادا لوغ هتلاع لا ةب رارب د لو وغ اک التعب اض بو دہاكالھیاغنا'
 . | لوغةبالابق هست نالولكلھم هداب ر هلی ك اوو كه ,لوغالا هتهذپ وهلاتغب ہلال لطا'

 | هغلق از یدنسار واسنعسو اھدعب نیلا اف نیت بالی یشال لاتغت مزا هذه لاس بل زرد
 4 له هلبج لابتغاو میشل نو ب بهدبال یامہٹیلا ہلاضبالرقص فض و قلق اکرارید ید |
 ]| ولتم هلن دیدشنو یمض كواوو ہلنزضف نوشت اولا نم لصاو ةلبغ هاذا هاتغا لاش رزق یخد ||
 زاد تست یقدوا وو ىم لم ةلواغملا تولناذاذأر لا تلوغت لاقي قل وازيغتمو |

 یف كن ور واوا ولروب دور یکیارکا هکر دف دال وش هلبعتق کنواواو یزرسک كم لّوفلا
 ]| نالوغلا ودا تلجرر كادکل وغهوزملپ ینیدلواقءدر ظن یداتر ولو ہنس یک اصع دواب
 ]هل دمو یری كنبغ لبغلا ردیعما كنار ندراتوا:نالوا رول هلبنوکش كلواوو یف كلیغ
 9 هه انج رد يک خر لغ دا هو, و دنابنالسر وهم

 ات سم نم رم یل سب رس وج لیغالا ناش



 ٠ 15 از یخ لی ره تر نز لس هرس
 | بازا اغا هدنآ هکر دزب نفوح لوش هلن دن دش كمال لاخلا _ تلاسر ندا ڈان

 درب نا میک ر دوب ناناوا مهفتدنالکو بور دشآوا مکان مدیره اب - ۱ صف وردس نم ضط اط اک اس نملاع ناب هدر هلو ایک الجافا راكد ناد ےہ

 | غفدصفو ر دشد نضع تبنلاو تلم رینگ راهش ضرع ہدذاض بان یھب لو
 ] كمالویمض كنيغ" ناالعلا رپیمسا “گنوا رخ عزا لانو زرد هزب یکی دش رد هو 1
 نسوصە:دایز ہد اتشق ا ذک ك الو فا قاب نالعلا هتسانسزانا نا راک وب ات |

 ملت تا بم لیلا هنماتم نان زط دیش اک اذا نال ر دکل ۱
 | لول و ند کردیا لو یش تدار یخ یش نول ات

 وج رس رسل ah i 1 سا ۱

 مس OPT COTO سش1 لان نی
 ور ایف عر تو ترس ۱ لب رب

 ۱ نان قمزو ار ورد ةو پرما هب نرخ له" درشت الو رالف کل
 ار سک ك الو یف كغ لیلخلآ لولعم فهم س لاو

 لغوزازرہو هنهقان تولاردشزاف هلا هوب کرد هک رک وش لغو یک
 جوق نسب لغیامامنم بروس لاق لخت دف هلخدا یا لغ اف لغ زا

 تو زولك« دهتساننفم لو خدو با لاخدا ن مجزا عر وب وقنلوق ال
 تو ۳ اھا ذئدعت وپ ۱

 فرخ غلات ee یک ی ری 1 لغلقت
 !یدن) وات علمی و لغب ناهدتسن یو رو ك ا ید ۱

 ا گنینفکل قر وفو کلم نوا نام کشک لغت شب ززو ل ست. مو ولماذا |
 ابد یرب ون ملا قفل نام بغ نیت یر راہ لو لحد یب سد مان

 | فاز دص وضخ ناز نالواو تیغ لول ید دعوا ور دق كاوا اور قمل ت
 دیم مقطع تننابخ یانهه کو رولوا نیم نونو یدیدززاب هتسانعهدقحتو 2۳
 دینا باتری ل فا لا الو دق یاس ناک ین عب یتنانععکفتح ر رب لقا اوا |
 میوص مامت قف بز, نطق ل ادااضپا ربعلا 0غ لاقت و نواب لو دوام |
 || نا ادا جزا لغا نان نا رورم کت كجا تنايخ هلب سکس« نیم نالعالا سات ||

 هل ید ةنََلا طر رش ووٹ ال ل یو ةفزسالو ةنايخال یا لڈلساالوانالغاال ثب دخ ا
 هلو و رانا منالاب eS رو تاب تلک نارا قع نت

 سو یہ ات کر راؤ و ر الغار o دنح اه

 ,هلغهنلابع ہلکا رب لالغاورهتلغتفلباذا م وةلا ل غا لال زاریدیندهکشرپ هلغلالغاوم
 ۳ سس

 مل ء2

 ےب

 ا



 نا
 لطغ
 5۶ان

 2ھ

 بویر یخ شش یاب
 ۱ تک " تو سلوایربغ كرك لوصساوا یملطخ رک رو شات لكا ى دامن لون ۱
 و 9ک را کم ہلاذعو ای رک كالَوقوکتسپ كنتو |
 : اڑ در وک ملکی ند کت انا وت اک نا ی رانا کہ ندا ۱
 جال كس رکن نی و ۱

 شب دو یرک نت قلا تا
 RE En mrn دجاراربد هک الا |
 اج ۳ چ ا داو یہ یو لاپ هات و

 بی رگ اش ی لبعفهچرکردنشلوایراچ پا تان ملال دیس ةبإع
 نر E rr رد كرك لوا یار ۱

 ا كن لا نا مد ا لخ لا ا اج قوج هکر تک

 جد ل طط ها ہت ماسضعم لالّیضخا لوا قوچ يرافدو كج اتا هلي رس ک
 زم نرو هل وا شلراسص منیر ی یہ ندب رڪ هداب ز هکر دراج ا لوش

 کتیا لوشو هیوهآل وش ہلطبغو ۰ ها ضمیر ندرلج اإ O E دحاو و

 یو بسا لو یادت ر ی هب رسک كناطو یخ كن لطابغلا الواو دوس
 ای را باند ٠ ا د هنس هبلغو افوغو هتنوصنالوا هد تام

 قانون وا ےس ندهن اب وکم فو یتش لی هللا زرد
 علا لاقب قأق لا ہل رسک وال پانل نم الوفغو مل هفت یشلا نع
 2 لع *یشلاتلغغا ی کش از | نکرروطک ا یدنسرا لاقغاو هراع
 ما اہتلْعَغا لوقت رد یس هغ هملق تمالع نوبدزوآغ اد ہزاوط لاتغاو كم

"Eكِافو ہل ضف لخت نكد نكاد دا لا راهطا تلف ہلبنض كف ا  
 وا مالا زرد کش بح لابهاو ها تما االت اذاهنتففلو دد تلف اغتلوقتءاشعع

Eافو یم ك نيغ لعل ا نالوابآ  Eهکر درب  

 چه اوش لفغ یدتانابک هر اعرآ وا مال لت ضر الا وا یزاعرئاو مال كلا
 ند روما لوغو هوا یتمالع كن آ هکر رد هراوط لوش لفغو هب هبمغیرومغباک |

 هد رش وع وین یبا الفت عن دلا عادوا بف كاف وكي ةلفغملا ةلقنلا زرد

 ؟۳هنس اعم هتفنع ر دنع در درالیق نانلوار کد هلفغ سوماتبحاض هوردو هلققنالو/عفاو
 8 ایرهوب مکس ئی راف نالوارک د نالوا لسان درا تلف دلش ةن |
 و ییجهلیصف كنیع .تالفلا ىل وع کفن ہد او ف کنی ةلقلا هللا ردنا |

 ۱ ا يه مه *لالعالا رولوآ هدنساراراا هکر دوصلوش هلبتفف للغ للفا هنا
 ان رپ تن هکر ردوص و 2 یو هنشانعمرومد نازوا هور واى اد وجہ کال
 | هو ترس یر دید روس لو لاغوەلوا رہ اظواک بوک نزد تو وا

 ےہ کس ہک رر شے چت چہ :

۲ 

5) 
 زاد

 هنس انعم



 ننه املا و ہلدیج یجج هلنرتنک كابو یخ ك نباعلا نوا یا مقا :
 ۱ لابعاذراتم لاا یدخ . |شغج اوهلابع ٹکا نا لج لا لعاب قا وا لا ی

 كنعوی كيم لیلا صضرخ دلایل جو لایا لاقت بد وب دید ههلوا صد د رج هلاعا

 نصف ) تومان نزول لی رالو برکه دف ۱
 شسغلاَق لر دئالوا هلند و لطف تان هم جازو یوکس كن هيچ نیاغو صف نو هزمه ب الا

 کارو ین تایغذآرتل ٤ تقلقا یا لرغا مالغ لاقرب هد هیدن نالوا وان لر
 یک قالغ جار دف پا همتون ور نکنه هنن ات لو

 | یضتن لاشه لارغ روب ارد داكد سانت لود" قت پودا
 | یقاتتغ 2 هدف ندا 1 فا رسم یانعفو زدبارد نانو رک هفلق
 | یه و کت لر کدو روا اقام وانتا زار

 زار اکفت ورم نو ناب تا دنا کر د وص تالق یاب هالا وکو نشود هوا زم تز
 لی رغیدتا یاس ورد ور ورود دید کز ناله

 1 وار ولوا ا کف لدکه اک تؤ ناک (قوشلین "دزور هکر

 U لا ن وسا اسار نشو اطار 3 eg ےہ

 ۱ ززا هنس نالوا هیشدغاربطو قارتطهلکوا کٹ ایران لانا وک کارو ی 1 بغ

 ققدلاتلبرغ لوس زو لوا الطاهکمملا هنا نو اتسو کم هلان وا جرحت دلا نزوآ 1 ۲ ا 1

 بول وا لونعم صف كراو یعط لب ی ها دم قاد خلاف از د هکم وو طو و

 تلف غلات یلوادساپ بول ڈی ہدز فالج رع لا نو یلع ةلقرعلا هننکتالوا

 هما تم بضفر 4 نار هو ی نیو تاترغ یو لا ترذماذا تیبا |
 إني دلو ھوا ساتسا هکم زک توبا ثکرح هکر دیسی زواب یهآ ا ا
 اب وکسم كارو ی رشک نرخ نالزرغلا ا اسم قنات زا وه - جول

 قم رغوط یروابوهآ هل ہرسگ هرمه لارءالآ هدنعچ تمالق ین ای
SE ۱ ۱ةلراغملا لفلا ترادا اذا[ را ارغا لا لود دنکهردنود كنا  

 اهازاغ لوقت یس هلق تفطالمو تج اصم ہلاقشاع hk j هلیس هل اظاسن لطف كنازو مس ۹
 ۱ بلط یی وهآ بلک نب اراوها لغو دنس اهتم نصت ام نانلوارک دردم قفل یز او

 بودیآفوخ ندنزاوآ نوهآ ہدنلح قعساب بوشربآ نکرراذک 4 هلتنیحر لر دیخد هل وب رونو هد |

 || لب هنسابنعقلوا یبحاصتبح اصمنانلوارکدرولکخدردصم لر 2و هلو اع راف تدیلط |
 || نک نالوا یحاص تبحاصم نانلوار کد هلی رسک تاناز و یم ك تبغ لر عيارا بالا الت و

 ی لرفتل رخنلا سل یرمانم لزغاوه لا یف لا ءانعم هلع كارو كنءزمه لزغالا
 ین کا یر الا لات لمروتک هلا هل فلکتییدشطالمو ا تحاصم نانلوا رک هیدن اشک صا 2

 | حک هيف كنیغ ةلازغلا اولزاغت لاش یسهلق تحاصم هناقاعیسهفن اطا ليس كارو
 ندنناد تک ہلارغ یدنباراضعبو یعضاادلار غیف نالفااح لاک و یک ی الواقتشوخ ||

 كل هبرسک كتو كنءرمه لانغالا تمرک(تلساهلن وكس كارو یت تنبغ لو قلا ردنرابعإل '
 یخدەکلبا شل رک لرغو یعىنلزغاو یا بابا نمالرخ هل عت نطق + رات رغ لاق كر

 یدتباا رفورددتلآ كجرک اک كيا كارو یرسکو صل وع لزعملا هنساےنعم لورفلرد |

 لسغلا نوعی دلوا هنسانعم لتفو ردا لّرعاو بولوا دوخ أم ندلزعا ردعأوام وعضمےم ل 1

 یمن كن لا یابد یٹلاتنبغ لوقت نی هو کس كس و یخ كن ۰

 سم ےس تم

1 
3 

 ہک

7 

 لبر

 و

 لس



 یا

 : د دمو دلا 1 TTT یربص لع

 ونیز لوعو ہدذوا قیر طامقمایتتحدنکد نانلوا بجا هدننناسلکز ونل وا ترض لم وا
 بم دیوونه وهوتفنرااذآ هو ر ملا تااعلاغ رب دید |

 وه نشقضب رفکردوب یهجو وا دوخ امندلبم وبكر یل ناظالب وند هديب غوا
 تازه ز لاج وردنا نص نب رزهصحب ودیالیمهزز واهضب رف ها هسلوا

 ید ۱

 ۱ تب ولوع و لھبارفلالاعا لودن كا نوعینهدارخكاذکهپ سنک همه هلال زولك زالو |
 بز لب و وتو لوعودبز لوعو تللوع لاقب رول واكد لب وب و هکر ولکهددنسانم
 | | ةو تبدل انو قاغا توض عفر كل رسکنءزمه لاوعالا بہ و بست قرکذدفو
 ۳۰ تو باذعهتبم ننلغا ہللوص عقر ەنیرز وا عی بدعی هیاع
 دچلالوعالاغب زد ید بغل وا سب رج لاوع اوتنوضاذا| سو قلا تاوعا لاق
 ادا ی!هیلعتاوع لوقت هرز وا باور دی زیبا كنا زان رکلا ترو یخ لب وغتلا

 نم تاب لم لرو مننلیمحتکب زانکآنمیزاپ دکل دوهیلع تاج و
 ہلا لایت هللا هاش ار ولکی ربسض کانهلاعو راربد سد هن هلق الاخ ل, وع  وهلباليمنحت كسر د

 ۱ نیع لوعلا۔لوعم نم مولا یف هلام )اتعب رب قل وادا فغا هدب دشنو یف كواوو ى كب
 |۳۳ نوید ةلالا هسا داقعار دبسا هل يعفو ا وو یزابک

 || ليغ کلؤاوو یعضكنيع هلاوع ر ونلوا زارنحا ندرومغب هلک قناهکزد رب :لوقدنلاش

 را هکر د كنلوک میظع لوشهلیرسکكپج لوملا ندنافطعن هللادبغ یت ردتعاچرپ
 سا كنببف ارا لواسعمو هنسا نعم رلکنل وک یججهلن رسک كواؤو یف كوه بم لواتأا

 ۴ ص4 ؛ہسفان مس اوہ یدنیا اخ ونا ردە فا نالو اعد یس ردیخع - نرو یلع لاهتعلا زولک

 | هلدیدشت كمال زرد سد لهب زواوا اکو ر وب زلا نزولا ىلع ةلهیعلا زر دلهبعلجج
 ۲ ان و رازق درر بواوا تم هل دیدشن كمالو یخ كناهو كنبع لمعلا نوتا رعش تّرورض

 اش ه لهاعا املا ةدیدشیا لیبع خیر لاقب رپ د قسد هب یتا لومعو هلم قو لغة ما لاک تز وغ
 آف رخ لیفلا لاربد لھاع ید هر وق نیا وا یر | ی دنا دنع ونا هتسانعم هفیلخ ظعا تا فک

 ]لب سفت كرد لاجواب لزا اقش ومازال ہدایزٹآ هلبثوکس کان و

 | هیشمزا لبعوزونلوا لامعتسا ید ہدئا هسرزب ییلاصینلاصلجبرو لرامنو هشم نانگانالخ
 ]الیعلیعا ةلاضلا تاعلوفت هاععهلنرتعتف نالیماا لرد خد دکملب یٹا ردکر کن ما بلط دنا
 لبا را اذاالبعیلیعب * يلا یلاع لاقب زرد ید ہغلفرجاع ی هننگرب ليغ یدنا جنون الیع و
 نا دن سکی رکلا نزو یلع لیعنلادنس اننمقلق راع كلذکر دردم ارسک كني كنق و یف له

 ازت (ض نب سانلا لوا هکر دیم نانالبضنبقهبنوکسس کابو یضف كنبع نالبع کلم ولام

 راطعب ر دیم كننآ رو رم نالغ سپردقو عت هسه لبا نال غ یرغ ند روب دم نع مالکو
 . | لوکس کنار یخ کنرخ نالبعلا رنریدنالبغ نب سبق هروب نماربژردیشل كرطم نالبق یدشا
 هلال ا نقف هلن یب كنابویمف كنيع ةليملا ردیککرا كلدروف یا هکر دهنلوار دن ندعاش

 هلبع لیپ لاع لافب قلوارعف نالذک هلی لوبعلا ردهنسایعم فو کل نک هلانا نزاو لع

 مانای ڈمزآودنیک نالواربقف هر ردنک ناب ل اعلا ةلبع ثخ ناو یلاعنهلالاقرتفااذالویعو
 ت موف لابقب یعج هلن وكس لاب ر و ىف كثب ةلبملا هتک ن باب یئآر دک رک ك با بّلط

 م
۲ 

| 3 

2 
 لاسیعلا +ارقفیا ییعیمابت هدالوا هلرت لا رادهثسااسنمارف هلن نصف كفا وف كنیع لبا

 | کنن كب یلیعلا رورو نیر هقفت بویلسب یرانا بد 7 برس نع
 : ۰ سس سس

 تخت سس بس



۷ 

 لضا یو لا لو لنت الف اض لا ءاشنار ورک دیجی داد ا
 فدا زن وبا دیک ت مال یدیا لع یلصا كنس لکل عل یذتاراضعا راوپ د ید لعل و قلعو اداناکو

 رد یم وا ییهنسننال واولعر وف دوخاب قم وا یبهنتسنانل وا داره یس و و ۱
 یک لعل فران نور در ح یک نک و ناکوتبل وناوناو و دراو ف وخ غوت و غم ۱
 نالوا هصقانلاعقار ردباعفرنراربخ بودباتصن نیل “ا ںیہ نو ع راقد ل واذا ٹچ ھل فرار دبا ل |

 | وو رحم ندعباف كن هلک ل ءژراضعب رو یک یراک دنا صن ن زا ربخ بودا عفر نراعا یا ناو ناک |
 | ودنا ع اقا ن دنس هلیپف لیقع یت د زیبا یلامحتماوب ورایدید م 1 لحلول |

 كك نال واهدنلابمل د هدنر وا نزاق ہد انکو که لینوکس كلوا مالو ی عج: انب دب السلا

 را ربد دون زا تالج ر لعاعو ر رب د یو هک کر ا كش وو یراکدب د راغب وط لهاا و هن اتم هراهاو
 یلبلاعیو هل زاهد رزوا رب یر هکر ډزات ول لوش هل دمو یر نک ت مال و یف كنا لیل اعلا نل انعم رک ذ |

 عبار با جلا نمالع لع لاق كل شبا دا تشف لمعلا ناري دخ دزاقج رق نالوا دنر واو ||
 هلن او هریغهزعا لانا انعم اہلپر سک ك نانو نل نمهلامعتسالا تب رنک ءزه لا

 كنانوكنیمه لاععالا لاجعالا. لمعااہیلآ لطادااسعتم ل اراز نیند هكا باطن شیالامعتساونسع ۱

 تاج زی نتف لت لمعلا ف ترظضااذا نالفل معا لنت قلوا برا نقاش ۱
 ی كو یف فكنبع لومجلا *هتسک-نال واداشعم هاب رسک ك عو ىف كنبع *كنبع لا لا ردیعسا |

 7 وجوه وكس كنيع هدنناعو ی كو کیا ةنلدمعيلا؛ ناتھ ةلبدمو ||
 ل وبنالوا كلشي لبن وکم «دننیامكنیعو یرسک ننانو یم كلوا ممم لس لمعلا هوا لاك هو

 كلذ, ةلماع ینابیلا لنیزمادردن وک لب زسک کیم لماسعلا ل ؤا م« بع یا لجن ن رطلاش
 زرا رالغواظ اقا ر ون زوم هضم باسناهاردب رالعوا رانا هک ر دیعما كتع امج ر دن رسک وہ. 7

 نال فلت اب هرکس تجاز ن وجا شمار هلبددشنو مط لیمو دل تحف لمعتتا ردرانعد ||

 هبوماق کتنردلکد بس دید مهد یخ نااتخف یراک لمعتهدماقموبخارسضبحاصو یعتادااذ )|

 لوفت یل لؤ ەن راز وا شدا رق هنسکر رکانزویلع ل ایمعتلا زم وا یخ ہنلیقرظن هرداضمو ||

 نین نوحا لماع هلیفیمخت بو یمنصكنيع ةلامعلا اھیلعالساع هتلمجت انا صبا لع الف تاع ۱ ۱

 یدتیا لب اخو ناوبخ نر وسنفعرب وقف كنا و یف وکسكناب ودلنیتیهق لئعلا" فو وا

 هقول نکا هک یکه نسک لوا عزان ندشبا لوشرر وک روس نکنامکر د ەنیک طب لوش لق | ۱
 دپ ر ولار هقان نالوا دو رف هرز وار وز م نازو هل ةلشمعلا ززد ىد ەنالسرا لى وةى وا جاش ٠

 و یعولا رد هنس نال اوانور روارف رععج نرو ىلع قلدتعاا ردشعا ار کخذ هدلبا باک هک هززوایا 1

 هلب وک تلاد وف كنيع لدانملا . ىك لدن ردنالوا وجب یشابیدتاذب زباوهرذوااود |

 ابف وات ندفرح تر ود هکر ارهارب ز ردشکل وا قذدحی رخاهتسانعمراللب رد | 2

 و فر هایش نیا ار ونلاو ارخص وغج هر هرکس ندنشدناوادزه ابر
 قلا هلْغمودلافی زاوا ن نکراغا هلن وكس ك واوو یتفكنیع لو هل وعلا ۃلوعلا روناوا ات یدامل اد رهعاب و
 هنسکرپلوعواتالذکانهلیدمویرسک وا وو یه ك نبع: لب وعلا ہانی دزوار بم نوا لولا
 الوع مهلومب هل ایعلاعلاقن كمرپ و هقفنتالذکهب رسک تبع لاخلا هلابعلا )رب دیندهکمرب وهقفنهنلایع

 لاعب رولک هدهنسانعم ليم لوعو هشابعمهنیفک ادا ارهش هتاعل ون نو هلعقفناو متا اف اةلابعو

 ی ال د اج لاقاولوعت الا ندا تكلدیلاعتهلوق هنمر د هنس انعم لامل رتسک کام لب الا نا ریا لاع
 یل وعب "یشلایلاع لاق ز ولکهدهنساضعهبلغ لوعولامو را ىا مكا قلاع لاشاو روجت الو

 لاقب و خأفتودتش |اذارمالالاع لاقت رازہ دید هعلوادششم نب و هلسفر ل وعو لء لقوا تلخ 6 ٠

 لعلع

 لع



ETT E 020 
 007 لعو هک نالوا قز فشن کمال یمف كنیم

 در بم طرشت ال زار کا
 lee نمد لک کان اهل تناکد قلوا لعاهج اھ ور: ین کال عررد هحاوا |

 Ra و 3تا غم رز وان ورک وبا هو[

 ۷ 6 ۱ و ی زود زا اسد یک

 نان قو تم را وا فور عقد نمو زاد سی

 اعلام اعلان تما هر ا یک مار ا

 كاری لالالا EET شادان

 ۳ e و SEE ناص نا كتا زط ذم ۱

 فیس و سم زا دشت یا تادا لا لرد یدک 7
 کا و ددفحال»یناتعم ننطظ یدن درد لب اة نیغ نیا ۱

e!7 نا الف وحدت کمزدشز ا ضرلالعاوز دلا  
 ہا ناخ لع لاش نسر یار و دل کر ۱
 نام ید ضش قو نال زاوض دهم یک لب ٹا

 زر ناد كح ونض هزار نالیاوص هد ةت بیک | رز یی
 آیا اک دخل لوغو ضرم الب رک ك نوع لعلا نص ن بدلا |
 لا زواوا عناق ن داوا ل غش واوا ا لناکآ ضرع لوا نک
 سد هوس رج ر :ر واک خد نس انهتالاح تالعو يج

 : مسا تغمض لشارع وی رشک نالو

 فالو ول ہل لان نماز نەت الت 2ما | ۱

 ۱ جاو ند کا یم و یا یورو روی رد داون قا را یا

 ناف هبمویمد وس هرکسندقدز وم ہزکر رکا نژو علت جلع یاعلی |
 بس توز شو ةر ندکمزف وَ د

 تن یه رغم نيم
 مو هی لات لا لعنتی

 او کردا یفف كبم لا رچى ھلناذا
 ؛ندز ۱ الو ین لغو فض كہ لاء لر و هف وهم
 و هد حب او نوا قاخ ۱ ز فیت ہل را لمردیضا

 ۳ ان اصاص وضخرداکد رها یو را تراش رنک تا ودنغف هن ك تبا وا

 اون نتسر قوا بونل هلن هکر سل وش ملا ہن تب نما ردن اينها

 او رد + اص نال اء دت نفس یو ان اب هد کرد ىد هدول و |
 لا سا دل العهسو ی تان ور زبد ید هنن اله یاب ن دنس رکا

 ی رام تہ قایق تالاب دل وقت هکم ر و ےک یک رن مالا ی توا ||

 یف كع لال لالا نسان»هتفرضقفاد الت نا وعمل یو نک الو تبع الا |

 re رف لنیع لع راشم وارد شا نا و تج الب رک کا

 کی یاب انہرزوا خد دت جس تن" سا



 ا

 رم ا اف 2سر رات لیلا
 ]| 4فر وعرب ید هب ہشام ہفاخو راوی دلبهاهقاع ید تا علها وزر کیچ قدم قو

 | م فلوق تم یلوا رهن دبابضف تقویم نی فاعل( نوید
  Teید نج فصل لعفأرلاڈد تر بیش 1

 | هدقدراو هنوز ال واقرف كنروع بله او هل یزید ید وع هیناواهد دسعننو دامهب دی یا

 ۶ هد هل مو رواوا نصن كن مال نوا را تيد نالوا مال و تم
 اكد لوس فنون مه لنچالا لتسلبمیلخیا ملا متلتیفوت عل
 هل كتلاو تاوان املا لوا قارا ندنرب یببواوا ی 0

 بص نات و و ر

 RE تم نک مم لاتعالا ںیہ 2
 تب لب نایب هجا 'بولب رشوپد صولفو را بهنلا فا تادنع 0

 درو نصر هر شم ادرار ےس كات
 بام وفا < لا هتعاو ایل ایا سم روت ۱ هاش ا تلف

 ا لإ لاش رب دید دغباواردا و اقتعاو سض دا لوه ملل وه الا 2 ال ۱
 | غتعاهدعر اصلا ود یددکما نوه بو نر یر لاقتہاو مال ک الکلا ییعرد ملاذ 4

 سگی لاقیاک لوعلا فلک ادا لفن لاتی تال ہلا فلک یب هنر هادی د شتو مس کف "0287 1
 تخفیف لاس توس هویت ی ۱

 کیس نکی روپهکر داوا قر

 هلالی د دش ملا خدوش ادا لبالا تلقج یو

 1 لا میر دید وا سی هنسکر لا تعاو وس مد داس نوب هموار

2 

 | لو یه بیت شوکه هکر دهن انعم هدف صف نند ضا

 کک سس رس و ۳ انعم ىر موق نوچ ا
 منین انعم قچوارفج مرکو ص ص رو هدوم و هک درلطووس

  TEغرزوا یر یر اب ہل وک تفاک یخ هد ۳
 من اوم غ نچ لکغو صع لع هه تیکت نا ذا لوالا بابل ند ہلکا الا لک

 زوم رد ترس رک یم ےک اکی
 لکعو ہعرساذا هلکع لا دواک ید سام امروز >ریلکعو دوا سچ ہو زا
 :یدتاوربواو هوا هلکعلاف رو دیدم روم لک صفیہ دید هک ایعس ۷

 ۳ وه تن E ENE زی
 ریو الات لات اهم لا لاش تر لک

 هل یررفصیبا لاکءاو لکبحاو لحلم هر لعلکنعالاعن لول
 تم دهن هک هوش رسک كن لاک اطاتاذا نار یت لانه

 .قلوامجمر ر یسیدیکو ج یمبیدردبنارچ ہانبتضد لکعلا ىه
 ابا

 رب در ۴
 دس ےھت grrr oa دمہ هیدن احدی سس

 ٍ مول ولید عو ادا 4 یم کک ردو

 | یر وکی دیا مبلغ

 | نیعلعامعلا ی یا ر دینی مود

 ر لکتعال لکا ادار کالج لج لاغر دب ہہوا لو 7

 لا هلبنوکس اکو بم ا ترک شی دریلاەف مَا

 ےل



۳ 

 ر لاو براون لس تمار رار ارتا ی رهوج هسیارلطصم ||
 9 دس راکدہد لفعەتید یدتبا ی مص ازار د ید هتد لقعو هلخاوا

 سن نی زب و تیدره بولوا عیاشیاهتسا ك هلکوب هرکصن دنارونلغب هنکو ایواكاوتقم |
 :ثللوتقم لقعوزو دید هنبسنروا ہذح یز هرق لفعونوسلواریناندئفزک مهار د كرکرلب دید
 ید هکعا كرتیدود نوا ت دلععو هندتیطعا ادا لشقلا تلقعلومرارب دید اکا
 وم ولوال دندەنسکرب لقعوخب دللد وقلا تكر اذا نالف مد +تلقع لو وقت |

 فاو لوارهاظق رف نالوا هدنند هل تلفعو هنع تلمع و هنلقع هلا ن انلوار ؟ دو نس رد ید |

 : ۳ ی لثئدحو یدتاهفینح ولاادعال رادع ةلف الا لقعد ال
 د نا وص ناوق ك نال انا یعم ص اردک ا تانج هنب رزوادبعرح یدنبا یلبل یا ناو
 وادی عقاب تیدخ ترا. یے یدیلوا یکب دید هفینسوادارمر ؟ ایدتا

 عمدتنا هلاک ءهددیشر سلم ہللا یضاف فس و وا ن : یدتبا یععاو یدرانوا ادنع

 رو دن تاق یکتا تز زد كنهود لمع و یدیدمدتنا جفت یا اکا حی دما ق رف نسانعم هنع
 و یرک ك نع لاقعلا لاقعلا نالا بالا نمالقع هلقعارمعملا تلقع لوفترا رد یس د هغ ۶ب ن درب تروا

 0 رو سام :قدص نالوا مزال ہدلبا ر لا فعورارلخا نز نزد كنود هلکن هکر دىيا لوش وش هلیفیف |
 ۲ ۱ باس یراغدزب دیج هلی لفشل( یتیدقدص یانالاقع نالفیم لع 1

 ۱ ءاش یه ام یلعنویعخآ دن اطدح وب ید یخ یسک ناب لقاعو هنسکتالوالفع لها

 الو لا هلیدمو یم ۰ كماقو ىع كع لوقعلا ردیمسایخد كغاط نیعمرب لئاعو لاعتهللا ||
 اقوئ د كيع ةلمعلا ةلقعلا ردپاعنندل اما بودبا اعا نسور ما كمدآ هکر داود ل وشو هنس

 7 نر ت لوا هدفدت وط سر وک نعد عراصاذا ساننلا اھب لقتعی ةلقع نالقل لاق هنس انعمدنب ع اهلیت وکس ||
 PD E ہں لاقت رر زب زر دید هدن نالوا هدر هس ل قعو رگ هقلخ ۱

 ۱ دا ام هر رسک لفاقو یش كم لقعلا زرد هنوبنف هلنوکس ك نشو نمط كانون ۱
 نادرضمر دات کرا ند باس ر اسب نلقعمو رونلوا هست لخبر ضعا ہلا لقعمرولوا || ,

 ن تن اما ور وناواتسنذ یلفعم با رو رووا تم تسد رنو هدهرضن اکا ہک ندنسهلبک ۱

 ۳ از اتهد ف كماقو یف كيم هلععلا ردندنس هلو مشا لوار دندهراه
 ٣ اا یکی یدتنالاسای طباو دن وشکیدت اسما یب وصرلبدیدداقع هر روب مو ۱

 : نان وا ادا هلق طا قاز هةل مو ER الا » د نمدی یادلعفم نیعضنالفدنعالاس

 لا ونا نق هنود"وب اعرغ راصیا ہود اوراصا دا هموق لعهلعقمنالف مدراصلاه راز دیجد

 رش رللاعن انلوارکَد ییجم سک ك فاقو صف كيه: لفاعلا

 رش ہلیدب دا كداق»یصكبع لاقعلا مالسالاق نولف امت ذیلهاطایف نولقاعتا ونک ان لبعیا
 ی !كنوارب ہلدی دشت ڭفاقو یاب لاقعوذ رواوا ضراعەنراقاب !هلراوط کردیا
 وف کب ۶ لاو لبدا لا رونلوا قالطا هموقو هردو هزهن نالوا یزکا | روفاکلا نزد یل عو فاەلا
 ۶ ليقع راز د دهرا ستم :لکتمرو ال لبقاوعو ین جلدمو یرسکح ناتو
 ۱ ۳ 6 لیفع ردیسا كن هل سفر هرز وارفصت ص هل كفافو

 ۱ لی هودو هنش اتع یا هرکی سویا کف هان و ی رسک كفاقو وقف تبع ھاي جليقحلا رديع#إا

 دره قوا و زر دل قص مک6 ك نىن رهو سا سمن لال رک ارد توبا
TREOدل لان و نده ریص بوت ةغاط كانکرپ  

 تغ رب دد هغلوب رارف هدف زهلنتفو ہل وا هکآ وگو علا لا عتسااذا الا بابسلا نەالوقع لب |
 لس هانی ا ض1 1

 ےہ بے
 سس

 سج



۳٘ 

 | الو تان ذب کی اظو نت تن دلم اتم بوک ناوم ضرایب

 نالوانوزوایب وب هلذوکس هدنب امكناب و یف کا طو كنيع لطعلا ردیعما كا
 هدشیاهكتااطویم رض كنا و كنیض لوبطملاذونلو :|قالطاهننوزوا یہ ید كل كره

 یتفكنيعلب )باطل فوارذواکیبناضا ولو بوخ هک رد هنکلوش نه تب

 كنابو یف كنیع لب ء اطعلا ةنساعمرات روعنالواهرزوا تفض نانلوارک دییجهلیدمو

 :بوشناح هنر یر نکر ذب ع اوج بالکل صف نئ دوم یاظو یم توس دلظاغلا ینا

 بالکلا تلطاع لاقب تالذکانذع هلرغص عزاظو یف کام لظاعتلا ہانغ هل ر نک نیب لاظعلا ۱
 حارص بحاصو بشتنبالکودا ارطاتالذکو داسغلقاضعب اهضعبمرلاذآ تلظامنوالاظعودلظاعم[|
 بشتام لکو كني رهوج بودب اربسفتەلکشک ب فوشوی د زال تازا ااا
 ىف كف نانوارختو کرد و مناع زرد دیار نمره
 هدعاج تلاسلررسک كن اظلطاعل یناوقلا نیو لط اه ال نالف لا ہوا قلعتفوط ۱

 دایزجلاقب یکیرکس یڑمەلب رم ضق تافل او نوک تن نیم یخ حک نا ی
 كنوكر صوصخم هنس هغ اط برع یکی راب ةلرمصق كفلاو یض كنیع لاطەلا موب یو لظاع |

 زب هب نزوایربیرب ندهتسجا زم تباغ هدناقناللخ رب زید نل وا هیجست هرس یلاظعم

 یل کن او هنتقف لس یدنلواه ہن نؤ کردن ہراوظرب یچوا یس کیا دارا
 كنافو یش كنہع لس لفعلا عا ومتجا اذا نالف لصمو وعلا لطعتلافب قلوا مج هرب رب موق هلی ةو |
 لفعلاوالل كفا دلا رد نشان نر نر سارا ا یبا لوک

 ض»د رول وا هدنح رو یدئناقفانو هدنخرف كنسهغاطاسذ ضعب هکر د شرب هلن تف كلذ

 هلیدم تكعلاو نوک ناف یف كنیع ءالفعلا ابد هردااک اهکی کش بش نالوا« دنس هلخ تک |
 اسفجلها كرد لجز لوش لین ز لان ذو ىلع ,لیلشفعلا تروعنالواهززوا تفس ناتاوارکد | ۱

 ماف هناسا بن وک گخافو یف كنيع قلا نب د ینسد يک نالرا باغ لیا نفع ید یرجوأا

 تل لقعلافہ ردز تان فو شوک گنرعو ی لی لو هس ام خا
 یلوقعم ناک هننانعمر دصم بو دیاراکنا هن بلوار دصم كل وقعم ہں وہ سوا قالا بالا نم الو ِ

 يد دا هب وتسوروناّوانیبح هنسنر نوک هک ا ۆك هدددنلوا لقت هندو ید نوا

ولکخ درد لةع ودا یم :بودنار ج نادرا ەنس دن اشانی ایفا هکر دهن
 | ادا ز

 || هنسامرعل فن بخت هوا كىل یادک وب دیخد هتروغ یراق لۆش لیلتفعو هاو لبق بو

 نالوا لصاح هفسنهزیعن زول ولجا اهنقتسا خط ندردصم نالواهرزوای زو لعفم ؛هلکبذوب 1

 هک صبخ ی هنسنرب لقعو رولوا سرح لع ید هلرابتعارب یکی نی دیا یو لر اتعازپ روض
 هلاسما نسو ارگان همسنکوپ ا ۱ ودلفع ویعاببلا ايق, وح هود ضا آر یتشب نا هرکی لیفان د خد | ۱

 لات رار د خاو دم هرطنجاص ت و وابا لمع لا د هک |[

 .هنساضم كشلا كع چد یکیدیدانیش كنع هلع ام ثراب رعاماو تطشباذ ایزعشهآرلات ع

 کرد شار کذ »درب رد مدال ىلع نام هیر ضد مدت باب یوبەزو هکر دهبلکر و ۱
 رادطتختا هدیرع مالکرونل والالدتسا لک وو رول ای اس لو اساس | ۱

 یدنبا یزامرکیوردشلوامفاودنرفکدہد لنعرس و كنعذخ لا عمه دارا جک راجا نوڪ 1

 ردشعا وهسیرهوجهدلحوب نکل یدید عزهدیالآ ٴوس یو نوا لخنبیدت سوا

 ا
۷ 

U ۱۱ باوج و دززراب نتقرقح كلو مدنيا لا وس نلصا تفرحوباهچ هشفخ او زاموباوهنیمعاوهنیزوبا  

 | یادشادارم هدنکب دب فرخ دن وس اماراشیمچ ہنس ف ید را

 لبطع

 لع



 3 هل ر ر جرجا ول
 ذا لق عن رک نالوا یو قا قلا قم ىس هم ۱

 نیعا لاضفلا امر ین نم 3 اے هر

 1 د ا 1F IEEE ORTE نالف یلضعا: لابی
 رک دادو یوکس وكس لنبعو رض كوم لم مالا قلغتساو دنشا اذا
 رازی بم :تالضملا هلهجنول یدتپ الی لضفم ما لا فهننن
 یون نال الو تدار رفا هنمکر ھر ےل هاضو قتل ق سلا هما دن

 اذ قاسقا لا با یی دو لیلا لات لخت ندير او ۱
 “ا قبضت ہدصولصختر ین کز عزکللا نرو یلعت لیضعتلا جیوزنلانم

 ۴ ۱ : لک بنا ظفر :رغوط نو لّیطعاٰو دنوم نبب وند تاجو زما یف هیلع تقیضا

 زاتعتسا ئ دهر وعو لب رغ له ةد لا بشن اذا جاتقا ونضع یو
 .تالتمای تضخاذا اهلها ضرالا تابطع لاق رد

 e ور ہیر غؤط کزن تو فال دبی شنویازتنک و کب
 قبرص یهر غو طظ یجب هلادم و و یردکدافحو یف كم قبضاعما هاتهالب اضبا

 ب یراق دوہہلیذب دشت كمالو رسک تنهرعهو یمض لی دلاتا لیضافم خخ لاق
ی ۳ a ظغا نب قیم 3

 شمس

 اسم
 ہں سس

 تے ست هی زولوا

 1 تروعنالوا ناخ اند تارا وبلغت لطخنا بذالاولالا نم یلچ لا لاف
 ات تمام وکی لغو رنک كيج لام هانعم هل رنک
 1 لا زدی هی: شوک ل طاع ۋز ع لث ل طة وه لاق رپ د نه هنسک نالوا
 ته ید زد دلو نامه لا زوال اذا
 قاتل وا بوخ هلب رشک بن اطو فی هما لرد یاد هن هنس نالوا حال
 هلت رک لک ناو ىف كم

 لئ ال قاخال برا لمت لقب لا ناخن ندا کز لپ شو یه جزو نت تست

 7 اع های تب او شیلا فو بادام اخ رخ یا ناخ قلی
 یتیم قاط یک ہلا ها تا

/ 

 وب مع ق وزو دلطع فان لا هنس انعم رل هان بو ی ج

 م ویل لبطعتلا هتساسنعم قاوا لظفٹ هنمسا هلن كش كان اطو نمط كنيغ. غ۸ل

 ۳۱ أ 0 رود نالوا رج |

 یف



 مو لود سش ںیہن ۲ نیشن اں

 | مهتاب YT لا جروب دنا ۱ REET اما

 ی و وم دہ ولا م دور یا اچ طا نلبس لاف ۱ بم RTE ناف یقه هللا
 ۱ اناا ی و a تہ
7 8 11 33 1 1 5 

 ایسا لس نو یا ذیل قاب ربا او < تنم ۱ بنام لب بخور د قند اک د اف ل ورد مج هیچ نم کو کا
 ]ی هو یخ نیش تیم يا همی ی ور ارد كن

 ںی وه طب طه تم یم رد هد هک درن وک وش بد | بسوی فنی لا هن نزازوق یاب یی لکه مک ك نیسو یخ كع یل

 غ تاب قو هاو رعد قول خم او لع داف ولو نو هدیسنم نم |
 ۱ | قو ننبع لوقسه دز یر اب مو رسک او یمف ك ذيع لباس تست

 || لصعلا وزش یوم رهن هیقم توس نان ۳
 نال واک دی چپ ہل كز مرمه لاصعالا ات وی ریشه
 | ةر وكى ین الان هدنتل آهک لیثیسرپ زر دبس 0ور وب كانک روا قرب وق لصغو ةن ا
 لغو دول والس هتک دنا لکا ین هود هک رد انا لوش ها تعز زادیعچ یخ. قادام ع لفط 1
 1 لاپ شیدنال وا یر | هدایزهژتصف ول ماض ۇن تنم نهم لصعالا ار دیخس ةنکلیرک[ہدایزا شد

 | لّضعا لج دلا لر دید ہنلوا یزک انب لضعاو ادب بچ مل لیا
 ا بوم تص ع ةر لافب جاغا نالوایزآ ا اب نک د اصو یف لنیع ۃلصملا اسالم یا |

 ۱ ا ا ا اچ ا ۳

 هر لس خوپ تال وک زا نیایش داسو نسل زد
 || عفت داضو لمم تالار هلبنوکس كو یم كد اصو كنیع ءالصتحلا رب ۱

 راد فان کوکو ا7 ۱ ۱ و .Tr ا یی رم ناقوارگ ڈی
 یر تاک ناو يا سو لمخ دو

 یے یم مم و سو سس دوس س
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 ین کام لب رده لئابلاوا یز خیل ینه لب ۱

1 ۱ 
 ك ٍِظ ۳۹ ۱ آفت دارا یر تی نکرد شم دراز هلال
 ةمالمراعسا صف لذخلالوالا بالا نم هتاذع لو كني تمالموئ اوز هبنوکس كەچ 2او ذی

 ۳ لذت را مو ناننکی نک هل رسک نانو تنه لاذتعالا۔ندنباذعم ۱
 هکر د هنسکل رزوا.یزوءزمهدلهف كلاذو ىم تانیغتلارمل«تتعاوهسفن ||

 1 رو پاک ۱ HERDER Ta Put الا

 نا ضد فا ۱ دا دا یا ہدقدنلوالا وس ندا هو اعتسا نا یم ساب

 غور دةم ہنس ہرا یراق رب | نخور وق بلک ی مانعم لصا رانا و هنسنعم لی واته و
 ۱ |مولعنهدعاقتج ومر ید ضرعت یرهوچ نکآر ولکء د هنس اتهم ی دنا تعالم
 ۱ سا فرما یم تالدنملا ودنا وزم قو ج نا
 هکر ادهنینک نوش لادن و یخ کالا دون نن تایم لس وا تادیدش یاتالذتم
 1 2 لا رک :ذشت راونلوا ول انب هنغوشلوا هززوا فارساو طازفا هدانفس بالو
 7 ہک امام نرم دهلحب زعدراآو زرو نایاب کر دهن لوشّذحز جلا نزو لع
 ۱ wa خاک ات کر کب ناتسب روس تآ هلخترصیدشا لیلخوە؟ںوہ ناباپ

 نوفا :اغا نایب هکر کم طوب لش هلبتو کس كنارویرسکنیع لازرغلا
 عج دن زا دایص کر ذا ئروقلوش لا عوندنس روف عابس ردہاادب
 نولتفآہللدمو یر سک فافو یف كلیع لیقارعاا.ہنسن نالوا هدوهرفرفعج

 4 رسد كناتوكنهزمه لازعالا رریدهن رالکشم كروما والا بیقارعوزومالا
 e 2۳ ملا ہلزعتو ہللا اف هاتنعع هی دنهشنو یمضكنازو هلنبتضخ لزعتلا ینمرقخ
 نم لا دام رسا ةتس اضع قادتچ بزلرا لنکس كنازو

 . | سالن ىج وتوکس كنازو يمص كنيع نالرملا زدقوب الس 'كآہکزادەنسک لوڈ هلیقف
 1 1 7 یف كع لر هلایجبكانکهلبنوکس كازو یل كنیم نس انعم لدنسک
 ]ی را نیک مس عف کناززاو کنہز منھ لرعالا لرعو لزعو نالزعموف لا يج كاذک
 هدالاثع خرژر/داز هز دلبیراکد د حار مکت نوعغیدالوا یالس رر,دلزعااکاویرب زد ییا
 که ندنخو وای داغ لوا لب هان رقهکز رد ەآ لوش لزعاو نوهخب دلواچاللس

 ا رم نا هیاوازومغب هدنهک رار ید هدولبلوش لزعاو روناوا دع بیع هدانف
 3 ۳ ان تلخ رذط بدم كفلاو فوك نك نازو فی ہال لا رد نعض ومر ہل تحف

 2 کو ہونا رک اوهنسانعه یزرغا ہقشآ كراقج رفطییجج لینک لمالویعف ك نبع لاخلا
 هتسفز لوکس تاازویففكنیع لزغلا یک یزاذعو یراذعو یراععو یر اهن سرولم

 زع هلزع لا راد سد شتر ناشار ی هناسکرب لزرعو یا بالا نم هلزع لاقت ق مرآ
 لر رو حد هک جنرال جزا اش طعن تلاح لزعو لیرعف هنلع هادصاذا
 الا ااا اڑا عضو ہلوکس ہدندام كنبعوع 00 كاز ازو یخ كم ءا تها طط

 4 ا ہو ترور یاب كنيعو یرتیک ںیم لاذ كيم لازما دعب مضوع الزم
 تهل راوط ج هلن ددوا یرسک ك نازو یف كم لزاما لزاما ههلتواهدر قاریا تدقلخ

 ؟نالوا قجا بولوا فیعص لازمو زار دم را هنسک نوا یالس تالذکل براعم رهن یک نالوا
 eget وہ كنیعاویزکك + كزخملا اربد ید
 | هستم و ووشو یر رنک هو كنبع ل لب لار دیا



 هد مو ابا نفی نم یاد جا شوکه
 نا رواک کت ز واک هد هنس هلن لادعو لودعو لدع ماوخلاب یی ملت

 || ناو جسلایشید دارا ناجل ذآ نب راغل نق لدغ لا زد شدم صندل وال ووعے
 رو ید تک عطا رام زوم
 لا وه رول خد نام هدف لفغوا نی تیا ادا نال الف تا لا

 دن یالدع لک دشت نادان رفت دال الا یل بلد
 | ٹکیلا تا یرلکدیدل ۹ ۶ ل دد یا یا

 | تبار كم کنار 2 هما + نج ندع
 | عضو دن بم اب نذر وم سویل نیب ی دور و هروب مهد

 | نس نو سهیلا لہ هنر مال ےک کوہ كاد یلع ان ید دل ال
 | كيف ةلدملاهسک یه دوس ولو ےک داد لب آ یورو ویلوا بزم
 | نالفو ہنادعمو ليغ الی لا تب ایس لدع لاک لب زی ےل سا وک |

 | ہیلادع لچیل الخ لاتقب قلوا لات برف ایم لا لا له ان
 | هرزوا یناور ینضخا رد هنا نەم للم لینوکس كلادو یرسکب تای لدو هی

 || هدنبخا | ریذوخأم ندنل قق امسال دعا تا دع رد هنس انج لی ناز کی هم ھو ۱

 | نازرتآرما کت وید نوسلوا قرف ندا عاب+لدع یدنلف میان وا لود
 یدټ اا رفو یو وان ډوز نيران ام هنس انتم لقت اربد نیز رز وه و

7 1 
 قم بر

۱ 

 | ةاخنم یدعل مر یو اس ول كا کن سرد لح تااغ ھا انا
 یټ كسل د ناز ٭اتدنیشج فالخن اور اش لدهن هاش وام الغ لدغ امال ناک, ا3آ كن اش

 || هبت دمه لا مالا ردنا ملغ هک اب وک ؟ ارولهقوسکم ب رغ ضهبرولوا ۱
 وش لب دمو ی رک للا دویم كی ع لیدءعلا هرز هرزوا اور ارفهلب ریلی ۳

 كادر 2 ۵ بصورت لا دو یم کئ الداما هوار اراک هد رر ۱

 هنر نام نه یا بمون لیوا وشنو ساب تان
 | جارا یر ېږ هک نا لب رک ك نبع لادصناایهنن تیوسادانولیشلا نیب ت داع لاف ر ید خدا آ

 هپ ندلوب لادعنالا رنکءد دشمال اق ی رجا بوپد ردشلاف.دیقب هده .Ah r او

 ]| ده اشلبدعتو قل رغوط ی هنیسنر مرکتلا نزول لیدعتلا قی را! نئ لی لا
 لدتعاف هبل دع لا قل غاؤوطدل رسکا (تنانو کن همه "لادتعالا :نولک هدهنی ان 27 لیا

 اردو ڪم قئاواجالقا شلرخو طرز دو یتفكادویتم گیم لدعلا ماقتافیتموق

 || رش هو هکر ولک هد هنسا فعهرفاک لوشو نالوا وصوم ہل ہے مکن لو
 || نیت ةيلودجلا هزافک هباهدارم ناف داع طب اقل كنا جالب ان لو نم کا را

 | 'كفلاو هیت زد شواذ ڈی دی رد مان لودع ہدنز جم هک ردږک لوش هلبدیدش ټاپو وای

 || كع نفدعلا هنننانعم حالم یبجمک ہم لرد شت گل كناب و و کس كواوو نبا لۇ دول

 || یض كودو وكس كلادو یعطكنيع لومدعلا فیہ جآ

 || نالوا كوہ یشاب هلّنوکس كيون مد اعو یَا كلا دو ك نيج لدضہااب رد هنس م کدو
 || هلبقف كلادو كنیع ةلدنعلا نون الم نزوا لدنعیدتناو رچویاو ندرب ارب یقین اتو یریکذ نوه ۱ ۱

 ۱ بيلدنملا سما بدی کر یو ار قار
 یال کحب»هدمافموب كنب زہ وچ و ر دشوقیراک دید رازه هردو یسک ك مالو ینا گلا دو کرج
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 ۱ یم وع لب نوت ناو یر تم سس
 جم كفاك نا ولا نیم ,ینیعمو ادور دیک لتا هم هنسکنالوا نطا|مظع رزوار
 دا او یریک لو لک ای زایی سرم

  ee hrsمهیا ی سو تو رس فر |
 ر ا ویناو وا

 تین ٹروز هاب نمدی و یا زوب هلن وک جویی ریل
 [| وی رک لم ل چلا هم انعم لن رد ی انس هوای ہنجابچوا ییہ زرو |

  ۱بی بش  iSزرکجو ندوی ها کر 7 ي
 دوماه لا نم رجب بنک ےک مع لاج یی ام یم ارد یا
 تن دید هو ںی در های وراز دهر وغ خد هبهدو هر وادی عصب رو

 ی جلب لو هل رک وجو نوکب تنی یب کیم لیبل
 ہی. نیں ائر كنیع  aeو لک یار

 تا نو لا نکچزفص ناک هیت دلعلا رد لپاو
 رکجو ص ند هک ہک درد یس دمہ لوش هلو نج( کا صخ نم
 | لو نر زر ال دز تو ےس ردچاغا تالوا یزدرا لوڈ هک
 | جم ۱ و هلع ور د لب اه کی طر هکر ولکے دهن انهم تع ریما ورولصا

  ۱الا ی اعت اوہ هنم  SNهنماضم كل وا كا کج هر للا

 بک نالوا حاصل لب رببک كیحو یت كنج لا عیار پالا نم الغ ل :2
  ۳یف تالذک انعم هیدمو یمض ليجو یعف كني لول ہانعم ہلنوکس نب >و ینا

 نما هلقیوابندل هکر ارد دهب ود لوث ہکو كلذ که انعع هل وكس لوح دیک

 اوعنالواهداسیپ لج رو لجر نم یل هر ما لاقي و هلي ريمة كفلاو ول: وک كي> ریت

  ۱كد ازلی سک نیع لام لاعلا 2۱ یک اجر ج هلی رصف كفلاویعف كنیع لالا زرد ٤
 ا: البر کل یج از دلج ااو هلبرمسک كيج لج املا ۰ نج كن لچر زر دلاجد 1

 كم ةلجاعلا ردنالوا هدرضاح,نامز لجاعو رد»نیبن قحالوا هیینآ ناب لج هکر دیلبابقم
 ا ںیہ دنیا بعلت لا لع دیک رضا نو ی

 ا ہدەنسانعم قمر دن هبهنیینر و كيا تفقس هل رسک وزه لاعالا

 نزول هایم خب لع داخو هلب رسک ناتو لی ءزمه ,ناییجتسالا هتعساو ۳
 رس ناو نشت لوجو نیم, نبض دلا صا. هلع بلطوا همبةناذآ هل جتا 8

  Siehلیچحنل) يک رال اک بیش لیلا ف و بکار َرادلاعرتلا لاق هنسف نالفاب

 نیکی یک یر جام یو ماند ھل لغو تیر راغب ك مر وکی رضح امیهنیو 1
 یر ناق كەن ار لیبعتو کسا | اپ جد هل مب اراربد ی و مر دن مینر

  Eتله لو ةناربد ید هکهروشپ زات ینالبیعتو توپ دیا |
 اغار ا هدهيملا یهنینزپ هل دیبا # يم ایج و ہل نهم لا ۱ م2 لع

 وفن

 هه رد هتک وش دید و رک وجو یم وم لا انک یر لام
 | ےس لدعلا رد دوس کوونک لوا ن هوم ب |

 قا باسلام ةيضقلا یف ہل ہہ اف تقی تک سس هر | 1
 ا ہہم تاج  EEی چے ےہ جی مس واج: ن

7 ۱ 



 تست
 رم تیم ager یوم: تی وسوسه وب

 | اقروتحاد االغاملعا LEE ESL ا ا 3
 ۱ زا تان هکهروگت نزمندفوال صور كر وت ود قا الت ا ح 1

  EYلافبقاواهد وغرفة فخ كا و یخ كاب لالا هیات پن یزید |

 یک ا ایم و ایم هاتوکس ناب ى
 نرم وی سم 7 ا ۱ ردتغاجر تدخ زر اک

 ۱ | ناسلوا ہہ یا رسول نرط یا ویسا كرز ورد ٹک

 | و ها دی سس رخ

 || فرو یار او یار یر ازاد عج غارن نالوا دو قره
 ترا قو ا قر از نکته لاغالا الا کی ارب ارد زانا 08+027 ۱

 هلبتصف دژ عدنا صورزب اوا عن نبذه طظاخاذا نرالا لعاب ہو ناک نورازق |
 | ندنجافا یارزلاغاوزز د هغ زا ہل نان عودت کیااور دار !تایلواو 2

 ]ابن نون اهر جرج قیر قوا ودر تا 0 راقت 1 4

 | ق آر دند هرس فر ال کل وآ کر کو اکو د تارات ورم دف یآ ىمي دربال و لش
 | اخر درا اظ یا لبق کو کو ناعالا انک کی وند دارح ار و هات |

 agire رص اف نالوا قادم ك ەلا نوک ناو نف ءدال ادا »ضع

| 

 ۳ روتر نو هلتعلارولاققا هد هدنر تسمه دراتروعدکر دیس هاب تالوش هلو وک هنا كو

 لانها تجرح دلا وا لع "لب "هلهنعلا جی ائ اوم 1

 | عو یمن كب“ املا ند ة5 ناد رم ناع ب هات اهن لئساامها نویس

 كاش وا EAN فالو یاری "امم لب الا شل وا تلر هلصف ناو |

 یکلود هلتیندقف لنت 3 راوا لار ندن کا هر دولت هرز | ىر اكلم ەك: ردگی هلو تک |
 لون یا نلاق طور ید یخ ددناآ لنکن ادفودنشن یٹراکدبدیزومد :یاندنریتلآ ۱

 یوم ی هدح او لتعلتعو ہلوا هرزواتردقو توقا دبنقا وزەك دیدم | :
PA mEون زس دل یک ار د یخ ددنتعاج دا لتعو ردیاب  

 لانو یضكتعوالملا هنس اتع مرتا هنانک الت وظالترجا رجال دعوی و روف كایع لبتعلا |

 رنک عقد کر اتوکد عا یف كنبع لتعلا هنسانعمز رب اج هلیستقلاویتف |
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 1 چەت ریبن ەتو لع ىدا فر کا نیاهتسنک نال ۳ ا ۱

 رد هنس ان ما و منز تلد دب لتعاعن هما لاَقهن ہک نالوا اخ لاها ولو غزل ۳
 تالوا درس هوش اط اتو یخ كنیع لتملا لتفلا تم

 ۱ لاستیک دوی ااا و نف كاوا كنا یتصتلا ہنس |

 نا تراش نال هد هب ويس باتکرد هنسانسلوتع بھ زانو كنبع لو !قسوا و

 هار +[ تاب 2 دیو وفا بخار سازان یا 3:

 اذا

 | قاهلبع رم لاق ترا علا توده وکس کو و شنی شف انا

 ۱ رنک ته زده لطف وا نال وا یسبدنقاونطاتتطبو یک ها جز رک
 | قسانعم ی دزو دیا غ اط ابا ناو مفتح لات لناننالوانزواو الف او |

 ٦ نانیعز بل هلقث یادین تنا هال ر وم رر یک ۱

 ۱ كاتو ىر تك ك بم لتملا للا افینعا دج ةت دحجاذا انڈا لوالاتانلا نم لت

 | دیک لوتهنکنالوا كش وک ِنؤاوا اغ ەل د.د 7ك الو یقفلواوویرسک كنبع لولا ی



CIT 

 كراو ٥لال الا وال دمی رک نانو راس یار ۱
 د لو اق لانه دشت و ی دلواوو هفت تم( یاهیلع لاطلاقب ۱

 1 قدر برون یمن دف زا عج "ةلواطلااا
 لا تل الا a و سا

 وعول و اموال ستم الزام تا

 || عدن ۳ لو املا + تاز ذکر غلاف هاو تخت حوا اون کو
 a اتم هک خان ندا لات حلوا
 : [ یادت تند غندل اط ل اط اکو اڑایا کام کسا اش
 ان اطلوط TEETER وسیم

 هر qail iE دور جوار
 یر هان رخ کنم و نمیشود زمره
 تب ا وج روس بوس وو قسنماسلا ود عبا
 | تو اس ا (نابقاقصخ) ت انس فروع نالوا اد توری نوا لعل ملا ۱
 ]هیت فرش تانک کوک ملیر نگث اخ لا همانا هکل وک دیدم |
 را و ا وا لام یاس کل و ذہنلاظا تواب
 ا وا اف یخ قو كشن وك کوک ارب ززولواهز انا هم وکار |
 اگرواهدایزر دل فی راکید لیفت سود کرک تاک ةن اوا و |
 لنکا لا باطل زا دوهاک دلار وان تز وم آ ار ز سنت شن |
 ذ لیلطن ناکمو ہن نالوا ول هککوک اد هم دیو یر تک كلو هلیقفو
 نس ادا هننک ییا ناف نقش )لاو ترا یالطا یظدنئگ ذکر |
 کدو تل یرفوودرپنالوادنشادنا |
 ا: اڈل دولببول زا یل تول, هکر دنوکلوشدازهدناوف هللغلوب اذعو اتو |
 .. | یمطكج نت اتم ملا هریک تیبا كوب نالوا ندای خش نانو رنک لپ |

 ۱ کا :ینورددوخ امن هل واوامو شال كۇك نیز ذوا کرد تخت ضش لندن شقو یخ تدالو
 ]که دمدلوش هدنفحیزار داو نانلوا لندی دشا وس هننک مان نہ الکی لطب الف نالئالا یلص ا
 دادا رم نا ردیتل|یغابا كنتو وهل تکا لظآلا١ یدزاشع دکر وز ج معاف |
 لاقن اولک دەس انی لوا ثب فو هربخو رها و لطاذ ناک ادا نطاق اغا لوا
 ڈی انعمرابدب هزهش تلظاو مات اتو عقل دانا نا ۱
 شاب لافتا لاش قیمت ود هنشنو رس کس نانو كه لالا الا «رنوآخلوا |
 فل غروب ندا رر وجود زن تره
 ہوم یہ بام ری ںیہ واطنک سم تیمی جن کوی |
 ` ETO ی |

 ۳ نون هک اب نی ناف دن دل
۱ 



 شر
 هه ےہ ےس است

 دس توت تست r مس مس ےہ

 الف ا'لؤاظن وذ لوه علل با لع هند طلاق هک الو زده نیا
 هنخلوا خرم هوا كن لالطاوهرشخا قا منا لا قرن رسا ۱
 | لاق هندی نیلوا تبان هب نک! كن بو یمط نیم لالا ف 2007

 ہدنطمبردمرزوا فالتخا یراهنهن سوم اقوا یر موج. ہدعاقموت رفتم نسل قا

 نکل ندراغسا | ردشلوا عقاورفسج سیل هلاف اه دنع ون نبات ولت

 تن اب مالو یخ از للاطتلا کد نخ نیداوابس امهلوایانم
HOEY :هلمطلا .هنغدع, فلا ىلا رظنب ہقنغد میا ل مغل  

 ةلصط ءالاراص لقب اف نار اض ح یکی ابا بةرق رذتخا د ہلیضفز بن وکس کیسو ضخ اظ ||
 كہاطو یرسکلن اوہ لالالا هتسیانعم قیفر نوط ررید هجا یقونب ماکو تا

 صوم ا فام لمظا قح وققا هف بلا جی وص ےتالوا ههو جلب دی متت ویز |
 هنس ان صا رضوان کم کي وی رد کحكناط لمطلا. ہن لعتفاوهو ةرطقد ف كرنا ]|

 ياب الجط ةئاتلا تالمط لا قب كمر یار ره اول یک

 لوطا تامل یو هناا نإ او ی ام ا فا
 ذزؤجمالو نینکراسلا عانیجالواولا تطقسو الملا لتلقیف لروط تو

 ۱ :نالف,یلواطبلوقاناو ھتلطاوا هتلوط تلقی بن نا تر ناف یدال تا نا 4

 ما هنغزابلوا ند هبل اغم باب عبا عی لوطلاو لو طلا یی نیو

 ۱ كر ِکدنسانعم قلنزوا وک اظنیوتیوا:ندا :ندلوط رنا کو

 | لیلا .هنسانعمرعهلضفلواوو ىز كك اط لوطلا ہن انهم تنم ةايغفكزاط
 نایاب وا دایر اوا نادلاف وس یز یا ت فاو

 تاناط لوطلاو هلبدمو یس كنا لوطلاوا هند هویرسک« كناطلبطلا ضا ۶ !یدیدرد

 هوزوا ییاور تیک نارو انچه ین فانز ایف كناط لا 1 1

 | یرسک ك اط نیم دقدلوآ باران دنا یا لوط اه! كلا و طو ال لوط نر |

 یش كن اط لب وطنا تروا نیا د نیب ا سز ف ہا رم جي هلوط نم غلا خرا لون اک هل لواوو
 || كانكا نرو قلع ىلناوطنلا .ردهنس انعج زا نالزا نوچجتا وا کلک لدغو یرسکلواوو |

 || لوح هیعتتنرپ لوله آه عرفه ی خب لا و

 و طا کا 2
 ۰ تو 7

DIR! 

 اا ر اراد هنس انهم ل واخ صف تارا رلاوطلا وج تیوطرتبن نالوا نو

 علف لاغب دی مج ٹلب وط تانک اردک تالاب نرمی

 نالوا نوزوا یادوظ ات ندا لوطا دنن نالوا :نزواهرضف وا وو كمه طا ید وفا

 | ا2طا دنس انجم دن نالوا تو وا: یجب بک لواوو یتف همه لواطال دواطنلا رت ود |

 | عج كنيلوط لی كواود یت کياط لوطلا نوم كلوطا ہہر لاو ۱
 | لک ردیف رغ رب :نبضورع ہل دم ودیر بواوو ف كناط لبؤاطلا لیوطلا :یکر کرک هاب

 *داضتسا هدب افر ننال اطب ةي لسان اقىر دهن اتع ەد 9و لیلا رت

 ۱ انیس سیر تد سج ات هد تب ہوس

 عل
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  2uبوجآ كربخ كما هلکن ا اک ود بیپ هوم |

 ]| اخل یطنروا لفيف كوا وو یعمكناطآ لاونطلا ہلھ اذا الب

 لوط 7 شاہ یر تو



3 1 

 لپ
 لفط

 لاط

 موشک ال مو لتبط ءاق لاب رواوا كد قاوچ ہدزوا فو ردیخ لستط |

 ہن یفطهبدنکهکر دوهآلوشهلبرسک ك باف و یم کوم لعطلا ةأر ا تاغطا |

 mR وها یلروابهز اتیبجتالذک هلبدم وی ر دک ناف و یش كغ لی اطملا ی |

 سان

 و 'كاط لساطلا هنس انعم وتر زہد یخ دہر اغ لسېطو هنسابنعماب راج زار ذهن او يخ ولقبا تر د

 1 کج كن اط ا لقظلا ' یسم وا ترطضمبودیا تکرح هدهیر كان ہل وکس لنسو
 زه لافطالا را ونلوا قالطا لفطهدلویند كنېشخو رهو دلو نغوطنددهنا هلبنوکس

 قروناوا قالطاهعججوهدحاو هک کب نج رولکیخد هنس انعمچزولواءاک لفظویججن
 ی تیکت ةزمه لافطالا ءاسنلاتاروع ىلع اورظب لنذلا لفطلاو

 ۳ 1 فكي لفاطما ردهلب ون لاحیخ دهد هقان وەلوادہعاا برف یھت ود ندنس هنا تالفط

 یر راجلاغب قل وارتوهزا هلن وکس كنافو یف كئاط
 اوا قررف هلن دحو ءاهندنعج د یدرشن بلکل وش نکآردهچ رربدهنراسچ وا

 هبورغ شف 3 رکان و لع لیفطتلا 'زولوا اوریسل وارک ذم بولواز٭ اجیف الطا |

 دال وا ی فک قرن هتسها یب هودلیفطن و همالطلف دال لا لفط ناب رب :یخد |
 ای وس ۱اتهبتعف راذآ الیعفطت لب الا تلفط لو ول دن « دن هسشرا ن دند زا

 هی زا رد هرکصندنتفو یدنکیانبتضف نت ْنفطل اه دال وایا

 هکر دکل ول ا ویک فالو و یعخ کہا و یعط كي اط ییعطلا ندیلگ

 هار وب نس انعم س ؛وسش»هلحر مانلیفط لیفطیدبت !بوقعدو ةلوا لخا دةوعدالب

 1 ویل یب اوره اینم نیافل وا تّوغد یتداعردندندالوا ن اعط غن هللا دبع ند هف وک

 هكر دف وکلا نا تددویدردبا روا نمور دنهاضاو تبسا هاتف ابض دوصقمو هلذیع غ
 او ېک ض ابا هحرک ہدمرظن یرهش فو کس هک مپ هوش نم !یشیلعنخالف
 لاردیالامتما نظل شراوہدنساضعم یل ضط یس هفت اطبزعو با ن توق هنسدو ندیعجب

 ٩ كناط لالطلا زونسفتبالوا فیض هلبخف كناط لاطلا املا عدباقعاو لخداذا لفط لاقي كلک |
 ]| ضرالاتلطلا قب نزد ید دغماصا یر روتفپ )ساسی یکی واک یجیلییک
 ]| هخاقرده یاقلطو ند هنس انده ہلی مصد كفلاو یف کون یدنو یدنلااہنلطو لوح, بلا ىلع

 یك هال و یف كس لولطلا همد لطاوەمد لطو همد لط تاخا لت هیفهدیبع وا لاقوەنالوف

 یا نالف ةلط ہذهلَس , قر وع كن هنسکر كمال ىف كناط ةلظلا رب نل صا هلیدمو

 2 د لوشەلندت ک9 لنطلا, هذید د دل یادلطرخلابقب رار د خذا ۸ارش نال 'واولتطەلظ وارا

 ال لا ر واک هد هنس انهم نصخخ للابو هنس اتم هد ]لب لوط ین دم کلب یک رک دیدن للطاو
 | .كناط لطلا كضنع یا كتالطو كالط هللا ئت لاش رد هنس انعم صح كلذك ہلضف كا اط
 لتبناو بص كلوا ءاطإ ۃلطالظلا۔ نل اھتام یا لط ةَقاےنلابام لاق, وس لبد دن الو فض

 ْ 5 2 واک آف كن هج لیفطت و ل ورغلل اليم یا سما لیفطتتق واذهلاش

 لادم و یرنهک كنافو صف ك اط لبفط اپ د ید هرو مغی كاذک لفطوالفطةتينا لاقت

 kt ردیعجج تاسرع شارعاویدزارپ دسیارعلا لیفطو سارا

 9 كنافو هلنبتمه لفطتلا دولوا كف د جاك هنفایض توعد ن

 ۳ اسکلاوەدیبعوہاو مولمل:نبل یلعهمدلطلابْالو هردها ىا همد هللا لط لاس ةب رریدیخد

 7 : همرا دراا نج تلک نین لواطاا نهج ورم نه, لالطالا رولاققاب ندرادرلا

 ۱ میس تم صد دردخدیقآر د هبلوا یماود کل کرد رەلوش هلب رسک کا
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 نالا ن ەيلالمض لاقي ەنسانعم كيا جور ةبلاغم الو هلت اغ دالي هبات ۳1۳3 :یتغیلداض ||
 هاو ض اش زرد یر دک مف درازا هدف لو تب غول و رخ هم

 قر ولقاذا بارشلا لہض لاسف( رر دخ دهغو اقرا ول ؤازاتارشوالبلفالنلق هيلا عقد
 هنسانعملُ اقهامرا ید دهب وصال منقعو عو یاربضم تو تره ۱ 1

 ةلوض هتطعالاقن لامزا لبن وکس كناههو یم ئل داض "لپ ضدا نەمان ورول وا یگ لض ١
 لوهضلا هرز یا لطف یطع تی طع لقب ور دهریقح ین ابا وج از و ہو زن وزن یا

 الیلقاه و امج رخ ناک ادال وضرب لاف یب وق نال وازا یب وصهللدم وی كزاه و یم د اض | ۱
 ثابلان a ةاشلا تل مض لابتوب و نیلا ةلیاف یا لومض هاش لاق را رب د یخ د منت وقنالوازایذوسو | ۱

 تناك اذا عام اجلا اب ا ن وق نال وازای وص هل رسک ك ناھ: دلهاض]ا امل تلفاذا ها 1

 دل رسکك هززمه لاهضالا رد رندنآ رارف وص كو بف هلي دیدشنو بج خف هاج و هاتلالیلق ۱ ۰
 ر ولواءاک و تطرااذا لات ا تلم ضا لاق قل وابطر یسهویمنال وا دنر زاوا كنجاغامرخ | ۳
 هز زوار و لاح لاضلا هبسارومظیردطقن یوا بطر هدنر ز وارا زہد یدر سا لہضا 3

 كرروتی روم رش لب رسک زءنسه لایضالا هنسانمیربر دسهل وا یابهکر دیج انار دسلوش |
 تالیف ل نم لاضلاا هذ راضاذاثاض اور زالا تابا لاغر دانم در لک ك رمه سل
 لالعاوهرزوالصا یاب هدنسانعمیدرزرمادوس مارب کیا لما ھنن الغوا ت روع نمی تلاوت

 یندیلوایواو زکاازب نەاوا ناوک دو نانلوا مق ندناخ بت فا اسو ندنزمآ تلیضا نکاردشمل وا ۱ ۲

 هکر ددنش فؤرعم لوٹ وکس كيا و یمن طلا ) طا (ءاطلا لصف ) طاها و یدز نوندتلوضاأ .

 مکار د لبطهکه تفتیرلقدب طعم هدنرزوا مهار لبطو درد دو بوت یا
“a ۱نولواهدنمسق قد نرمال ک ہدف ك نا کرک رونلوالامعتسا یخذ هدنربف عند لبطو رواوا كد  

 یاب وطەنب وقكکر ا هنس اتمرلثب وڈ یشادیججهرز وار ونزمنزو “١0ئ 1
 كلاحو لم زم لطالا اردک رر مدجبااغ ناوبدلا قاب وک تاسو ی عاقل از رعد |
 a وایفاصنکی , اذ ل طا بارش ول انار دنسک نالواتولم لول نانلوا بهمن :

 نمھ عطا هرات فطر علت رفص ل اقر واعوذ الل عطاری حا

 ۳09-9 یی روا زردی کا فط کت ہت

 لا قءر وا وا دخالطوکس كاناح و یتف کلات لس لعطلا ان هنخیدلو رس كہ ود رده ةرارعأل ۱

 لوڈوالئم یک یر وقالوا یر وب یسههطق نالوا یرقون ك راوبد هلن وکس كنارویرسکكناط ||
 قەردلاق ورو و هج رح دلا نزول ٤ هلت رطلا اھم او یا ماشا لیارط لا هان عما ءاوص 1 لبدم و یر تل و یخ كناطا er رطاا هل واش هت جه رشط ن دغاتط هک ر د ید ها بق طع ۳

 تراشا هل رس دنسل وا ی واوکلنس هک اض ةد زهۆج “ہدءاقم بو یکی زاکدتا )ام تنا هرز أ

 ی كناپط ةلاب ةلابوطلا وهسانلایایا یهلطلایای ردااملاقب* رولک رولک هدهنسانعم عل

 ۳۹ راک دق الطلب ف نفت كازاحو ی رسک كناط لاتطا]" ردشعال وزن هعاطل وار ونار زر رب دلعطا ۱

 ۱ ره کت هدنن اب روغ رش كارد امو نیپل لاعطال سر ذاا لاق رد هلخا د یاضعا هک نف | ۱

 : ءشضف قل بطلا هتنک نالر وا هنغالط هما یعض كناح وف كم * لوخطملا اعط ترضا اذا دتاھط

 ۱ هغل وادساف وصو هلاعط یکشااذا مبارا بابلان العطل طب لعطلاس قع ضانالط کل کر

  لاب طلا فباتعم ناذلوارکدہلیاھ رب دید له طو ەتحیاز ترضاودتفاذا ءال ال عطلات رار د ید

 یخ كی و لئاط ةلامحیر طلا ر ولو هنسانعم ثمر د كط وجل هک وفلاهدماذآهل و لب ز

 اس کک .

 ا داد دی دهرات یل ولو اکورد ر عع ی لار و 1

 لنط

 لهجرط
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 2 ہدناوص هکل رد ہیارف لوش لس شل نان او لصطلا نان م ماو ق هنمو یک حاف
 کو بهذاذایشلا لعصضا لاق كتکەنسنرب هب رسک وه و كن :رمه لاتصال هغر وا
 اش زر دید هنسالجآ رود لالعمصا و هرزوایباکح دیزولهلرعدقت كېر اربد لعق ما

 نالوا ناب رغ ندرفف هلیتوکسم كنابو ىة كفاكو كداض لكيضلاعشقتاذا باعسلا
 ۳ لاله بواوا عياض هسنو هلبف ءلداض لالضلا ءارٹفئا رخ ها لا زرد
 ۱ 1 دشت 7 كمالو ٰیمض داسض لضلا كلهو عاض اد ا یناثلا تالا نم الالض لضِإ ینا لض
 ملو ك ذو هوبا فردہالو فرعنال ناک اذا لضن لضوهمهلوقنم ندروکذم یانعمربغسا

 ]لی دشن كمال هلاتصلا زداظفا ردا دب ان نساضعم لالض كلذکلالتو لالسنلا نب لالضلاوه |
 E كب ةلَضلا رونلوآ قالا ہشومو هرك د٠ نا ويح نالوا شرا
 بو وام رطلا اھ ؛لضِدیا ةلضم ضرا لاقت ر واب روانزا لوبدنآهکردزب
 | لاق ردبا هدافا سانعم تبا ده مدع هک ردظفلر هل ره كداض ةلضلا اپذهغلاهانعع
 وهل اد لاڈو هلم ا 3 , لذعو هل ذع ینداشر ال قفوب اداة لص ىمو اب نالتف

 1 شهژآدایز هل دیدشنو یرسکكمالو یرسنکخ كدا لیلصلا ردکعاتمالم

 وم رج لاطؿئا للضمو لیلض لج رلاقب ہاسعق لب دب دش یف كل وا مالو ی كم للضلا
 3 ی دژرب لیلس تا هبقلایرم اور ولوا مب انوبلاط هدیه مس یر اس ارککلا

 ۱ دو زلاتزول 3 هلطاصلا ربنالوال رب بوا وا اظ لغه شک ك ننن داضومل:تعف لصاضلا
 زا دن رب ی سار وو ترس 11 وکی دن ایا ہاشعم

 1 0 ۶2 ؤاذاسض ةلضاشملا ردکعد هد وم رفاظبلعو یک یندلواهاتعم رب تولو ائر نمف ثطبالع ۱

 ۵ کسر واواژ داؤ کمر وک مد اوقات دش اطل وش لبق هدنښام ك مالو یرمسکلندئاو یم
 نک الل نفوس لالا لالصل" یرغندنوردو وات ازوزاز ولرم نز وهدبع
 ۳ نان لای بابا نسخ تالار بام داش هک م زآ هلضفل دانم
 1 مز انا اْن×لنضاثالط توا و ةيلالا لاو فصل مو ام سارا لضا اف

 دو ندا بفخیا ضزالآقالضاذ ناتو مسن افت
 | لاضوهلافتهت نکن زا هل شن كمال لالا :هلالف یف یار قع لالا ق نم فان اهلا
 ب انان وی دیک [یلالضیاضن لال ولا شب ۂلالتاوداالٰضلا مولا
 ۱ لب و تا ق انا لا , ىق كالھو ىا اض كم رشک کوم رمه نالضالا ردراظقل
 ]سرم E را تللصا یا تیک نا نف داذا تیل الالام 7 روک دام

 ۲ وا جوین وك لب نه وم ك رانا سفر ریدرالاودلا تالضوهسلواب تاغ بودی |
 ظلعْؤ تا یا علا طلا ا رال طاق و كو :تیادهاک اولا ممکنه
 ی ب راداتاف ون نئ وا تب وی صب دبش 5اض هکر د ون ضا ك سم و

 نالا ندا اهج تراغ شهدا بلا یافته ولایت ولی لوک بوق هنآ ۱
 کف ہزار طف كا و ی لو ڈر دف لهلضالوفتر رد دة روح ندا دقد رظ

 2ل ر رو لع لیلضتا لالی ال وئاضلا ید ہال وقت هند نالوا
 رس یزد وا RE للضن لات قلق

 | سرا اوت ما اى لەت دو یلدا از |
 داؤ یف كنا هدام وردد هذآ وا دال" لالضتلط زده ہرا ال ۱

 هوم رتنادسای دید شو و ا و یس اتم ٦ تو :
igs 

 NTIS - تست ےل سل ص

 7 ےس سس. سام
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۳" 

 اتوصیا اللماهنا اوجالتععساذ كلذ وا علت لبا تا لاشزز دید نزوزاوآ ۱ ۱
 یرسک كی” لالصلا قابنروزاوآ هدقدیروفلب دیدشنتالوا مالو عف ل داص لالساا 1
 فزح ا توصباکت وصی یا لالصمو لالض نیط لان لاش ن قمار نر وزاوآ كلذکه لبن وکس كداضو 1

 قلواكرب هنسنرب ہلئبنمض لومصل | ةبهادلا مهتبابصااذا لوالا بابلا نم م ملص دلاسصلا مبل ۱
 دج م اذار شلال لاقب راپ دج دەغعروق جاغا :اغا لوم <ولرالا بابلا نم الوص ىلا لم لاقي
 ,لصصلا ردهنسابنعم سباب هلی رسک كي” لءاصلا هساغب تنوشخ بویفاق ہبوص عو نشخفایر |
 كنمه لالیالا هنس انعم قل ادب دش هنسک نالوایوف یساضعا هلی دب دشت كمالو ہن

 هنر یر بوتهرزوا ترکتواودتشا اذا الالثمصا هوا لأمعالاقب قوارب هتسفرب لب سک كوه و |
 ۷۲۳ كداصو ىع تللو راھ ۃلئصملا فا اذا تاس لا لاصا لاب و رار دید غش رضا

 هلنوکس كواوو یت ل داص لوصلا هنسانعم هیهادتفآ هدد تك مالو يربک د كنه زیو | ۱

 دفن هلوصو رد هنسروسیکرعهزاعو ةناعلا یل علجاداربعلا لاص لاقب راز دید هک مو

 عكداض لایصلا هنسابنعم تساوم لب هلج بولار حص هنر روا كنور قر ر هلبضف كوا وویضليم |

 كيهزمهو یف كداص ةلأصلا ناماوخ یانالواصت نالڪفلا لاقت ق ارقص هبرروا ا ١

 لووص لج لاش هود نالوا لحدآ هلب دمویمض كنءرجهویمف ۂلداص لووصلا مهلعودمدو ۱ |
 یتیاکو د هدر دنا 31 ]هکر دەت لوش هبعف كواوو ینوکبس كد :اصو یرسک ك يه لوصاا ۱ ۱

 هدنچوا كنیجق بدو یرسک دا 2 يلا ویدنوساک ی سبجآز ردلصا یەنسفورعم یراکدہد | ۱

 |یرسک تك ناقویلدایص جملا ,ردیعما لعضو را دمو یم د كداص . هلوصموکو دنالوا ِ 1

 .یفاہن هلیهن مانع هلیفیفخت كناهویعط ك داع ,لاهبصلا هنمانعمسرف ت وس كشك تا دیو ۳

 یسک ید دش اھو ىع دا لالا نالا باس نم الیہ لم لمص لا یک |
 یم لی ددو ئ رک كهز بهو صف كداب ,لیتَصلا (داضلالصف )ل امص س شدت

۱ 
 ہلیدم كبر مهو مه داض ةلأضلا | افي رسب رقص ناکاذال اض لجر لا هنسک نالوا فی |

۱ 
 ]| ذلیتضلا | هتک لا فی یف لہ نمهو یعضل داض هلو ضل ہنماضم ققد هن £

 اب وكدا ۳ هام هققد ذبح نالب نالوا مح لب دم وی سگ زم 2 ۱

 رولوا اکو هدانعمو ہدلزوردیکریٹ زەنسا۔فمدیقاد تفت 7 دتبام كى زمھویرەک

 | لاقي هنساضعم هیهاد تفآ ہلبدب هلیدیدنت كمال ةلاصا ةلاصلا راما توصب ایک خا ضعب قو یا دیا |

 || هیلع لاص لا ةي ءانعم هلبن وكب كواوو صف ك داص ةلوصأا رواكەدەنسانعمىلق لجو قفازوا ||
 1 EREN یشحوزاج هلوص نم دشا لوق بر لا او والوصبنوهلع لاصو لاطتسا اذا

 دل واصلا لرد | ارد دفه وا ر دقتها لم ضیا تجاناو عااد ااذک م مل لیص لاش رارپد خد هکعا

 یر كکزا یبا لواصتلا اضیااهانعع هل رسک كدايص كانك ةلابصلا اهاخع هل رك ||

 ۱ : سایر اصاذا سا بابا نم ةنأص لوو هنرمهلاد ربع لٴوص لاقپ او لحمد آ هود هلیدم ۱ ۲

 : شهر مات اد فای بم یابی ل نم اضلدوضل ای یو فیوض |

 هبا ہل رس كباب و یم نیم لب اضتلا ی ضتلا اپ لوا فرض ىأر ابا تاویفو هر لافورخ ۱

 هبا بنر کا لب كلوا مال یسک تنافردقوبللعفهدبرع مالکی دیا بطارونق خد موعض اب | ۱ ۱

هرزوانزو نانلوارک زر ملکوب ناق یدتبا ناییکناو یددرواوا ندر داون هبشلوا دزاورب؛ز ۱
 : 

 یسلواج راس ندلوضاء ان هلوادب ازیفرجهد اکر کن ارد تالهنسلو زهره لک | ۱ 1

 زُہاج ی نو داوا وسا فرح سبد و ما فورح همه نک وا ١

 سہہ ۰

 | تو هوا تل دا لو هک یی« دوم یاس ا + 1

 لوط

 ذا



 لاص

 er بارلا
 توصادا ىلا

۱ 4 

 SE EET لاقبراربد ید ہنشوق هو نالوا كن وک یشابو 77
 ہد هک م نوک یت ل عصو ہلوا قلبچ یتا دن راغ دوا بولوا ره ری هنج افاامرخ
 "كه كك رداص لصفصاا یل واجبا نسر هلن تف «لعضلا رب ولا هاذ یالیضراج لاقب

 !هتساسنعم هرمضاخارکخوب هلنوکس كلافویمض ك داص لقصلا ردتواسنجز دن وکین ثافو
 ۵ ETE کوب كلنکهنوکس كفافو فض كداب ةلمطلا
 NT EES ناک اذا لقص سر لاقیز ونلوا دع بیعه ساوا هبص قی رانا
 : نو ضبسللفص لقب کعب والج بوا ینعل لب رک هل دا لاقصااو هلن وکس كفاقو ی
 نک نوب و الج بوجا یه هل رک كقاق لعاصلا» الجاذآلوالا بالا مالاقصو العض اضا
 ۱ 1 دون ک برہم .لفصلا یک هتک لبن اک هتک چا نیج دازتضف َةلَعَْملا

 ۱ دم نیک الو ج ڈی هلبرسک كفاقو یف داس ةلقابصلا هلوایمنص قمح رق
 ۱ ہی کلفت جا لف ناجا دمو یرسکفافَو یعفلداص لیفصلا هنسانع»
 ہم ةلعصم رارجاژ هنسنو ی قو جا اف لگنا هکحر د هنس لوش
 ۳ لوس وهم فر شلا لاف تن انس لول ا رسک اض یلاعتصلا ردیدآ تاهنتکرب
 ؟رادامرخ یروف ہوزوا یزو لخہلٍن زوکمكنعو یتف كہ اقو ی رکے لداص لعفضلا فتعنصو
 ار یاب دلصاا هرزوا یاور هدینع وب ارونوف هدوس شلعاص هزات
 مغب لوش هلصو ۃلصلادیج فخ لاقی هتسانعم دلخ راربد شد یر د هلصو هنس انغم سزا ضرا

 ۲ بن اچار نا ناساوارگد ییجج هرکه ك داص لالصا زغدهراب هرات هجن درام یر یر کل رد

 ك داسص لصلا زواواشک وا هیعسا دلی مار طد هکه نس انعم تشع رار د ید هناا لالصو
 کكداص لصلا ةلضلا ہل تلعجاذا ففنا تالت لاش كسكيد یرد هکیداهلب دیدشنكمالو
 اواخر یال لایک کنم ٹلاکاذاافض لصلاهنا لاش رع اراک ن وسفاکهکر دنبال وش
 آن کل وا نمی رار درد DG هارد هننکر ناو

 ۍرک ث وب رسک تل داص نایلصلا رد ید هوا سر لصو هما هیشن هبهیح دیوار اک زور
 ان وا کد :ۍدحاو هروواروزم نرو ةنایلصاا زدنوا نج رہرزوا یرونا_بلعف هلن دن دشنو
 ۱ | ايدا ملاريا ذج اھڑچدفا ددر بودا تعرس کمد هکر نا ونسانسهزا رندنوآ
 لوک کرم هکر دو صا كنود یکی نکن ؤا هزات یک ر م نایب یسک ی هک الف مپ
 ا رک ضرب هی کہ ذبا نم سپ رٹنکندنکوکنارانوا فایر بد نا بلص

 ۱ اندم هتخاف شوخ یراکدبد كيکوا هلن وکس هدننلام كمالویمص کكلاداص لصلصاا

 ]| ینابهدش دضوحو ہدفرظ هلب رک كمال تیام وی ك ازداص هللا لرب لا رار دیخد هل كن
 ]  رونلواطلخ هلموق کر دما, اص لوش هل وکسم كمالو عف كدانف لاضاضلا وص نالف

 ناذو نوچکیدروزاوآ نعي نو ؛دئا لصلصت هدقدب روقرابدندلاصاص غل اب نانلوارکدو
 دک لرش یي دیا كابو واک ر درا وا مال ل وش هل نزولا یلعةلص اصلا رار در | ها6 اهساوا ز
 ۳ ز لاش یزاوآ هدنراکدلک هررب كنتلخن هلق لزل لا نزو یلع لصاصتلا رولوا رها
 1 ةنوسلوا شش ركن وس وساوا كح رک "یساغا ا هار تا ہلنببمص ل لولصلا توصادایت ےل

 OREN هانعع لالصالا ان زوا ناک اچو نتنااذا نانلاباما نمالولص لس ملا لسا
 هاتم ات طه ماعلا تلصلاذب قلغب ہم ار تذکر نا و مرکیلانز ءىلع لیلصالا نت ااذا |
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 میا ک0 اب كر وزاوآ ہل: دمو: یرسک تكدالویشف هاداتص لیلصاا هتشاتنعم مور كر

 ۳ یر نبود وطلیلصو توصاذ انضر ا قاشا باسلا نمالیاص لصر هربغورا ملا ۱
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 مکی دلخا ٹعفتااذا ناز ملا لاش لاش ورد اخذ هغ وا عفترم هن آو ونڈ لازرسگ اپ تل
 یخب معلافیغورب وک کز دقانو هلون اهن دب املا تل اش لاقب راربد ید ی ا ددوو ||

 رھپ مغل +لاواثالا اواٹسالا ںیہ شور 1 لاعب زرد

 | نونلواہدلمعالرک یفخرارید خد هفغخ ل جر لوشو هنساسنعهراوص نا ۱

 ریو دروس بولا آی دوس هکر رد هردعانلوش كل ذک وشو نوین)رواهدشمد 1

 یتسلوا ىج كنه الوش نم قذخاو لس PEPE د رغاوطو
 هاب و تلاغن اف هر ا تشل ابل ةب قمر دالا هشیک ك هامه تلاتشالآ دولا نسایقلاریغ طا

 هلن رسک او كمر لايشالا لابشالا هنعفراذا اھ دةفانلاتلاشال و هراز د خد نم اف فور وققا
 ۴ یک نهم

 رضا رکنی رمن لب و یب ویا تادان ےس سو نیا

 كبش لوس هيلو وایو و التماو ومن وقوع عجب هک کر دوق ملا |
 ىف كنیش ةلوبشلا هلو یک ېک ر همکار ەتسلا نغير هان ر ردلاق نغورب و یقجفللاغب 7 21 ۱

 ید هزدلب یلقوش یکیالوشهلوش و هلوا شنل اقوراقوپ هکر دیغیرب وف برتعلوش بن ولوو
ernبرهعرهر هيفي كيو یتعصكناحرارب د برقغلا ج  . 

 نانلوازک ذی دتا تبکسلا نا ةحص انلاةلوش تنا لا قور دیمسا ند تنه میا 1

 یدروفهلاب وین ده دتا تص هناا اوم ی دبا قا یعبیدیا نصر دبا ۷ دن ںیہ لیلا

 یف كاش ةلوشلا یبلوارونوآ برض هان دبا تقصنہدوھب تب لب ناب قاب

nاسب هضم  

 لؤاوو ىح كنبش تالاوشلا ,ردیلوا كني رابعه دب دشن واو وید اش ' ]لا سا
 كيش .داهشلا ئيج كل ذکه دمو رنک كواوو یخف كنبش لیواوشلا نوا یم هیت |

 یوکس نا فو یف كیبت .الپشلا: ردقلوا لیئامهکو کیم «رفلزوکهبنوکتس نانو نص

1 

 زا هلوهلفاع هکر دن روع نشان هوا لوش ہلزوکس کناسنہو یف كنبقب ةلهمشلا هلوا لاک
êندلابنر هلینوکس كل ذک كناهویمف كنس نلہش نْملتعصر | هلکنوب رد مناص وصخ ر  

 :عأراضاذا مارا ء هاب نم ام لج: لج ال شا لاش هست توت نیز نافع اوآ هیت | ۱

 ]| كنوزمه ,لعصالا توضلالعح لج ر لاقت هن کن لغو یزاوآ ۲ رنک ت اح یف دام رفا

 PEE یو مر ین و اس ۱

 نت

 ]| هلی وا وو یف كنا لوايشتلا َلواشتلا هلوا یجن ر دلق نغوزب وه مک طو دز لمع لوش از هندن لا و

 ۱ :قغوص هار دن وک ةنزب؛یرب«دشزغوا كلل نک مود هيصة واو وی كي+ ةلو الا : اب راتقلا | ۱

 رس نزد تواداکن اک دغاروا کل و هر اواو لوکس ا شب یتیم لوشلا |

 ۱ هتک لهشلا نارد ید .هتخاحالپشو هلوا هرزاوتفص م نانا وارکذ هکر دزوکل وشمل اها كن

 ۱ | ییسارف كنب زاوک هک رد هک ل وشل ف لئاھو کان همه لهشالا ناوارزوا تفس اوز 9

 ]| هبضف ك لاهو یض كيم ةلهاشملا ردقلم هلگعددنف ہم |
 نقذ کله اشم هدماقمو حارص بح امو هنسانحم ق ام كمردنود باوجهنر یو ولو

 "لمعلا (دانضلا لصف )ر دلكد یخ نب باوا یمنی

 لدص



» 

 درت .'

+۸ 

 ارادت ها كنترزا یراق ,دنتو مکه دواکلوشارف كنبناویرک كلوا
 1 : رک دا /ردراوتغلشب ناز ومن دند اج با فکر دراک زور الوش اېف عن دل . لاعشلا

 او Ji رو ہلبقف نزمهو نوک گیلانی خف كوم لش ىر و هلن وکس ںیم لمش یربو
 ۱ | | یدددشمیمال رواوا هاک و هرزوا قاوا حوتفم ہدنسہج نیش فرخ هلناکم بلف كن هرمهوممم
 لک هیر سک ابو یتفكنب یلئاعشلا هنسانعمیرالب لاشیجهلیخف كنبش تالاعلا رارولبق

 "رس

 سس جس

 لا ع رسا دلش ۷0 دا نرو للعلا اضیااهانمع |

 مشیدتناو رع هارلربد ید هلا لوص الشو كتا تع رس کل کلین وکسكپ ویرنک |

 زن ۱ داال یال وش لفل | ل مشا لاق با فاقر رب د ماها سنا ع اج ماس رکن ا هنتر |

 اغار لاشا ور اد هنسانع هز هان هل کف قلش لو شامخا لبق ملک امف ااذاف نن ا یا اینم |

 ۱ ائ اج هاب اهل اجر دیعج كنس هلک ةلامش وہ هک اب وک سا بلا فالخ یلعهنسانع«یرالب لاش وج
 1 | شا ویلا نت لاتسیل فالخ ىلعەنېشرىكر ولكى چب ىد کلامش یب امشویک

 | ی ی لوعفلآ سام لعر وک ید یی كلاش نالوا ةنشا م قلخلاسش و
 ]ول شوت ل ہاعتدور نیفهروا یل لاس“ ینا | هکر دلوک لوثهلیض كنسناثو

 ت م6 نا روید لوم ہرج ندبسو در یتح لای جز هیت رضادا

 e 2 د كيو یتفكبش لومتلا رونقوط یلب لاعاک ا مکر وید جد ہو'لوشەلو مو
 کم عش وقف كن ربه لعشالار دیلب اقمکالاخ اصهک ل ال وصلب رسک كنبش لامشلا ردهنسانعم
 پب ید لوازک ذم زکاور د ثنا وم لاشاربز یک ع ردا هلعارذو قنعا هلفانعییجج ہل هل هک كيمو

 "|| وسکءوردقلغواهبعق كع قانعور دشاوا نایهدعرص لع یمجو کت یدزولواهرزوا یزو
 نشوید قانع نا وارارب یسکح هدناب وب كبل واءافلاح وتفمو ءافلا موعضم وءاغنا

 ۱ رک یکن اک گل ذکلاعشور وئلوا ماست لکس هک رربد هشوق لوش لاشرطوراربد
 ۱ دی اروم دا آ نزامقلصا رخ ہکل رد ید هنسهراب زب لوشو ژاروف نیما سن می
 ۱ نالا هوافیذخ هکر دمقان) ا Es و یرسک كيو تب لا دیدن نود

۶ 
1 

 وس

 !لخاذهتلب لامل ان كنهزمه لاعمالا زاربد د هپ هقنالوافیفخ لالعثو ردربارب
 شهید ناعم كم دیدنفوط لب لاعش رانارکاولامشلا عر یفاولخداذا موقلا لمس لاق

 د هکر | عاد هنفصن كنسیروس هقانتاکرالامشاو هررواد وہخ ان رار د نول ومش

 2 روم ل0 او ۔نالفلشالاغب زرد خد ہقموق سزا ب وکلیش نسامرج
 1 | رسم کک كناتو نم لاال ردنخاغأأم زخ نالوایشع رابضف نا ہوم ءاخ تدارخ و
 1 ۳ َ دلج یندیملارازاایوهلمارحا اا صلال شار ففلتاذا بوش لما لات قب ك نر یہ هلبسا
 وھی دنالوا عد یم رخ ادب لجبرفنبلا نو یلع , نار و ملا

 یهو كەز مھ لالسعمالا لوا بوخ ییادنارد قان لوش نادرشیدتنا ی الک دان زوو
 الا یفدوملا ل مما لاقى قلوا قر ةت بو لالا ختا هد ها بلطیب هن ٹن موق

 ب یاس وا كنس ہفت اط دوم هحرج دلانزوییع ۳ ۱:اوقفتو هیفاوردا اذا

 8 1 رک هقالوش لب دن الو یرنک تل مس ثلوا كم 'لیمشلا ءخءارفلدؤہلا

 ٠ شنو حرف كردن اربس نڈیراربد لنالا تلختشا یدلبا ليلخ و ةلعجشم یہف ةقابلا تلععشا لای

 لوڈلاودعل: قهر اغا!تلعمسا لاقت زرد ید هک [تعرسهدنز :اغ لالعتساور هساغاط هرزوا

 ۱ ی دم ہل و تل ی ا واور مج یا
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 شال لوقن 717 هلئدن دا كمال و یف كشت لشلا راسا عت اجرا
 ءاسکو مهد رظد و مہاکیائا فسا مہلشینالفرموا اهتدرطاذالوالا بابل نالا
 ب: تالش لوقتر رب دید هکبا هسک نالوایرردیرلشو رر کو در

 فلش لاش راربد هد هخلوا قلوجلا تللذکي اشو كو یف لاشنا ادهاف لات رک هو

 یعالواللثال هوا ردنوکویا داوخا هسا قواوباهلتکر نخو ازم یا روکه لا ا
 نالوا قاوخ یا ہلبضف كنبشو کن زمہ لشالا E رود ||
 نیوص ہازازلا زوال ةلشلشلا یوم هلال ىس د تفلاو هلبديدشت کم الو عف ك بقا ا کا ۱

 یعقل رانی لشاسلا ہلو لال یصلالاقیو سام ونھفەلرطفااذا املا تاشنش لوقت

 لشلوذ ءافلاقب هانعم هلن وکس كمالو یضف كلوا نبش كلذدك لاتلَسلاو ها ها نوک کل ۱
 هدهنس نعمیرلبجیروسهود لالش موق نالوا قرفتهب یک كنب لالقلا تنارطف ذی اتلخو |

 ہار سک تادنانو یخ كلوا نیشو كم ل دلا لبالا نودز طو اباد الو لا واک |
 کردا نماند تش وک ن دش ر غال ل شلش حارص بج اص وقالوا سن ب

 | نیک نالوافیف هت رس كمالو نم کراہت لتلشلا رداک نخالة رتبت |
 نوالوا ندزب رک لک هیتلا ك عراد هکر دةنسن لوشەلر دمو یرتنککعالو ىف ك نبش لیلشل / ٦

 یرلکدنک تحت ك نايل دع ردرواوا هاکیدتاهیبعوا ور دییاورهدیبعوویو نوا وا نایاب 5 1

 راغنصباس نانلوارک د ی ج هلغرسک كنبشو یف كنهرمه ةلشالا: ردات قىزىق
 مطا هنروآ تي هزدلیلشورر روا هلسو رغص كنود هکر رار دید سال لوط ۱
 لوعسا زار دید هب هنیس دیعب و ہنس هلي لمالو ىم كنبش ةلتلاا رايد د هرب نقاوض |
 مهلعشب مهلیش لقب و مهگاذا عنارا بال نها لا ملم لاقي كه ۳۱ص |

 بد کلان راک و لو ىا وا ا 1

 لمتلا ,هتسن ناقهطابا دل هلل رڪ كيم لماشلا الامت تا ویا الوش لجن جرا تاش | 1
 یاس هل مچ لا اب رولو قالطا خد هبهتسن نال وا یجوەنٹٹ د ناغاطهلبن کس کھو یو كن | 3

 هک اجاریز یوم دردن ددا دضا وب یزهوجورمآ ن نەم اان یا هل هل قرف ەرمان تتن

 عفاوهدتیبر وب نیمهبدیاراکنا هتخ) نانلوار دیر خو باوا فرو و یل
 :ةبوص ان ام او نظمن «لیشاسم اصا نا , ررید ید هلبلو یش ندرومغ لم و یدبدز ا
 ظلم الا دلا لعام لا قبو الیلفیالبالا و سنا نم الُک او ن للف یل توانا قااوو

 لبئامتالاَدلْنلا لعام لاقىر دهنس انعلیاق* یب »تا ذک مل دحو تر نک گلا او الو یف ك
 نالوا قرعتمو زار :دیبدءرلهدوب نروطشلعاط هدنشاب جافا تاذکلیلاشواهلج نمای

 ۱ لام رو د ښد ز نل ہراب نولزا للاتش و اوفرفت لیلا موٹا فلاش ابد نده

 مارحا ارون رو هلکنآ کد د ملکر لینوکس كبو یخ کنش ملل طی اش لتس لیلا نو ||
 ین ۔ کلو ا مم وو قیلمس هلم ترشا ل وقت یدشیا تیکت هد! نهن

 ۱ لجراب تالش لافیو زعل اوهو لالکلا نم للکتالو للتنالءاع دلا قال اش عہازلا بالا

 ا من سهم كن ویفلعسو “و هناوامهف ند نب رقناروک ذ م نابتعم تواوا هنن ات راو | ۱

 ۱ قللق یلکوهود هنبتصف لمشلا لوالا بالا نم العش السا ۃاسنلا تل ش ل وقت لری دیخدهقفوق |

 لب بل “و كاا اداالاش لمس نالفلقتنماانعلاانتقان تلطش لا قی
 ۱ لہر واک د نہا شعم
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 اا هک :رٹزیاہزب لوشن للشو ندنسانعم كلروسردم“ا ہل للشلا:هقیفخ مه و ۹

 تگ

 س

 زل

 ےن دلمنلا زانا ریس ۳۳ بم لیست ی a هل كنا/و



 ات

 سب

 ۱ ات كغ اغ هکر نیر یساغم كس هجرت نوکسولوا فو ۱
 فار لفش و هنسامراشبا نيج هلنعف كن زمه لاغشالا زاد یاد هنسودنک ك شا لغو |

 داغ اش الا ثل انا بانخلا نمانالفتلغش لاب رولکی حد هنسانعم قلق لونشم لی وكم كنیغو ||

 هردم کھ EEA ال یا

 3 مت لغش كخارص نح اص شپ ردشعد ہعنک ہلغش ید ہدسوماقو دب در ةغل انا هتلغشا
 اعاشلآ عید نوا لود دید نر اتش اف تام لا زن اس یردب منا
 برو ہم کر سنا ده سکس ك بيخ

 ۱ : اکو ترمه لکسالا وج ج كلذ نبض لرکتلا ہنسانعم الم یم هلنوکس كنبشو صف |

 لكلا دید ما ر دس ناب هدخاط هدخاطلکشاو هلواقشب اف ضیا یک فکر ار د تقول وش

 ارا 2 ۰ وی :تلکو که دنسارقزوک ینعب ہدندا وس یک هلبش قلوا نازم رق هدنضا ||

 7 اس نکالا رد هنس اهم تقفا و لاظف كب اکو ین كب REZAN ا ارد لا وام

 | برع لکشو قازا قلب زمرف هدزوکو قلوا یآیرکوب كنوب وق ہل تحف لکشنا اھان دہلی

 تا 5 r rE RE لةف كق كو
 غانا كش وقد و خاب ل آل کشو رد هنساتنعم لنم ہل وکس كقااکو یخ كنيش لکشلا ||
 | كنضاب ق قساق هلبغا سک وک كن هود لکشو رار د لاکش هسالوا هکر رلود ید ||
تاکشو وال |باس لان لاکشلان نسرفنا تا لاوقت وا زد ید لورا

 1 ن ددنس دا بیل نع 

تا رعالهتدیقاذا باتکلا تاکش ل وقت رب دید غم وق ارضا بانک ل کشو اکشن ||
 اک باک )اک الا 

 هوره یی رھپ اذکی لک اا ذهتلاسقب هنسزنالوا هاشم
Ea ۱أ دید ہڑاوکل وع الکتو ل رد يخدهنح اج اکو ون ہل دب كالا یف کلن  

 | هرز وا هجنو نانلوارک ذ دیزوکكنآ هکر نیک وش لکشاوهلوا قار رق و دا ۱

 کت تعدد ة رج و ضایهبف ناک اذا لکشا مذ لاب هوا لا هضاب هکر رب دهن

 ت من بف كفاکو لنهرسه ةلکشالا لک شتاذغآز ما لاق زان هلن وکس تناکویرسک

 تو ̀ رزواینزو .تارجهلبنوکس كفاکو یعط كنبش ةلکشلا ةجاخ ئا ةلکشاتازشاث لاس ةب

 وتو ہنضزار بد ید هت هجو هتش رطهلک اشوهنس انعمەنىصاخر کو بهر تک كفاك
 تو هل رسک نبش لاکنلا ضاینالوا هدننیپ راذع هلغالوف هلم ہک كناک لکاشلآ هناکاش
 1 ۰ ۱ لوک هنن لوش کشت ین نکا منش انعمل اف غار یزد

 | و زار د ید زا وزاک و هجا نر ڪک زذ كند یغاب قساق ەك !نلراخابنسهزا كنخام قاق |

 کرد لاکشاەکر ویوفلوا هدیکنریدنکب ولوا یناطد یاب هکر ابد یم دان نال وا٭ دنعابا خوا

 یب تتادیعؤاو ژربدةغلوا ضا ی ءدنخ» از بولواهدنکبر یدنک ناب جواد وخ اب دا شنلاقخ

 ۱ 1 -انزلواینآ یاب وا هلیدمو یم كفاکو یف کیم :لوکشلا زالوا ہللا رواوا قبا لاكش |
 رک« دند تآاکش سو ہیلغ لا یلص مرکا یل هدفی رش ت ثیادحردمورکمووتآ نالوا یآ تابار
 لالا لکا لاق, نل وا سیل هربغ یس قلوا اکشن لرز ےک کہ زر ناکشالا ردشمروک
 : 2 اعا باک لاکشا ابد دنا ولو بوخ سم بن نان لاکا شیت

 رم ندناتکرب یول ر قوت ید ایرهوجرواوا هلازا لاکشا ندنآ هنکساب نوک رار دید امکان
 ؟واهلنرتصف لکنتلا ر رولوا اما ننطحخ لا كع اض د یوصق نال وو نرم !واعقار عام
 ۳۳۹ و هاشم هاب عن ودضفبا عنبااذا بنعلآلکیتلاغ فن / قوا هجبالامزوا هیدن دلو" کف

 کس هتک تست بم ست تو ۱



۳. 

 كلابو یش كنزمه لبشالا یسیرواب نالساہلبز سک ِكنْى لشلا :(ناشللا لصف )ہاؤا یر تکی
 ب ولوایوقیدلو هکر رب دیخدیهقانلوش لیمو هززواییاوردبر وا هلؤا هل هلب دن کن ہیفزو هکر دنالسرا شب دلوشهلیرسکد اب و یمض کوم لا ہنعاسنعم یزابرواب نالسرا یچ هلک ||
 حوزت بو داریص هن وم كن دالوا هرکصن دنزا تر وع هل رس کک كز زمه اب الا هیون ہل انکا
 لید لابشاو حوزه اهدالوا لع تربصااذاا6لعب دعب لا تابش ال اعز وااو ر یسک ماا ||

 تابش لاق قاو اغ و وشن هدر ر هلم لوشلاا فطءاذا هبل لش لقب رد ید نکلا بودی

 لادیاوهو اعظیلغناکاداعب اصالا لثش لحر لا فن ةنکنالوٴن لا یراتمز هلن وکم تنش رو ۱ یخ كنبش لاشلا اثناذالوبش نسخ ال بش لاسقیو مویفتآشناذانوالا بابلنمنالف ی |

 رب ہلیدمو یرسک كناحویعف كنبش لیحارش نلاعت ہللا ءاشنا نونلا بان جلال نیش نما
 عوج یًاھٹنمارب ۲ ہدزکتن تلاح رک هدفی رەت تلاح كر کہ دّنتخەب ولسو دآرصت:الز دیا كر ا

 رو وا فرصن كدنیارق قر کاوززِدفز ضلع ہدرکت ت لاح هدف شنخ اور ذہرزوا یسهغرص
 لب وارس هدربغضنتلاح هک خف الخ کنون ظا لبوارس ردیرع ظفلروب زم ظفلاو زهدتفنیرویرم

 نا یخ دمارش ب ودیا متخزییحارش لو کن وتو نما طنز فرصت
 بها یکلاب سا اهلرتوکس كلیعو یضكننش لا ردشلوا عقاو هدراعشا عب ميکتهدنرغ

 ہابصف كنب و یم كنبش یلعش لا ی اعتهلاءاشنار لک کش راد ید هض ابن لواهدقروق شو هتس ان

 شئامدنرںوا كنا هک ذهنن وش هلي ةف ك غر کوم لعناا یک حصہ دفبحص یی دات

 یه كنیعو یرسک دلم نام زس یجبهبسک كنبعو یف كو لعاقلا زرق ||
 ترد ند هشوکت راد ہدعب بولبق یکم طن بوکید ندرایردەیداب له ینآ ه کسر هنر ذل رش
 .لها یس هفت اط برع زار ذلصا یراهنسن یرالکنلیدہ دعا رکصندقدلق لک طوح نویلغب هج اما

 رها نال ہنسا نعمل اهشاوذهلب رک کنی لعاتیلآارولیفهل نتو غي دلو یراپ وک واوا باب ||
 یا بط ا یز لاش ا لقب ق٠ ددنلکلاب یشئآہلب رسک نءزمه لاعشالا ناک یف كو یک ||

 یهودلاعشاوتف رفئادامو اغلا تلعنا لامزارب خد غل واہدنکاربیرکسع ناغلاعشاواهمر نما

 كن پرف لاعشاو رہ کا و هبا هالطیا نار طابا ل هش الاقرار د ید ہکشاالط دایز لا رطق ||
 لاسعشا واقرفتم اكوام لادا دام اوب قلا تلعشا لا قب رار د د هققااقرفتمن وصكم ولظو

 رفتم اهم د رخاذاةنغطلا تلعشا لاض رر دید نوا قرض ناق کنزاب نالوا لگ ود ۲

 هکر کج نلخ اطو تبرشفن اذا ةلعشم ةن لاق کی نا ملز سک نیعو یك حا
 كو٠ :لعلا لعشلادارطاک [؟راجلاش و هجو لکی یرجو شنا ادا لتتم دارج لاق راراد ینو
 كناتوكمرسهلاعتشالار العاب راک ن الم اج مملوق هنم هنسف نالقزادهلعش لطف لعن

 هوا هدفرب قضا نا یدتا یپععاردقل وا ضا هدر وق لب ف لم شا ایشهسآ لعتشالام

 هکر ود آ شه كنيعو كنه لشالا زرد هلعشاکآ نوسلوا هنر ولو ہوا نذر

 کل رمه لالعثالا یوم هلب تم كفل و قوکس كنيعو یف كنبش ءالعشلا هلوایضای هدنفووق

 قآ هج قر وف نان ضا ہینذف ناکآ ذاالالعشا لەش الاش قلوا آہ دقرب وه تک رو

 لیلاعش موقلا بهذ لاقت رد ہ:سانعمراق رفمہلدمو یرکك لوا مالو یف كش لبلاعشلا رد نا"

 لمس هلو یشئآہدنجؤاہک د هلبتف لوش ہل دم یر سک كنيعو ضف شسته انعمراکلاپ یچج

 اد یسدوقدزغاجاص لاعتشاو تیفعض اذازانلاتلعتش لاقم قمنلکلابهلادمو یف کو یک

 | تالجرربهلبت وکس كنيعو یضف ك نبش :لمش رار د خضااکآ هسلوا قا ةاچ یا كنغربوقدوخاهساوا

 || نومو لوا ضو هنبتعفو هیتضردتغل ترود لدشلا زلهسنک ولغاطن اغ ی کر رام ||

 لش
 د
 ی رس



 قا

 ۱ دوو ETE مدح نیت

 نب رم سج ٹو لاسالا وا دغ افريل ام ہاحد أو ا

 الو« للا لفم ل وقت یک از هلن لول. هک یاس نیس امبالص ۱

 مہم ن اوج دغر البم عزم انا ضر غمو رضا ذال اا ||
 را تا سا :لمشاا هوزوا قزو لیوعرد نومهم ردیعسا ابداع لوومس ندلاجوادمالب ||

 ضا لپ ةلہس ضرا لا ولوا كد و هر فا كغاسطط لوکس
 ۳ دات ٹن ئلایقارز نئ ارةلارغ یلع ہنس نالوا بوسنمەلہس هلو دیدشن نابوو کس
| 

TEرو یدال  HEEو  
 زو نع لیهسلا ||

 ۶ لب وعلا زدضورسیکر دی دزد لاک قابو یخ او یمض كن لپ سالهمدعاذ |
 اداداق وز 1 دیره فوت اش زماهنهلتأوسلاش كا ندرت یهنسنر رکان زول ۱

 زا كيل وس یر نان اؤارک نم زطف دل ؤا وو كنم لۇسالا یسلواكنلوس كرب قشمونالوا |[

۷۳ 6 

 و ۷ت لوقن رب ید ەکمناحالصا نزاع .كنعاجب رب 4و هنلوا قالطادغمرقحز وک اغلطم
 او السا نههتیفناذآ ضو اتام «ل وفنررپ دیده آ نضوج عمو مان نصا !داالمس

 یم لماسلآ قیخاذا با لونا لاق لوکی خد هکیکشاز لایساو تلصا اذا موقلانببا

 لاک قر ضس کیو تنور :لالغبمالا ناف تیرا وتت لو نس

 نو او دوو یراسک< کان (رمه- :ناہہالا هنسک نالوافیطا قلخ قاط لمس و
 E و ةلہلا ںی وس رو تہ

 ا “ا

 سآ و ود هانهرتسن قاق ناس یرکتلانز
 لا لپ فر هد رک کانانو کن همه لان مالا دوی ءانعم خانست كم روک

 لوا یخ او بم آوا یک كو وو مد و
 E Te اوکس كل وقف كس لیسل لیسلا هتناتغم الو نالوافوضوم

 رک ھ تّعق ناسا .هنسانع» ابر رخز دید نشا هشن یراغو كو طلسو٭لوا
 3 لا تار سکه الان الو الت راغو ام لاسلاقن سا كةن زي خو
 ی و یہ کوم لب لیلا طبس هتخالاالافبقتقا النك کلا
 س انچ نال اوم یجب لب رسک ا و یف كود ل٤ JL هنساتعمنالیسعضومر نالوا

 ی ص كی نالتتلاو هنر اک کنز و یف كاره ةلسمالاو ھم
 ۱آ E و لعفمور نزن قلی کم تام ساب

 ہللا رابدند ناةغرو هنکز اوتفطروفیغر مکلف لیس نل
 ان قوال وا ونک دا ال اة دلاتا 3 8ی سک تر و انسا : یتیدقا وص

 یا هک ای نالواهدننلآ بار شل ف تقد نان تضرعو تلاطتمااذا ةزغلا تلا
 طی و یخ لنت لب لیلا یک ولک دی اول اسد دل وان رد هم ساک (هننزولوا

 رز سام کو كال امور ا "السا لاری دهککت وفا ندا

 ا نالا إلا مدمشنا ناعلع ها کل مدتی ززوا هدو هجر کا قو ید

 "دام

 اے

 اد ی هنر کیا نیا ناف: یدحلاو هلی ضامن سا ید رار ات قا |
 ے ی سد هد ناک اما سندی ۱



 هلن وکس كمالو ضف رای لسلہلا هیفدنصیا ض وحلا فا هتاسلس لا 2 را ا

E 
00۲ 

E’وا  REحالا  Jeہرز هایاور ور وبا فج كلذك يف كن هزمه  

 8ست سس ےس سس سس
SECT یر 4 ةقرم لار دید هخارغ ءواهلسو ف ڈرا لال اد یا هلسلادنعمهانیا كام :'یبرصتما 

 نالوا رابط هدنسادنفاوص هدهرد لالا رازب دید ہدبس راقد وق تست هل ویا لك 2۵ ۷

 || مجوص ری احو یکن اروج لرب احا هنس انعم یرابدنقا وص نالوار اظ یجب r داس دا

 | كيم لاسلا هنسا نعم هوطع "هربازودلاوچ غف ك نسو یرسک كم ةلسلا راوي دهر نيد ۱

 1 هک ر دیدآ كن هلمنخرت ندنزاوههأب دمو یم ك مالو یخ كس لات هنسانعءرازودلا ہ۸ ۴ ۳ |

 ۱ هلسفنانلوا کد هکر دبا كنب . را هدلا ولولستردن زاوهئ :رالعادچ کردہ راغوا هعصعص لا هرب

 لبلسا ردشهل وا تبشاکآ نوصعیدلواند هلببقلوا ید یولسرع اش ر دشمال وا تبن# ا
 ندلوةانیدتبا ى مص اوى ۇمەرزواروب زم نزوة لىلا هنس انعم لو هل دمو یرمسکكمالو 0آ كنسا

 | هدن هکر زردەمز دلوالوڈ:لہس ورد لبلعلوا ندزملب یل ومو یکلرکذم ہدلاسیدتباغُ :
 ہکردرروقلوڈەلیدب دشن كماللاغو اس نم لا لا اکر نم لباس لامیتب یباغاربسو جانا ا

 | مدا بر ودنوز وانوزواهرکص ندقدنآ جالج یل هکر رب دیخد ہلبذدتلوکو هل وزب راچ اغا دنا ا
 | هلبصتبس "لالساا رواشا بوزرکا اش اش تویلغب یر بودا ناف یرادقم یر وبا كنلوف

 ۱ هلسا لاش هنسک نالوا التیه هصار» ٭ لس ہل ص تكمالو یش کم لاس لا n ات

 1 اچ ید نمی شر دیسی ترک ةلالسلا۔ ردفدنلیفذاوشوو 7 ۲

 5چ قلزغواەلب رسک كب هزه لالالا رددوج ام نداینعموایراکدہد نانیتالاهلالسهب

 ا لالساالو لالغاال ٹی قو زرد خد هنوشر لالساو قرساذا الالتنا لی ا و 5
 امن ہلؤالماش ہی د٥ سو هتوشر لالا هک ریل تو زاربد به رش لالساورارب دهتنایخ لالغاو 1

 ا

/ 

 لئلا نو جرخاذ من نگ لینا لافب قر وق بواربص ند هنسنر هبرسک كنپس و كءزمه لالا الا
 رده انعمو ځد تال بو یداو صالخ یدنک بولق هلاوخ اکی ناعحز تا وااد ۰

 یدتبا ریو یرج اذا ص و قران لاق قفا لن لزا رتا نر ول لو

 ںی ةلسلسلا ردقلوا یک خز ہے دف وطراک زوردوخایەمکدانابرجوص یم ۳

 ےس

 ۱ یف كنبس لادسلساا لادیل لا نیہ كلوا یفاص بول واذیذلهدیز لوا ناسا یلوخ د هزغوب کز دوص ل |

 یخ كيم لالا "لالا تللذکهانعم هل ب رسک ناو یم كلوا نيس :لب-الییل هان لینوکم كما و[
 ك ؟ارلتس 2ل دلسلا عیب هضعب لصتم یا لسلام ین لاسقب هنسن نالوا لستم .هلیخف كرانرسوا

 کرد كشعش ل وش قرتلاةلسلس هر دذوخ أ١ ندلاصتایانعم هکر جازرومد هلبنوکس کكمالو یر یک

 :هکردموف لوش اک كن نیس و یش كلوا نيس لسالسلا رونروک نوزوا نوژواندنس مزا تولہ

 لاق ربی یکسا هلنیتخف لیسلآ هنساضعم هتفرک مهر كي رهبلربا ندنرب یرب بولوا دق ا هل رب ن ۱

 ینوولواتعا ارجارواوامهاو :تفص چ نه ا وی لک ل اوا

 یا ملی کش هدب ریه ك کلموحو یناقنصهدنزح ره كردنوکر ردراو یا رم هی هد ز سی

 لب هلام دب کن هساکدوخاب هاق هدن د كوچ هکوص الو نا وف قلی اج یک یا
 نالفقاهدسد هساک وچ تانک هلنتض ل لولا يج هلتقف للملا مر هلند هنش

۱ 
 مک ہلئتشف یک هلن دوص نالن قا ہددساک دوخاب ہدضوح هل وکس مو مط كنس
. a 

  3یف كنيس لعسلا ردیینک تن هنسکرب نددسا ین دی دشن لیمو یف كنیم لایسونا یدتبا

 زارع اب امدید تیقفاذا لجساهنیع تلم“ لاب یمرقچ نزوکهلرومد شم قلب وکس کو
 کے دس ےس.
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 ِ تحرخلاقن وهلسلادن فش رف ل اقب راد ید کھ کس دار هلت وهل نالق نل لام

 لس



 لطس

 )37۲ دم نیخویفف ناس لغسلا رددنساسنعمیوکش فیل اہددشم یاب وہ اد | لی

 لحرف ,

 لاح لب وارس هنښک ص بندن وب ون و پک قانع رواو اللا لعد از ٹنوم |

 7 لاعم 9ف || هفانعمر ال وغ نالوا بیخ ىج ہلا یدموی نک كمالو یف كنس فن فلا اھانعم |

 م خد یان مدل وا نو ز ویل هکر دهقان لوشهلبدیدشت كم ال وې رسک |

 ۔ے =

 0 شان
 دہن رب ای ییا

 ی هناسالهالامعتسا وب ر وهب راتعا قل وا یی كتلاو رسو كلاورس یدید ردق رضا ال
 سک ؟ذچ رحدلان ز ۳ ولع "هل ورسلا ردف واهساتب یا واف رضنبالهخ رک ارد هر زوا

 وارسا هتلالااذا هتساورس لوق ك یک یا كلموكج رح دتلان زو ىلع لو رسا كمر درک
 2.( لاقب نيج رکو کن الوا یراب وتهدنغاباهلبهف كل واو و كنسو یبضیم ةلورسل لو رسما لورق
 هاو هنر للوف یاب لكنقاباهکه نا لوشرا رب د لورم قلب !سرفوشب راهلج ریقناکاذا دلو سه
 و دلو وا هک لا قاب یراکدیدلتس هلرنوکس كن اطو یف كني لطسلا هلق ووا
 | نوسلواندسعا کرک وسل واندرفاب ل رڪ را ردہا لامست اهن رپ ناب طاتلطمن ودامت
 ۳ مو دقت كنیعو یعضكنیس لالا هانعم هل :وکس کا و یف كا طو كنپس لطبسلا
 کوا اا فو هيف كوكب لمس لدينا( ل والا باہلا:نمالاعن لت لف لاق شرع
 دنده یخ كنه اطلوغ هلن وکس كنهلم مم ناعویرس کن کانی العلا یار
 ۳ با هفده وفرك كيو ین سن کنج نیس یژلستا هالعتسا رونلوارییفت بای سنمدآ ناو

۱ 

 ۱ اصاذ را تلعسنسا لاسقپ قم وازس ناو بول وا ناب زدت را وعلبرسک ات وكن زم
 ہیلو ها هیچم اخو هلم مد اص ها صو هل وا هدنلاشل وغ یتعب ةیذبةب اص ةالعس

 ی وا رکن هلنبتهف ل خلا هنسک نال واد :یسادغ و قلخ ب ولواب ناظم یب امجا

 انبغو یخ ثنا وی لا ہم لس لغسل انب ناڪاذا لفس ص لاق قلواهر ز وا
 0 داد یکحل دم

 هاب, ورک نا ا و وخابهلش و رج شرا یماعط هبضف ناب و کوس هل
 تب ءلافتلاو ہظبتمض لوفس او ہللوکس لكناف و یزس کس كس لفسلا ںذقلغاب دق وط

 ۶ ۳ نشو املا یک دکعد یم دغش ك هنس هکر د ةیانعمر لو ہلبمم كنس ةلاغ سس لاو .هلیقف
 ٘ تل هلافسوردیسورافو كن هتسدو هلي كنيغ ةوالعلا و هرم كنیع + ءالعلاو هلن ولعلاو

 1 7 اب تی هافتیور دنبال ءوالعواہتوالعو خلا ةلافسب تدعق لاش ایدی هئلباقم
 اش و ستم

 خو تاودهلبصف كس هلال رد یلب اه. نیلاع هک هست نالوا قب اهلي رسک ناف ةلخاسلا
 ۲ هنا ينعم ردو یس اب شرب رڪ ناف ةلقاتبلا/ سمانا بالا نمةلافس لفس لاش |
 ۳1 eg ليش ةلفسلا زولکیند
 نم ةلغس یل جر سان ماوعو عج منال ةلفسوه لاشالوةلفساا نموه لاقب راهن نالوا طاس

 7 E ال ارپ د سانلاغلغس نم: ودا فیفخت برظ ضع+یدتبا ٹیکسلا ناورلربد لغس
 ۰۰ 1 قعمو انزو ردیبکبم وضن ات هغشا یی ەنسآرب مرکتانزولعا لیفسلا کیا لف

 تاک یعهوانرو ردییکبوصا قازا هاش شست هد كب دشنو یم كنافو هلن صف

 فن كف ناباف ردش ا ردننکا طلع نودپا رفت ندزکناوآ لخنتوتندادزاوآ یلضمت حارض

 و ین هزمه لداسالا ردشعامهوت ہلا ءانردشغاداربایوھوچ هک وصف : نالوامخاو
 ۱ راکدید:وا | لرعف كجو كناهوكنبس لج ر فشلا ہنسا فعف لبالار ,افضیافوا را ہود ہرا
 ذس لیلا هنساسنچم روا یج:ثلچ زر ڈس هب یک ك نارو یخ كس زافسلا هوس فورغ#

 اچ | لوالا بابلا نم الس هلساینشلا تال لوقت ق ەر ەچ بوکح یەو هلبدپ دشت |ك الو یف ا
 تفت لیلا نم تعا ديغول وچ نویس amas كو تابه
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 72[. ہلا یزودا اشک کرک دید بال شانس
 لیصمو دیبا پوکو بو رونک هریاوب یی شلکوبیکیاهکز دهن الوش مربمو ی 7 کو
 لاعسالا الا بابلان» ,لعخا رام ا لضم لاش ارب دید هراواندبار ود هدنساهنپل كرم |

 ادم وکو ندنوا هلبا مغ كلذک ك نب ۃلاعسلا زاواندنار ودهدنه هیس ےل زا

 لب رسک كناح لخاسلا لارب دهنشودناداک آن نک هک ای دنستر هدارز کی بکس« نسل ناکو ۱

 ر دهنس انعم لوصسمهدنفبفح ار زردب ولقم لحاسیدش ادب دهم یا اپ د|

 ساجر هل سنک ئاخو كن هم ل“ الا لخاسلا ىلعاو ذخااذا م وةلا لحاسلاق د زاری دهغی چ |

 داملا نر دیعسا قند كنهز د نیعمر لصسو رولواهرروا ن زو للعفو سد رار د دە ہد هر |

 نونو ازآن بول ی لا تی ناب وکیل ۱

 ږد وب یدحاو ندعجرازہد هراهنسک نالوا فیعضندلاج رەلدیدشتو نف لزاخ

 هل دمو یعطكناخو یخ کی ةلوصلا ر ردبتفللب زه وب وهتفهضو ہترعاذا لس زا تل لوقت ||

 لاد وع كنب لدسلا دیا وا مولعم و ویتساوهنار کم د ڪس وک کردا بزدل بل وش ۱
 كيه لدسنلا ءاخرااذال والا بابلا نم هلدسپ هبوت ل دس لاق كامب ویلاص ہا یاب هاب وکس ||

 قاترواهنر ز وامنغ نصف لذسلا دستم شلاق جلاصنارب بلاص غشا هل ر دیک لادو ی ||

 لودسلا هانعع هلی دمو یدک لا دو شف تم لیدساا هل وا شل دق رایج واکنش :
 :ییحدام لع لنا درته راز وا قم وا ج كل دن زی د ید هنراب زب ذره وج ل وسویپج 1

 یران ر وا هفسح عج تالذ کدلصف كز هز مک لادتسالاو هلبراسک كناب ته یا ۱

 نللادوكندس یلدسلا هو شل زبدذکلسا هلن یکم كل دریز کط کنم لا لاتا هنا |

 ندیسراف ناسار هراویسهد وا جوا ەدنیادکردؤالوشالب رنصق كفلاوید دشت كمال یز نک | ۱

 هک ک یراح هل نک نوصخیدلوا هرخم دنیا ناوا كم د یلکزوبجوا رد لد هس لصار هاشور ۳

 شوف رونا اکو وااننا قع الذہھلا اط لدن سلا ای ورم ظ

 ردہالک اشیہہکش وفریرفعجنزولع لدنسلا زرد شمر قازان توری کا دا
 ا جا مک قوا یتجیر ویا فیض نی کک ںی

 كېک كہ وکرم خارق نین در ی لب سسعلا كم لی ا
 و رش ۳0 لیوارتمل اش |

 یرانبا كار ىچە دم ویک لواو و یت تل کس كنم تالنوارسلآ رگ دون اس اار | ۱
 pA ا

 بو و یورو مو در یمرس ما

 | ناھا ەبیرجاذامالسکلا بی طقا لحفال وقت كا ناب رج ہد زوم هلت ی

 حب ل حاس قاخ لسیحش لناحو ین ءض لیم ةلسحاس تلخ ات ا ن وغلا وصعد نو کس یا ےآ

 | نال واهدومرف و ەنساہنعم خارفی داو هر د نال وا عساورعج نو لع ,لیصسآ | ریعم| كجا ۱

 || نالوارڪ ذی ج هلبثوکس كناخ و یم كنب لتعسل | رونلوا قالطاههمنوسوا یشیدلرک

 ۱ لها, راز دید هعضومرب نبعم لان مو يجئ الذ ڪڪ هل زربفک كنس نان

 مارکتلا نن و یىلع لیلا لیلا هرزوا خل هدم لها رار بد دهام رخ نا وا كاپ یدرکع لاو

 | ارد یخ دەکا فی ضتو بیعت ییهننکر ل خو زرد هکمر وامر هرز وا نانلار کد یباغاام رخ

 رب



 سم سس دورے س

 ہک اص ےک ند ءالصسلا بتماغعما
 ETE ئرفد یتصاق هل داد كم الو یرسگك يجو ۱

  نزعهر اج مهللع لاس لرد شمر وی هدنل وقول اع یاب ار زرولیزاب یا ۱

 لاغر زطا مھل و ود ینماه ا عم ەل رک كس :لاهسا دش انا 7

۳ 

 ہا د یا لالا تو اد مش ىقى
 نهم نالوا نوزوا لم وٰیرضِک ی جو یف لم لیصبل آهن الماذا ضوےلا تلتما

 :یراپ کز دراشاظ لوش دل ددنوا یرسک كونو یزبنک تنیس لیحجم لا تی
 BEE رد قاپا: لوشن ۈاور دلواعقاوهدناوخیکیدی د لبص“ نما
 9 وا مخ رو گم یازلوآ بضخ جو کكوشدبا زط “سیف كيج رہا
 هم لنوو دهن یزبخدلر یدین رکن کم زؤٹ آئ اڑ لاش

 کش كيج بجو یخ لا لہ اسلا ددفوا بلا نوا اکو باوا باغ ہاکی نھ
 لضب٭ له اورج افناذا الخ ان لاق كم دارة ریزہ

 | ںیہ
۱ 

 ۱ یا اچن قفس اس تاب وشن هن وفن تماضتعمِتصزربد تاک ود لت را لصمواهتمدا ۱

 | ود اق كامو یاب فن ام بم تفاکتسرکو فس رک ڈی وصس بو |

 eR یو هنا است قلت نشو هفت کنش رکن نالوا
 RE رم ۱ دف ندجتهدنلوقییدید نا الاالا ناسعالاءا ارج له
 || له ناواوکد راز :ندیطاطو نیر اضرد قلب برش مطا ون رج فلاو

 اس اصلا ںسقعذرجاف نودرب اہفطزتبا م ةطمر میا ہدنزبتغ کنلود
 ۲ ہہم تاضسالاقبْرَدکو نس قاطع یم ردا لا سنا یکم
 لخشآ' ردپ رم ند یورظفلوپ هسا ضم رند هلوکس |یونۃدتبامو یف رد جو
 مح لتا روا تو دب کن دز قا لوشتدنرز نه کد دات او ا یف
 ہل دل مان ؟ شمس هلغقس وج كلنک ہل تئاح لصسلآ منش انعمرازب نانل وارکذ يج
 و او یادم نلصمو لاب | تللو قترارب د جد کک لحعسوزر د سد هنلوا دفن
 لاف رار د ید هک از و د ناز ۳ وبن دکال و هنت سانا ی شلات احل وقت هنت انعم یم

 3 8 رذ یخ داغ عاص لناا عن قا لسو تک المااڈ!تلضت اذا ردلا
  سو ودنوسلوا الحزرب دا دوکان شووق زی تال عفو اه دع تاک اذا
 | هقمرفطناق تا شر ن دس انعم لما لو هب رتضادا طوسفت انهلهملوقتوریدیتددقمراوا
 | قاذا ضزالا جناب را تل لاب زید یخ د هغ م وص ن زاوبر لب : لصوهنسافمرشهرارید

 ۱ 08٣800٣200 ا وصلا ایئر صا حوا ىع كاخٰو لن لوصسلا
 عا زشت وز اکو هنلالواب وند نا نا وار كص ڈوب دیدشت

 ققنوس اب تر رک
 چھن لھس و ہنماعم درب وا لامعتسهدر ومد کتا 2 رکن کا الف اس ھر

 ۱ 3 یا کاور را ین طیف لای رنک كلذ نرالا زرد
 ]سو ورک ین لیا ردنا یک ا یبا وف ناز
 ٠ امیر تباور ندیم قالوا ییعر من وا قو لو تاقرب یبا كرد
 یس را کرد لوس رتس که نس موها زا نک یبا یدک دز لو



 ام لب راد یاب یک لیمو ےک طمر تخلص تل بیا اج تیشق زا[
 كنهرمه لابسالا هد هدر, یک ی ک جزو هل رار مط زم خلوا هک ادب: سدیم رور دز وک لیوا |

 زوک دوخ اب دوم لاہساو هلن -حرخ اد جزا لبا ل اب قاب شابک لنو کم
 ءاعسلا تلبمایدتن دی زویاو لطمادا عمیلاور طلا قببآ لا رر ہین هک اون
 لیصاوهرب ب ومحْن دول ن درو فینال ڈا هد ار هپادیلب لس کر لیپ

 كئاربتعمری ہدیزع لپ ہ انا ید ORE کھر زیلاص فرار

 یءرکم یبب كلک یادی ںوھاور بپا تچوما تالو مانی
 || ٹنومورکذم سو نم بسم جا ا

 | لسو رک نف اليس ہوڈنخالشرا لیئاورنا لا لام
 || لیلا فلصوو ایس یل الپس لورا تا ینا ھو

PIRAهللا لینسین ایل هج اذا نھی و  
 لی هغوم هلی" كنه ناسا او نی هات قرط رب لیس واتس ال
 لرلوا رامق هيرب کر ناو وكس تن سویبضیم لب ۾

 یرفوب الاجر هک ق ی هاتف اسلا یخ نور یم كم راد یت
 || يه كابو كني لس هات یمنی
 ی۱ج دپ لب انسلا ریپ+ا خدك جوارب ہی ڪج وکر هلبنسو ىش
 een اةچ ah ےھت

aaa 

 ۱ ی نی ۳
 هل کس چه راجو ی نا یربسک نم لس یک ینبداوابونم نوا

 دس | . هنن نالوا ود وه رف ندنسنچ شمول وتن دو نیت کو نزول قو ینرو فج
 ی ساسان دیک یاد وک سه وین :

 روک 9 نس راس سس ۱
 رکدردلوا من دا وهلا هدحوسان ود مم یاز ےس هلکلغب زا ہد ا زو هیچ

 | دمار غى رفوود رح تملک یک ا لا لنوو
 ]یا رغ نوو هاچ وار لد دلم را لصا و لالچ دا ترے هک دو پاوصسپ |

 لالصلاوه لاش رزوا ور دیروباردهنس انوملطاب هایت ماوس )انس
 )دید ا کرج هد وېب لهبسو ردنر اندی دلار وبلل نب |

 | دع نینمولاریما لافو یز وب هذو ءاجاذإ البم یخ لس اچ لا قب زوا یتاور ی
 دن انب اکی مو رخ ال یالو اندلاع نالا کب جای راپا رک لا هند |
 یف كنم للا ئش ٭ عم سبا یا رالهسنالفان الا رزوا يباوزیناسکروتلوا لایت |
 بم دلو تی hr [( 87 رت لوش چنل وکس نوحو |
 ناف هنیصاز لھ اف اعلام لا رو نمایم تدلیس بد بوتذد لسی |
 یک نیما ۔ دلم[ نام لوخو او اکا مک دعا

 ص pag neem taper ےہ

 لج

 2ت



 لهذ
 لید
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 دعب دیدشت كوه و مهناز لامرلا نرو یادت نرس خو ایا 0
 2 کلک ناز ةليمرلا كلاذك« انش لینوکس کنابو ید دشنو یف کھ وی كنار رک
 و کم ةلمارلا هنسانعم تر وع نالوا هفیض هبئوکسم كنبویدیدشت اویتف كيمو
 الورم لازما رذلکوپ ننآ-ذطو عام ۵ هنرزوا | ودیا دا دشا هلکن [هدرفسیحاص هکر دءود
 ۳ ارب رکا نزول ع لیلا قاوا كند هنر یر هر هدنرزواءود تنکی کیا لی كنان و نص
 سا PATE لرلا هغلادا وق ہلمز لا كمرودهن و
 قر ۲ ید رب رنک لا دو كنهزمه "لامدرالا زرد هک رۈي رتدنورتدنآد هیات لا
 را یزد کر هدنرزوارا ؤط هلب دمو یرنک كيهو یف كيا ر لیٹرا: لیفرا- هلقجحا اذآ هلمدزا
 قفسه لاو هات بع لوکی ءلواوویتف ناز لوزلا هنسأنعمفیمر
 ا 1 5 7 EEN دید هیغخ لجر نالوافرظذورو |
 واھ تار لیتو هل وکس كواوو تف ناز بولا هوا جت |
 کرد هندک ل وش هیدیدشن لوا وو یفف كنا زكا ولا ردت روع نال 0۵ هلقاع ۱
 لاد لال هوا لر ضح ہک ےن عطفه هلبرسک تب هل زلا واز هناسم یکیدنا عظقو هد |
 تی قو ابا یھب ذرا لوقت هن هنسانبخم هل را قلقل از لب رسک كلا دو |
 80 : دوو لاقت كدحذ باب الع هلې لوا ونان تحف لول كم هام بوشرود هبهنسنر هل غ
 | دازاوهاورسا )از لاو لوک نم یا لاز اف, قلا ن ننام هنو لبق كنار لاوزلا
 ۹ ۱۱ 2 ندنناک ر رار ےب سرے

| 

1 

۱ 

۱ 

 رس ںیہ یس ناو ناو از نره ا
 وهو ki یا نم یشلاتاز لب قرا ندنباک» یی ایک كو یف فنار لیلا |
 : لا وافتفرف ره ز با بش تار لقب نار ید ید هک قی رفتو ربیع لیزو هنازا قتل |
 هری وه و نمف كنار لی وز یک یراکدید هر یق نارا دیک یزعمو ولازم نمک اض لازا
 می ا ںی تر لا عزل لب ون بلیت
 1 هی اط لی د دشت یس كنا و لنت لیلا

 از ید تطفر ا قو برات مپ )لیدی ثنیحع
 را اساس کات لال هنا همت راغی قول هیت كارو یض
 زا هن رب یر هلن یک هلی کابو یم مان لبا ملا قر افاذا

 می ام ا لای
 دنیا 1 ENE بابا

 7 7 نی ارض ما اتم الف :رولکل بس یوما+ج تمام
r TTاهن سل کام م تصور 2ل  

 اچ بهر هوکم كن یز وا لااا



 تن

 مدل ةنعطلا تاغزا اب من رر یددغط (نآعل كمرودلامر و غار ةیتسزو

 اهجخرف رب اطلا لزا لاقن ید ید هکمر وا دغولب نغاهتسورواب شوق لاغزاو عمو انزوت

 نل نمایش ی بص یا لئافس نم ةلغزیلغزالاق رب دید ٹرسٹ ا

 ارد ید هلفط لولفرو هننک نالوا فیفخ ندلاجر هلتوکم «ننیغویبسكمالوكنار لو

 لور كنافو كرمك“ :دلفرال| هلفر الا تعا جم یاهتلفزاباواج لاس تعاجج هل کت كمالو كنرمه و 1

 هح یا دلفز اذن دخالاص هرزوا ین اوراهپ ۇش زدهنساتعم تفخ هلبدی دشت كمالوم

 از لکز زد هس انو هصاخ تعاج نعد ییعموانزور دیک لجا سذ داد او نه خر
 یرسکكمالو یش كنار لیا نر نالوا هماقلارصخهززوا نرو اپ دا

 ۱ نطق لرادا اللر لزت ن القات تللر لاپ تم انعم ندیرنلغا هد مالک هد لا 3

 غب الا بالا نم الباز تلاز لوقت هرزوا یاو رارقردقع :اطتاذکح هتف لازا قطنموا

 : قدمو ید ,دشنو یریکك بالو ئىلا لترا هنسا نعم قغاط ردنمسا هلعف ك تاز 20| ۱

 || قهردنناطهلب ز نک ك ناتو كنم لالالا دی موسی اہ

 قاریالر هفولحز لاقنز نالوا یر هلا دید قن كمالو یف كنار لزا عل 1

 هغشا ںدنا اقا و | هک رد فو لوش لوک سس كن هلم چم هنوز هم زهفولحزو ||

 | تالاب قوا ك کال لو هل لو ریو ا نیت رس ازل لازا لروبر |
 ۱ لار مهر د لاتقبا مهر د نالوا صقان دلی دق كمال لارا نزولا ی تصفناذاال ۳۹ اردلا ||

 نهنگ بیو یرسک ناز لارازا كند وہا وکنس كلوا مالو یخ ار دَر
 | ئه تر فا ارارومل رز ضرال هلال لقب كعرپدیزب ہل کنز هایت قا | كد |
 لززا الا هنس انعم دبا دش هلب رسک ابو یب كنار را نس دو ارد تو ارز ١
 | هی بک ك بازو یش تایم لولا هتساسنعمع اتموتست اهل یسک تن .یازو یت مالو کلا یاز | 3

 || ةرزوا ارور ووا هتسک نالو ازا یتا كم هرفص هلن 5 لالا تنم للزب + 1

 ۱ | هضانعهاههردنرْوع نالوار ایت كنسیرغض یت ڈوٰھلادم كمااوید داشت ملی از لا | ۱ ۱

 | اهنرعمضدروق یل لاب مکت رولوا لو ند در وق یل لابلددوق کت تنر و نالوازاتدرکس لزامسو
 ایکڑ ندنیسنج نوک كوو یسک ت نہا عمو لرالا بْ لا ن مع هاوه لالا قو زرد |

 همه لالرالا هلواواتط کد روبط للوش هم PEE 'لالرلا راتروق نالوا | ۱
 | هک لف به هل تلزا نم ثب نی نھ ےہ

 | یریثک ك ناز لا تنیطعا یا بش ہمح مایل تالزا لام از یسداعکعزاونقح هاش
 قزل ضد نی تیس نرم ت او قو یز ا
 لنز ]تبلت دتا تونصزاوآ هلرعتف نا و هزبه لمرالا دس اس ال چک لار ایک دال |

 لے . || نمزاوزز دا لو مگن لرذیا طافسایسرمه نوعا نزو ہدنلوارولواءاکوەنونصع ۱
 ۱ اش لا نیس ام کو المنا "یفلاتنتخالاتعب راز کی ب

TR)یریضلرک نو دوآ سپک ن انڈر نین نروزاوآ ربا كوو ڭا زیا : 
 ۱ :تلذک ةلومرالا!!هاضم «رزوا یزو نس درفملضف لوح و یز رنک قاره :لومزالآ نوشلوا

 | وهالاتفیو هد هتحفف شی لور او يۇ مرا وه لوت ادا هلبقف لیمو یرنکش ملا
 |[ وغدا لومزاوه لبقو اب ودیا مهوتفالنخما حارص حا كایلعهایردنلوا ںی

 || لب رسکك نزد لیثوالا زهلکذ قالش تار درو تی داره گن ره وج اک الارض
 ۳ | ین لمزآ لیزلآ رب تم تعا رک هکتار ی رکاب لو
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 اج لاش اهانهعجرحدتلا نرو ىلع لم كم ذو سنجرب فرح دلا نزو لع ]

 21: هسا نیایش کیه بوکس ناب و یررملبک كنار لب را نا (ءازاصف
0 

 ۱ ۳ مال نایز لون کود یش لنک ابو فالو ہا ۃب الو یت هی [ لب
 یک تابوت کا ر لیا 2ا ناخن یقه لا همی كنا

 اشتویارسکتنابو یزسک كنار "لب زا لرشاط هنس یریغاتیکنبخهلکنآ هک تلآ
 دارو لیلعف هدبازعمالک ریز نولو مرال یدہدسشت تاناپ هسنلفروسکتاز هکر ابره
 1 کک اتو زتو هتد هترشکاذافر شتا یکتتر دبات هنسادا كنم .رھوح نافلوا نک ذوب
 1 کت هریک تددش اف نالوا الدق قوس الو دم لاعب کله اب لیلعف مالک ےب

 .۸7 ولو لصاح هرکص ن دکدلکدیفشن )و لبلعف از زرداکد یخ
 ۱ * یئیو زادیعا كهضومرپ هلي كنا ویم كناز ہلا زا لوا یسکعرولوا

 کز نکرد لوش لب رسک كنار ام لا رس یسیاهلابزءان الا فام لاقب

 ۱ 1 : میم بک ۳ 3 ضخاننرو رددوخأم ندلوا نددلوایانعموبو اتش ىا ال زن ارراملاب رولکهنس انعف ےس

 | فی 0 وج هلق كيجو ىعط كنار لحنرا هلن اطربندسان هلت وکس كيجو یم كنار ةلجارا |

 ۲ ان60 ناسا نم الجز لخیذ لاقبیمآ لوکس لوجو یضفكناز لجزرا:هتساننعم

 . | لحزلا:راریدید د هکمریویلاصندقار|ینجر ےک کو کن لب ناکملجز و هب تلج زاما هللا نل لات
 ۱ سم لعارا | نازید قارزن ا ےک کچ ا رک تر ی را ۱

 لا یجب رسک كجو یف كناز لج اولا, زولواہدنجوا كيا یزافدلغا مل وطهک ر دجاغا
 ندزاوآ هلینعف لج اب راه هاکو روف نریم هاک زاد یب اتکا اتمی عاود یف ناک
 اس لاش ؛ هنس نالوا یحاص توص ہلب رسک كیجو یضف کنار لا ا هنسا_نعم توص |
 نیس قوه هندن نالوا فورم لی ددویرسک تب یم کی وكبار لیبج زا دعرودیا

 وات ہار نو هدنننامو یرسکح كيجو كناز لینزا لرب دیخد هرج نیو بس.
 اد لسحر نالوا هتساسنعم ندا ندبلا فرعضراضعب ہرزوا یاورارف لجر نالواندنلا

 اد كنه اح و كنار ل لوح الا زا .ردییادش تناورارف نالوا ظ وغ یدشنادنعوبا و را

 ۳ كرامو ال تضف لحازلا ثل لا باسبلانمالوحزهلاکمننعلحزلاققلوبانادناکم ا ۳
 ت7 هد وکیل كاجو یف كنار لح زا دعابتوینناذا لح زت لاب قلو ازا ندناکمرب

 زملا لیلحرولحر ھف لحز لاق ہانی هل رسک كمالو كاز "لیلح لا هتک وف

 ۳ ك دنع لنآ بوئو لا معتسایخد هثلناتهف رداضمارولوا هاکو ناک: قحالوا عارا هلبعتف كاحو

 0 ناول الوا وس ہلربعم' نخ لت ك اخو یم ك ناز. لحر لحن نما را ار ناردالعال

 | هلی رتنکتنبعو یف كنار ,لع زا طاش ور ورس هژدبتقف لع زا رد فرصتال یک عرد یرب
 ۱ اد حد هن دادا رهندننلجا لعرو لعر و مهمبال بالا نا العر لعز لا هنسک نالوارورسم
 كن همه لاعرالا لرد هبلک حا بص هلآ هنوجم:داص زوضنو اعوح روضتم یالع زبلکلل اش

 هو عج لنارو فلت زمه ع رءاو ع رمالا .دنلعاو هربغهلعزالاسیش قلقرورش هلبرنک ||
 لا هننکرب رفعج .نزو ٰیلع:لنعٴزلا هتساتضمزر نالوااخرو تسو رد یت كعدر “هللا للمتهم

 دک لبعزو ءاتج ما هما هناک یا لعزل هنابه لاش لریدیخد هت روعنالوا جا ل عزو ردیعها
 ١ 1 و نص كناز هلغزرا هلعلا "هل ای ی و بولوس یز اوضح وا سه ین ادع كا آہکرد ض لو

 | هان تلغرالوق ما نو ہقانہلبرکڈنزمھ لاغزالا هبل نان 1تدرضو تداو هلو کش

 الب 1

 بس

 میس بسم

 ۱ لجر

 لغز :
 و



 ا ستسست سا

 تر لر یو هوس روش ابر حب کس كنار
 | هتسفر نادرا وند وخ ال ندب ہت غار وا تختو ردم وق وطه لپا هلمپم نیس فسو هتفعس دا زایصظا |

 'ندنفارمام مار امر خ هلا هیچم نیش طررشو ملاپ ظفاط هرغوا اطد رشلراذاهو.رسلمر لا
 | كار همر هرز ویا ور تیک ناننارفک تزوق یو سکت از ی ثمر ید

 لات هانعع هلنرتعق نالمزا كلي ہانتصف لمزا دیا زہرا قفس رش ماش هلی وک

 لاف ر طم زر د خد هرومغب را لمزوز درر تد وز ء لم زو انالمر والمز هورلاواغضلا
 كنہٹسو تب کر دراتفخ لوش تانک رو نم انام زرو مخی ریچھ ره لامزالا لا هش

 هلوا ہاہم ٰیرافابا ردنویف نوش هلصتق ك° ول هنرمه لطرالا هلنول فلاخحم توا یدنکر ولو هنر
 روع هک رد هرالوش لمر او ی وم 0 ا۲ هر
 كی” و یتخ لنڈ رمها لمارالا هبللوایرا هکر دنروع ل و لعق بم و كەز فا هال هوا
 لها زا: زار وپڑم :یدنمآ روب رم دززاوا اوز ٹیکسلا نا نداسنو ندلاجر' رذولنلوا نیک دز زیک

 لا رونؤا قالطا یار لم ااج او ند افم طه لمزا یدشیا تک سا نو ٭ ذس هد ذرا حس ا کا لو ا

 | هج رک ارا ر د هلم ر از آ:اوا ام ەض ەك هاج اتع )اجر یدتبارو زمو نی اتم لاجرو هان نیما تاج
 سرا مع لب رد هل نالوا زا یروسغت لمراو هساوا هتسک ندنتن هفت اطاتسن دنیا

 :تنکسلاناویوءالمر فش لاسقت رازب دهیهتسنال وارایر ومغت كل د ڪڪ ءالمر ور ءالمر ورطل ناک ادا
trاجو ناهتعتاماداقًل)تامرالاش كللوا را كتر وعلب سکه نهم لامزالا زدم  

 نادساایهنغارتوا كنخ لامراو هتف دار تانا ت لمر الو ةت زر د دد در سلا ۱

 لمراذا هرب ارس لغاز لاقي رل رزرو اید ا ضع میکتررید یخد هکمرواهنسنربندراونءوخاب | ۱
 لاعراو:یدتبارورم نالا الا کی یو: دهسا ناکوت ندنفا 38 شنود اهل ہرغو ااطورش |

 || هلق ج رکتلانزو ىلع لیمرنا غھدازدقناذا موقلا لمرا لاسض زرد ید کک وب کرک ید فا ۱
 هانعع هلندی دنننویمض لی مو دانہ ضف لیلا قم وبدل رسک ناتو کن زہ :لافرإلا قمردئلو|
 ها وکی سن كن هام منغ و ی رامک عو ننه لالعمرالا .رالا عطا رود ابر اش | :

 الالعفرا یبصلالعم را لاقدرارب د ید مج هدرا یز یب ر سا. ندزوکو یار ابلس ن دنرغا كن 0

 هک ا یاب كناترب لالعمزاو زدنخا هلیعو هلع هنار طق عباستنا ذا غم هدلالممرا لاو اھل لاساذا |

 قفنردا مهلاوف هنم رار د د ەنل ؤا هززوا دادسودشر هلی ر سكك نیعو ىت كيه لمرلا لعمرلا قهشادا

 جلب را تلور لقب قموا ہدایز ہاغا یت ع رکا نزویلع لبٴوڑلا ادشار ضمایاالعمرم |
 لاقب رد یم ۵راض نز کحذنوهککا ناتفاٹآ سرزفلا لب وزب وادبدشاک دییاهنککداذاالیفر |

 الی فوت نالی فلور سرفل الاش لربد ید هیغقتشا یراب زغا لب ورتو لوتیالدااذا سرشلالود |

 نيم اعل «رزوایثو لامف هلن یعص كنار لاورا ردرب یرافدوفقلتوا لب ر دک كم ۃالخوا |

 ضا 07 وفاکلانزو یل لووارا! هل ورلیسپ نالف لاش رولوكعدیراب , رغاهکییعموانزو | ۱

 ]| عز هلب وش موفر ورلرک الا معتسا هلا ه زمه نتزولاوعاف ىس ەت اطبرعوهنسا ەم بات ەلى زاب |
 || تودبا راکنا هیانعمو نیمصا نا کل هنلوا قالطا شید نالواەدابزەدس فوهدنابسالو وار هکر لتدتا | |

 یسەلج كرانوب لی كنابو كمال قاضب وباضاو هلیضف كي» غرمو لووار یدتنا تبکسلانا |
 هج لهر لاقي غا تكر ج ن ڪڪر روز ب بولوا كيلوس یا كدنانک نبض لهزا زدات مو |
 ر دصل | لهر سر فلاقب تآ نالواهز نوا هروب زه تفص هل, یسک ك اهو يفك ناز :لهالار منازل بالا نم |

 مرا الیهر معلا ہہر لاي قب قلق یخ نمو بزہطتم ۇب مرند لع لی لبا |
Fو سس  EUهه  
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 ٦ بر لا لیدرخرغاپ اآ قلم او دیس لاس او ہلا لالا فردا

 :لور



 لغد

 لفقر

 کر

 لمر

۳۹۶ 

 غر سنج بحاصورا رود قمرسضہدیس راو یتشام رص نب وق ہدی ڪڪ رت ناس اکا ەک توا |

 د یجب هل كنه زمه لاغر الا زولوا نل احبت کک اسب ول وا مزال لوا هنس انجم |

 نکس لبن یکن دم نی وی كنار الغ لا زدلپعر نالوا یماباب كن ی یا لوا

 لغ رسب ر دش ارتش هله غلش هد قاق باب قم رس و بودیا راغلم رس نال و | ی راجهدنیع

 ارام وب قوا وازک دربی رسک نهم لاف رالا لا رالا ةنئانم میلا
 انس ویا زا تعضوراادآ» !تلخزالاق را ری دیخد ہل وا یلک زماتروعلاغراو

 ۱ ہہ

 او ین وکس كناف و یتف كنار الدرا ہانعم دب شو يمص کئاف دل لخزلا لفَرلا ها 1

 ,ةبادلا لک رم هنسانعم قر رطلوققفتفاکو كی لکرلا موقلا لک ارت لاقت كع دین یر

 ی و هخمز | ندنغالن وا ہود لا را و هبا هن ی از
 را شيع لا كل ردنالواهرزوا تعسو صف خوك زە هدرمه لغرالا

 که وا تفلفا عج هل وال نشانک اریدیخد هنالغو لو لغ راو ردتخا هدا زب
 هو ها ح رونلوا مجریزتفالاخهکر دهنسکل وش لبا ی رک نار ناروا
 لوکس تی زا هدنامز یراکشبا هچنوهکع | مده نقر شن هک نو هک دلو هدلوب
 | تىغى كنار لاو لال نک اھ ہراذا ہما ىا تالاغا رلاقب تا نسەا قلع واہافغلا ىلع
 ۱ کا ۰ ءار مرو هلو یش لکم تعا ادال وغر مرنالف داش هتسک نادنا لا نعودلوهلب دمویض

 1 رو دازوا نم الل لوکس كئافو یف كنار لعرلا راد هر زوایما وردب زاوباو ورد هنس انعام

 یا لد ات ابو فئاذالف راس ف لفرلقب عو یناما رخ لکم روس
 ناز دی خد دیدنسک نال وا ق حا لسفر ودنسک نالواهز ز وا تفصننانلوار دەلبایرنکڈلافو
 ۱ ردى هشم نال وا عساوەہلفر وهل ارماو لزل جز لاق یت وم هز زوار و زمن زو ةلفرا
 | | لفرا ا قل اص ب ویک سابل نزوالب رشک كم لاقرالا ةفشاوتناک اذا ةلفز ةشبمم لاش

 هل  كمالو یف ك تاتو ى زىلنار لفرا لفرا۔ هلوا نخ یس روپ ندنسنابلهکر دنزوعلوش

 || هلوا لقرب وف هکر ود ید هلآ لوشلفرو ردهننک نالوا لبت اهن فعه و سابل نالوانزواهرزوا قزو

 ۰ E نیوص كلوي مرکشانزویلع لیفرلا لیفتلا تنذلالیوطناک اذا لفر سرق لاش

 ۱ ب هلیرسک كنار نلاقزا یتهموآنزو ردننک هلغریجاغاامرخ تزوا هلبنوکس كفاقو یف كنار
 ۳۹ بیا نم عون لع یشماذا زمہ زحلا لف ر انشر یک شنحرب لاقرالا لاقرالا ہنس انعم یراحاغااعرخ

 | | هلوکس كنارویرسک کی كيه. ناقرما لفرمهفان لاش هقانیرو هللا کلی هلن رسک ك فاقو نمط کیم
 || كبرها تەن م اه نار مو ل اقر الا رنک ناک اذا لاقرمهف لا ف هقاننالوا ىع هدایز
 E ١ یدشهرپ وراوطرب هدنن وکنیفضاک هتع هللا یضر یل نینم وا رم ایز رد بقل
 ی دلواخ با لواور)رقجه:جاغاام رخ هل ۳3 رددنال وشر وفاکلان 2 ولع ل اوقارا را ید ا لکد

 ًِ ار یا ذکر ةلکرا هل د دشن كنار و یخ كفاکرردیخدرکولاهدخ و هاب ور اهلهم ءاحزاربد

 مک اقز لب تفاکو یخ كنان لتلا لا والاب الا نمالکر اکر ہلکر لاقب قعرواہلغابار هلئوکس

 ۱ تاک نال رب یبدنادمارغابام ران اولد وند زون ک لابن زا وعل رن ؟تداکو یف

 اکرم ا اکرم ا رار یکی دید مل ضاباہدندناج یا وید نو رکسدوخان نوور وا ەنسک نک اراوطەلبخف اکو

 : E E ت وب eT ِذانر ظر اوط ین هکر درب لوشەل د ديش یف ك ناک وی مص كی

 | يآ نالوا فو ء2“. دشت مف كفاکو النت لكلا لکڑلا تاودلازفا وع تدک اذالکرم

 | صدا قلنا جو ام ر شاذ اصن لج زا لک لا و دنور ګه ردق و هخاابضا
 || ةع ہنماسمراموق جهل مک كار لامر" هتسانضعم كبر مود هلو کسا كم و یقف كنار لمزا

 ۱ حس سم



 .هنسکزدتا ب ودیا نطیسمر و قالط+ب ودنکی بو دوش و غانا ىن ر 3 8

 'ہددحثْلا قا وا ہلکبآ کر دمنسک لوش ییدر عن هتسکرب وهردن وکرخاکا ےس
 لراک زورق كنبس وی كچ تالسرما هوا (سلوا كب بیپ یورو > ریغاب

 رد رلشم د ردە المدارمندن السره رایضعب ق هالا تالسر لا ونلاسب ۰

 لار 009 رض مهمل واصف هكر وا لوشهلنوکس كناز وام

 نیجب لب دمو یر کک نبش و طفل يا فا وافا وی نو الم ىنى دۈ هکر
 و هنمنه لاسزاسالا تب یس سس

 ناہطسؤواطہس ناصادا ارغشلالبزنس الا قبالطا قم جر و یف بور ول اص, یی لن

 كنبا لیصحت سنا بونشو دم لاتر اوج ایس نان وا جر وی ویک ابو یتخ کن اممم
 لام: نا قاتو یف در هیدپ داوی كل كتبو لنت لسرلا سن ًاتساو ظشنااذاہیلا سز الا
 نادر هم وکس كن اظو ینا ,لطز ان لیدەغل امر دوا قفرذا وایت نبات |

 هدیدهم واردسهر دن یم اذ و یب !نامطب راک نم دینا طب اپ لطر نالوا قلاض ||

ود نا نلوا رک وا نالوا روش وشد زدمهر عین تورو 1 ا
 

 و دمهر د یک زب لاقرب كماوعدج ردم شکدرذلاقمن نونا ۳ جی و

 رد هیفو کا نوا ل طر دموع اقوزولرا مزال او مهر د شوب یبا نامطبربالاو زا ت ار نیا

 نایطبو مدرد ناک ول تردلطر هجر دو شع دردنالطر نامطب وردمهر دقرفهبقو و |
 ها وا هلت تاحاللطصا و هک یشن للاب کم ز رولوا لاحق وچ بول ناس انا

 ندنسپ روس تآ:ؤکیكنیعو تفکر دلعرا لغت مالعبولغاب لی رکنا نا ےیل لبطزلا | ۱

 رل زہد خد هخموق هنصایک هبوک ثوبکنرادقهو بورعسک هلج ینغالوف كيفه ر ولولب ربا ۲

 هنچاغ امرخن وز وا هلعرواهانعء نوک كع وف كنار :لعرلا نو رک نالوا ناد ا

 هبات يا هتلعر رجب نالفر ملاعب هر ز وا یاو ار یارعالا نارا رب دید نابل نو زو ا هلو رو را زبد د ||

 هلی دمو رسک نبغو عف كنار لب لیوا اٹک ی اةلعرال ء۴ تک لب زرد خد ابق قول

 یر نویفهلب رسک كاتو كن مرمه لاع رسالا .هتسانعمران روس ییچهلب شک کار لاعرإ اه مچ
 ا دا روس كن ورق لاع ساز زبلا قت عب ات اذا مفلاتلع زسا لاک هی ہند رایرپ |

 ہایدمو ی رک نیع و یف نو سه لیسعارالا لبغرا لوا یف جر خاذا لعرتسا لاتقی ارب ید ||
 ہکردنویف)وشەلیدم كفلاو ین وکس كنیعو یف كنار ءالعزاا ہنسا غم جاب زلُئاوا:یزرال و افالم | ۱

 نوزواینالوئالغ دو روا قالطا ی نانو ییشوارکد کت هوا شی سک *دنلاتمپ وکی الف

۱ 
۱ 
 لام راواهتلعر ثح رح و ملا تلع را لاق زد ید دھرم هوطنکیدی سی یک

 کا نفراص هغشاهلیصف كلنبع وُکك٭ هرم لعرالا )مرا زی کمر ویا هنگ 1

 کلا لدیدشن و یخ تنیعو یم کیم لعرفا دنسنمهفداعرضزم ارس تو عنا

 عطقك کب ہل وکس كنیعو یتف كنا وک ار ۃلعرا ندولس ین رد نءارق را ہل کم كفاك و۱

 لعرب وتلا رز شاتر لب كلابویضلیم :لبعرلآ هتعطقاذ اما تلبعر اقسام |
 رامطا ق یا لہاعر ی نالف ہاجلاقی راہ یکسا هل دمو ی رسک ئاب و یخ کنار ا اعراب قنا

 رے چ سس

 | کند رجه لاعرالا هنسانمرااویفف وص راک: جینی لو لعرلا اربد یونی یف |

 Ft ردیعما ك نوار هلنوکس كنبعو یمض كمالو كنار ل ولع طعرا هنس انعم لا ارایش یل د رک

 یہ كنة ملاذ نا و کد, وہ ینوکسكنيعو یف كنا ار .ناوکد ولسعر رابذیدرام وخرط

 | اچ دو راھ حذر لک ایده نساجی رامطاو قال 0

 لطر



 لخز

 لنز
 EREN همه لاذرالا هتساهتراید يجنن لدزا زا هنسک نالوا یندتالذکهلیففیخت |

 1 رد هبهودرار هتوکهلحاروقلحار هتیطعااذا هتاحرا لوقتز ری دید هکمرو هودرارب

 کم نم ہتنمظاانامنلح ر وقت دز دن وکه رب ر ییهنسکرپعرکتلانز او ید لیح لبحر لالا ءاش نا

 کلوش ەل رک اجو قوکم كنار و یهض كم لح رد هکهرداربس لبا چم ی اظناعظاو
 کا دا برعم لایک میک لح اور هل ناک اذا لح رم لجر لاق هلوا یراہودراربعچوکیق وچ کنآ
 ۱ دانا ویک كاحو یف كنار لب زرا د هرانآ ی رع هلیرسک ك نوع بارع لبخو بار
 2 نئاحو یغ كنار ار لوحرلا هقاننارب هج وکه لر سک كناح لحارا هلوایوق+ ریس
 قا از ھره ي لحرالا یشددلرا ؟ك کرا كركر دهودنیارهکهلح اریدنناراضبو

 او وک تامین ر ءالحزاا ہنسانعم ره ظلا ضیا هوا قآیسهقراهک دنا,
 ج اس بولوا ایس یس هقرادوج اهل وا های یدسحر اسبولوا' قا یس هفرا هکر دنوی

 و وتلاوانانوا رکدوبردنالوا٭ایسیدسچ اس بولوا قا | یسهفرا نیمههدنسنچ تآ اما

 وقموبور دف وب ییاغا كنآر ردا ندیر د ناص ینآ هکر درک لوشهلبرسک كنار ةلاحا
 مت هلرکانانلوارک د ییجج هلبرسک ناب وی كنار لیاحر اراردبا لامعتسا هنر اکدُب کس
 کشا رش هنبح اصهنسکر یالکو و یدلوا مدق» ندبآ 1 كرکاینعی كنلاجر تما
 رسک ناو ع كيم ل جارما نب الا سان وفر ہلیھف كناحو كيم ةلح رلا راراب یس لک دن
 ۱ رک ك نەجم ءاخو ی کیا ر لاخلا نا اتلحرمواهلح رماذک نابود لادن هنس انعمرب قانوق

 ر وک اخرا ورید لجاکادییلوا تکرارکاو لوا یشیدهکمدیسیزوق
 دراو هلبخف كنار ةلادرا را نک نالوا ںیہ خو نودهلن وک كلاذو یف كنار لا هنس انعم
 كار نادرا ادا سماج ا بابلا نمو وذرو لا در لدرب الف لدر لا قلوا یندو سیسخ
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 لذا قاق سبسخو ین د ن هنننکربهبایرسک ك عم لا درالارونلوا قالطا یدهنرمارپ درهلاذ ںیم ون اوین لاو یمض كنار ءالدرا
 تری سو روم رھا لودر قلف سپسخ تادکهب هلنوکسكلاذو
 ۱ ۳ STER زر دیدہ ود نالوا مالم یسعروپ لسرولسزسم ۱ try اض نلری وی اص هلنوکس كيپسو یف كنارلسیلالوالابابلان .لودرموهفهاد ر
 ات اردک فیش ار بنت زا ناو هيفا ل ز قلع اذکو اذکل عفا مهل وفهنم ]| قوا تله و نوکس كو یزسک تار لس ها لا یت و هلنوکس كنپسو
 لا زاوار لق !دانکیاذیدش یمادا هنج اش دنگ دب اج ارخ ا بولوا یی وطنلام | | هخدصیمب ر وذش می اهلس ر واست جن ف طا نالا ٹی دج اف و كتنيهیلعلسفا
 عز اب شکن هزمه لار رالا یف یف هد وس لش رورولف ادا نک کیانایبآیب ادا
 ذ انالف تاسرا لقب انعم ل عض یاتسنو یغ كنار لوزا هنسک ن ایر وکه لیجق كنبسو كيج لسر كن ور ر ولبن رظ تجلی یی تکو لامراو خلوا ې اص دوس نہج
 ر نادت روس نوبق ونادننپ ر وفاة ود هنت لی لا ریل لوس رب ,مهتلسرا لاش "ایر لوسرو یکی ی دصو کو دعراد هات هنغیدلواربا ر مججودارهاوشیت ًنوریکذت ۱ رش یاب ور بی دچا .لسرا لوند و
 ارل طی یاالاعرا حا تاج رول وا ك د دال ولب بوت مبقف زم لابرذاا |
 وال وشلسار توو ززو وف امار اف انا سس هک )ا هتک ناو دناو کب لب رسک نی نھ لس ارم ا كع رخ ليعلن ویوز پام

 ےہ سا



۹۹. 

 ٰیٰغنتكلا زل زا یا زا هل رة شدا تناک لاق ٰودلجرەأ رال لاش هنس انعم تر و ء نالوا هد نسا وس را

 نان ر كلذ ڪڪ هل رسک ك يجو یت وا وو یم كنار لج ورا یرتغضتكلجر هر ةكيجو |

 یزدصم تالجراو وکر یش د كوجو رض كنار ةلحز هلحزا سابقلا فالخ یل  یربغصق ۳
 لوز او دل جزا ن لز لافتاهاععهلدسخن كنا ولت تانک بلوغ او هلن لوح او ا

 دنا نالوا یصاس هرنغا رت لحراو "هلح رلا و ؟لجراا الرا سرفو" هلا و جرا ډب لحارودیلوجزاو

 یربیرب هک هک نوه دم كنلاووکس كناو یف كيج و كنار اجرا قد :ارو رم نالا کش
 كنار حل اردیعما كرد رنا كر در والد ا کوب وعالیحراا امت دلو لاقب ہروقوط جزا |

 هل وا یوق هک روب هکر ربد ید هرا لوش ليج رو هما یئانرط هکر دنآل وش ا وا
 قحزوفهدان یر ی اذلوش لن رسک ك يجون كنار لحرا یا یلعیوفیالیجر لجر لاقب ۱

 نداشعمناتلوا کد هک ك درب ول اص بوبا ر طه لغ ا رطل: ےک آن زو لع ليج لیحرلاهلوارا الوارا ومههدابزهنو |
 لزا تارا لوم قعوطندنفانا نهن کر رسک کات که رمه لاحترالا رددوا ||

 لاج راون رک اراض حا امدقم یقآ كا راد چد یرعشدوخاب ینه طخ ل اجتر او جر هذ خا اذا 1

 لا لات زردی هكا ثادخ ان دوا ەاکۆ ندا« هاک ب ودیا طلخ هت یر یار و ہاکمشا ت ک1 1

 | زود هلن تف ینعواذه نم یسواذسه نمایش نب حوازف لم لا نم یب علا طاخاذا سرلا |
 | لیساندنواد اکو ندنوبءاک ند هتف نکن هلنبتامهمءاحو ار هح وا رعور د قاغز ود لم وڭ غر رو ||

 || هتعطق عج ادا نالف لفرا لا" نّوصکمروشبزربدیندهکعا عج کولبوبندهکر ۳ زاو |

O f 1الحاریشهادا لحر لّوقتكءر یب هداهم دبد وی ض كيج و هل ته لحرلا  
 || نوک لحرتو یل دن :ناریغ نما ءاھتف لزنادا اق لو لاش راب د جدت ناز از سلا هت و یر و ||[

RETR ۱از وکس كناحویعف كنار لخرا عفثراادار لا نت اقرار  

 داوا رقتصا ند شکر دی نال مودلوش لحو و هعواراو هک هن هر ۳۳ ۱
 زدقٰیلعزفظ لر هدست لون رذلکد een وجەہدعاقموو ۱

Eكنار هدام ی ك اخو یف همه لحزالا وچ هل رنک« كنار لاحرا هناوا لمت و  

 هکر دیم ل رهشر هدنناب دل وک رح وراز د سد هرابلا نالوا یرخ لاس رور واواراعشا یانزیغاوا |
 تلختر لوفتراز د یتددغمروآ لو دوخاب :هفعروا نالاپهنس هفزاکم و.لجرورونلشیالاخهدنا |

 لاتفعتسا نشد هدام ل تحت ها داف لح زاره لة تد شاذان ا بابل نمالحزههجاریعلا

 هرانکلار اهتسا ین زو لوا مجار ملا یانی پولو اذا عت تاتاال ۳۹

 تند لاق اچو کل وکم كناحو ی و یزنک ك نار قلحرا' هلک | هبیشتهربغب نانو ما ۳۳
 هژندندش او مس اوت نیا ردا اها لات ا خا ارال اتر یا

 جوک دع٭الیدمو یرنکناحو یخ كنار یر جر و لصاراو نالف لح رل وفا كاد
 ye عال ی ناک الی لج اد لود دید هبهودنال وا یو3 هرس لګ نون

 ناسا ذالاعزس لا شن كناپلطن وار وا كل و ااو خا و. اروا او برکت انو طنز نیه

 زوایای لعاب بناب لوا ەجوت هوك اح ح
 لوش اپ دب دزو یف او سط قلم لا طر ا اس زد الا لاق ود دەل وایو
 5 ره *ناحرالا لاعرالا زار ہلعاف اجزا طرعو ہلوا یراەچ الا دنچوا هکر ةن ازا شق وطن درج ||
 تفاطاف لاک تدم اذا لالا تلخ زرا لا یل وار داف نوک ب وربه ةرکصن دلقر هود یک ۱

 || خوک اخراومشحر نلغتشواعاذانالف ٹل ح راز وطن دین اک رک لاما اولحلا

 جبر

 علم وت جے

 زت لع لح زا یال هک ا وک ناک زا لحرا تل ناب فنقلا ف پل وفن لغم كلذ لوکس |

 .ل>ر



 مس
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 انکا هیسب وا هنبیضوم یدنقرکذ ررکم ہدنیانعم یاب اباد |
 كارل بل تجاوز نوساز یدک دا نور )

f1: 
 ۳ سس

 RET لر تابلایوتبم 7 اذا يابد مت |
 | یک تا لر نآتمالالغ یا لترا ن باک ادا لو لج
 ی۶ل ا ما پی جو تن لچرال ۳

 يج وچ هیتر وار نا دانا لعاب ییا ا د | 7 چ روپ هامزو هد یف یا الف عدی e مر 4ابو ||
 ۳ 2 ڑی هنتجاقچ یشوف هودو ہلیربک كب هلم م داص یک ؟یراکد دوآ ہاوس دق تاج |
 ی قد هپ نص یکی ياک دید ہلع ہتعج خو ہاب رک یم مافیا
 نس سر راد یبورافوپ سوقلادپیس هر یراخ ہن ت6
 کد ينج يارا لجدد کی راکددف دیدیغابا را هدر ناسا ۳ رلغا 4
 كجو ئ ریسک كنار ۃلجرا ید وا ایسدروآ را
 تم ےس ؛دعب ہباملیسمو زی هدام لس
 نازاوامہف ند هنا راج تار ربد هفړخ هبیس راه نابینلو ار دم م۷۳ هبیکروت رو
 میدفاوص باک ەج رو هلنجر نم قجا لوذت ةیابلاوۃلچ رن چا |
 دوش لا ةئءاتضمرایپ نا نیس یچ مکه و

 الا لجرتجهب لا ازد ج هغالغوا جوهر دوره نیس هرجا زا زوال
 : هما ول ضف لا دحوم اب مهب و لاج ایه لا یجج لی ۀ کا نم

 الا ید
 ی[ بوت سنا اما هلج را لا هد هر کب

 وت

 یویدلجورد م اوہ رای ناره نسانایسبر و و او كيحو یف
 ا ا تالار لچچ رو اہل جب اقلع ادا هال تلجر لر زر ناو
 ماپا ضلوا رسل وغ لطف آج و تن و پیو
 ا رفآ |دعامندمن | ب تینلوارکذ هاو ینادیبالا فیت اس كن لوا هکر کم لد هب رک تن
 كا r شس ندنز قم مهرس+ چلا کر هنآ ل وشه لبا لهم :احوهفاف ج فاو اللم
 کود هایم روش لوش علت ملا ق هدنغاباربکد نو لو هد كلاوننوکس کوج و یی
 .لچرالا هلو لکم كم زوب ہدنآ بغل وا ق وج هدزپ رھی راش اطكنآهکر پد
 دیک وج لورا امام نی فا لی تف کیچ ورک کی تیغ لچرلا دنکلو انا
 چ لدنك وچو یف كنار از ندیلنافنتنرانهک هاب
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 ا

و لوکس تر یا يج زانا دەت انهما
 8 7 اما هني انعمرل ہدایب ٰقیح لی رضف لا

 لجو م لاک یک ال لغ دتساددوغ دا یچ لین همت رخ آو یف تا |

 ۳ هدایت کن کہ جین نالجیآ چلن کس لہ[ كوچ و یم كنار لجن

 نسب لو ین نم یک جو الت ى تان زى
 هاب مدارک بینا جزا نوک نم توپ لجرو

 را 4: ند یخ كنار جزا نیک تروج نالواهذاب هرس كفل وینوکیت
 اقیانوس ر دداا مکن یک ین دلوا ین لاج ر'یدناب پک ار
 E مرک جا کا ال هی »رج

 بز eine و ےس emer اکا و RY O ےس تا تعا مس



 ۳ لس هک ایه دان و رايا زا

 ین ما ےک وتل لا لئاحو زد ما تو كزاکروز عزا لنو ىجا ك
 هه نو ی سا ادا لیاقت ءارلاتلاذلا شرت ا ت8

 ار ك لیلا لی مع رخ اۋا یا سالم لابذا ها مهنوق هنم وک یا 2 ہی

 كازم كبح ام لب لیوط لی امر اب نالوا یک 1
 أ ارادا لاقب كر7 لات ندننوب تروعیغ عاشر یل رنک اپ تب و

 وغو لانا لا نت تم قوت امید زر شاه رز
 ای را نازو تلخ ما كيم دلادلا ر زرد هک فیت ناهنم دا نا

 لزاورلیرو نهاد کشد ہدایز یرکتت دشاوارفلوشن بو لبخال
 نیولط یا اد شارف لقب تآ ن الوآ تزواینرب وق لب نیک تاب لالا وف
 توزوا نیر ق كلذ دار كن یف تلاد لایدلا 0021,07

 تب ود نولو فظراادقم (یدنکنآ تا واز نوب باذالب را اف لا لا تقن تآنذ
 اب کد كب زد فله نوزوا خیر وق یغلو یلباوب هضق آر کا ۳ reye زوا|
 ناوهیالب و ادروخ لی ادلالیدلا ورید ید هکر ز نالوا نوزوا یا لاذو |
 یش کنار انکا یشن ر واب ىش وف هو دهلزن کس كن RT رخو |

 څاخزب بز و دن اتعج ی, وا یش وف ود یجب ل اا نزو نل لا اولا یو 4
 || تک کرکت تارونو یارک ڈملاد نالڈوا ہنسا تما وسو طع تکاوک ار وا ورز دای

 هود لپار یک ناو تالاب لآ تیالا ردا اول هضورزب هلردک تن زمہ لاب لاتاذ ین ۲
 هود راکررز اچ واتاوا لآزنلاوتترک نا نالت را تلازس الا .كموب یمب زوا ی

 كابو یخ كم ؛ قكائا دلا طاذا تایل سا اف رؤاؤا ایش هنن وب كو ابا ی
 ڭۆش هرس نا رق كنار لیوا ١ عربا دادا ارم نالفرم لاق ونشا نهم زس هار دک

 توزشب کبک انازوک ی وک زان تولا عالشءوه هرکس نقدوا سرود
 موقلالب زلف وب طاس وج موقو هات لا تائاوارکٍ دییج نیت لو زا هنلقارپ
 یک و نیز کلا ہنس الم نا نظا ئ ذوب ۱ كغلیوا تخف یا سچ
 تان وزمه ویک كنار لات را جنمشعف نالن زا ردوصفا تا رت یدغا اوج

 عود یا یدغ نقی وف كنار لارا نا "دن الت 7
 یل ڑلا لار نئ ذو: لا ر صا لاق ۇاك ىد هنسانغم یرجافلطم لارو تا کتا: السز

 نال لاق : قلق وكن السزا بوذا رھ هوا سان هی ئا ھی رکج تهیه خش 1

 | لیلا رد اج هری هزمه هدوبیدتب دیبا دا لمفلتفیو نانا یه رشا لب
 تزضخا اذآصرالا تب رتل اقب كمر شب یزو هدک دلک ی مابازتوک لپ دیدشتو ر کارو ہلنب

 هال ٹلب تلاش قی خد ہغلوا ق وج یتا كن هتسلکرب لبزتو فی روشن( نقد نیل |
 تا ماتم دن در لنت قوا لو ات

 || هنس انعم نلرم آر دمو یزسک تزابو یه کنار كي زا غ یو یو
 لعرذیراج لاسم لاج نال واهد ومرف اوس : مکس كن ھم اخو یف كانو یر کت زازا دلم را

 توبقوا هدنرت ولر حارق رکتلا نرو لع لترا لیلا ییعع وانزو لس لثم لثع پف ةضض تناکآ

 | دودلئرو مس یا لر مالک فن ز روت نالوانشورو جاو باطن لترا لترا یا
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 م كب هره ابدال ہن تن نادا كنا لوک

 لار



 لأذ

 ]یخ یوزاذا لوالا بالا نم الوبذو الب ذلبذم لقبلالید لاشهانععهلنتتعص لول لولا ||

TAA 

FFE 7 ۱لی :ود سہہاوا شمکلیرب هتیرزوا  
 وتو سلەنس انعم هاد تو ؟هرروا ینزو هزمههلیکم واو اویعصكلاد ةلودلا' اودلا رول والوعهم

 ےک كعروب هتسهآ ہلنیھف نالآدلا (ل ذلالصف ) هبیهآود یا هنالودب ءاج لاتی رواوا تغا
 ۱ هلدر وف د هل. كلاد ذلاو شل املا باپل نمانالءذوالءذ لذت هال تلأذ لاقب ہهنساتعم فیقخ

 لا دلا تخروف هلغازوط یدروف یتعدهلابطاب هلاود شخلاسقنا رد فرص:۔الودفر عمر دیم“ا
 زا هلمال كعجوو هنسانععیسک روب ثروفردیعج كيالأد هلدمو یرسک ك مالو صف لنءهرسهو كالاد

 1 ہنسا عمه هلی کلاذ ہلاہذلا هللا ون یدین دنلأذ هڪ داو ساف ارز ردردایسک 13

 كلاذ لیدلا هنس انعم رالف یج هلع كلاذ لالا
 :  قشزوپ بولوص توا هلنوکس كنابو یف

 ةرا كنسدخباب رد لبذورخاذا سرفلا لبذ لاعب رارب دی ددغلقرا تآ و ندسماخ باب
 فا اما ہلیرسک كن:نسھ لابدالا ایدالا لرلشیاراکیلب ن ندنآردهیش هنکک لیف هکر رب دید هک"
 ۳ ۶ كغاطر هلی كنابو ینوکس كلاذو یف كناب لیدی یا هبدا لاپش قدردلوصالثماوه
 ۳ و لوح دل ها هراس یا ه>ذب بلطلانفب توادعو دقح هلوکس كاحَو ضف كلاذ لنا
 | كانو كي ےل ةلدملاو هلن رب نکلاذ ةلذلاو ةلذلاو قلوا لیلد هللدیدشت كمالو ىع كلاذ لقا يج

 | كىزىھ الدالا هتسک نالوارف ریف>وروخ های دمو یرسک كم الو ىف كلاذ لیلدلا ه انعم ہا فذ
 | كلیلذ كاذکم هاب رسک ك لادو یف ك هزه ةلذالا ىج كلبلذ ہلیدم كفلاو یرسک < كلاذو یتف
 | هنمردیلباقم كنالواوخدہو شکر س هک ق اوا غالمومارەلیدیدشن كم الو یرسکلاذ لذلا یہ
 اوطناوا# ر هل دمو یمضكمالو ىع كلاذ لولدلا لام او له الل قبارسکلا لذا ضعب ارم وف
 لوکس تنایو یف ییع ةلدلاربع یی كلولذ ہلئہتمض لادلا لدلا هش یادولذةباد لاش

 1 راجهدنلصا ]بھت نل لم نهر عو زر د هل ذل اربع نوا یراق دروا هنشاب , رد هنسابنعم قزاق

 | اب نالوا بیرق روهرب ندنکیا ڪا ۳ كنا لادویمفتالوالاذ لدالذلا ردەنسادعم

 ۱ دید همشمخ متشو ی ک غاق ہلا مفسف یدحاو كادالذهلین وكس كلوا مالو یم ر الاد .لذلدلا

 1 لو تی لول لیلدلا راروف پالک هجا ر ما
 قاق لید هی رسک زمہ لالدالا ردروصعم ندلدالدرارب پہ رق هرب هدنکنا ناک ک كاذک

 | هلذتساو لا ذوهلذا لوش تالذک انعم هلی سک کانانوكم نسهلالدتسالاهانعکع رکتلانز زو ىلع لیادتلآ
 ترد هنسا نعم تیلد واه ريفا نع تی وس یل رو یکیدید الی دناهفوطق تالذو كنیلاعت یرابو

 | لاش را دید هخلوالبلد یاغعا كز هن کرب لالداو یدنلف ناس ناسا بولصارا ومه یرامەلاص

 كَعا تنکسموعوشخ لیدی دشت و یم كمال و هلن ف لات لذا هیاصعار اصادالح ال ادا
 ۹ لادن لاف

 لاموههج و لع یا هالدا یل هب ءاجلاغب رد هنس انع»لاحو هجو ءاتف كن ءرسه لالدالا عصغاذا'

 يذلا !عفرامو ميراج ىلع یااہالذا ىلع ةبراجهلاروما لاس یو اح ىلع یا ہلالذا ىل هغد |

 دنس هبنرم قنعرس نا -یدتا دیپع ولا ردعولرب دن ربس هود ہل دمو یز کل - عمو یف كلاذ
 ر د ممر دشا زواج لا ف زدہ ذ ناش وراپ ا یزید ا0 انےار ا 40

 ساجر یرہمو یرہمالالبلوام و بربعب لمذالو ید یعصا لوالاباہا نم الیمذل ذی لمد لاقى
 ۱ : وه وا تلفغ ید هنسنر بلو کس كن اهو عف كلاذ لهدلا رد توم ونس هل دروس کیو

 | ید تغاربهدیولو ها ۶ تلفغ و هتسد ادا ثاانلاباسبلان ۰ الشدلهدا" ىلا نع تاهذلوسشت

 قدس هايف رکب هلن وکس كناهو یم كل ذ له نیر اا وهذتلهذلوا هکر دراو

 تک لھدورد هیاکع ن لهذیریو نابش نلھد یرب ردیکیالسهذو ددیدایساباب كنع اجر
۳ 
 سس

 هیرادتمرب



 كلذكه بدي دشتو یمض كالو ہلنبضف للدنلا هبنوشنبف هلدو هدو ةت لا نورظن فرا |
 تالذکه ن رتك ك هزم لالدالا نما زاننک هلیفخت ك نيلوا مالو هلیصف كلاد لا نزن |

 ۲ ر د یخ دەکا لر ر روا نارفآ ہرے تلاع لال داو زد هکمو و تلالن لالما و ل ماف لدا

 لدب وهلوفت رر د یخدہکمیاداقعا لال داو هذيص لعل می زا لاک ایفا رفا هر فا یلعلدی شا
rTرلامض کنن لا دولت« لدل دتا ناسا تهران ز فسا هلیدیدشت كمال ةلادلا  

 نو هوك كالو یف ڭا لا5 لادلدلا كنا یز نکیاول واسا:ہنلاش فوق از ۱
 هنسا نعمرحظزفنق رک واب اِک كلوا مالو ضد الاد لدلدلا كما نار فضا و ٹکر |

 هدننول یرک بولوا واک رھا لام ابلاغ یراکدید لدلد هنرتاق مسو هيلع لص كہللا لوسرو

 هنساضمنعرس يشف كف تلاد لاخلا فادزز( رک ذا ندنسانعم تکرخ دوخایردءائن هتغذدلوا ۱

 تلمدلوقن قچاص یی تفز لوکس كيم و یف کلاد لهدلا رربدیذهامرخ شعروحلاهدو ||
 بت زد وق | نیب تلمدل وقترزب د ید هک ا حالتضا نسارا موق وایتقرساذ] ضزالا

 یتعب مهیفام لع مغو طا یا موم لماد لاب كغبا نارا دم هلقق كنم و یم کم أ
 REYE رسک كلادو كنة زمه لامدنالا دموق لا کیا راہظا نزانوادع بوم تارا ها :

 یف كلاد ليمامدلا نابح ہلدی دو یخ لیفو یهضكلاد لمدلا لئاماذا حر طب لالا 1

 هرزوا یئزو درص بودہا فیذخت 020 هاک انسا ۔ عمران ابجیعجهلتدمویرسک كجو | ۲
 قاوب رفظ هرزوا تعاجر . تعاجربہدیرح ہدوکنسڈكوا وؤ یف علا ةلودلا زردہالاتمعتنا ۱

 هل هلب دمو ىم كالاد هل ودلا یج هلیف لواوو یرشک كلاد لودلا ةلودلا لعانلتناک لاقب | ۳

 ٹالودلا .اذہلۃرمواذہلرم نوکتهنولو آش یا منو دولاراضلاق قوا ائ كلام لبهیوانش | ۳
 گلادتا ودیدتا دینعواو یے كاذک هلبعفاواوو یعصكلاد "لودلا ىت بدو یھ كلا 2

 كاواوویم* كلا دتلودورونل وآلوادت بورد شلو اهلا! ن دلا هکر د سا ك ترب هلع هلی |

 دحاؤ یا شعمر:زلتغا تلودو تل ود یدتا راق عتو ىذىد هتسانهمهواتم هنککدرد لا اوس ۱ 3

 مک ءابیتغالا نیب ةلودنوگب البک کلات ئ راب تودنالاوسندّسش ین یدعا مالس ید وهرزوا یا ۱

 الوذلاو نانا قىلا ہل دلاالعلا نور عو لاق لاق دتا تور و باوخ هنک دید رده یسانع گلوق ۱ 3

 اسینیاهیرداامهلا وفا اهاوماوسبرطا ولاسلا قن وکی امهاتلکر عن یسبعلفو بر یاب ا
 هیلخملداوانودع نمهآانلادا لوقت ك هر ورفط هغلا ماقشا هلب برتر کش كز هزه ةلاذالا یدید |
 دل وادلا ترا دىئا مابالاتلاذ لاق ر و هلع قرضا و الف لع ى دا ملا لاش : رولک ید ەشئئانعف ا

 ءرضالواوو الف لوادتلا سانلا نیب مانالالواد هللالوقت كم او قددضفلواوو یعنی
 كمالوكنادكيلا و دهرهنهو ةرم»دههتذخ | یا یدبالا هتاوادتل وقت ى مرد ثل وإ ان دلا ]سل |

 لامعتسا هدهدنحك د یتدکیما ہنسنر ورد هنس انعم لوادتدعبالوادتک نظر لوک توقف
 ہل رک كل دو كن مه لاندنالا یلشیا لودبهدو لفجلاش و ییاذالودببوئللادلت زوالوا
 يا شراب د ید هک ءال اقتنا هک رب ندناکمر م وذلادناو ینزسا اذا هبط لادنا لاقت قش وپا نر 5
 ت ٹکر هدنتس هل هفیتح هلی دمو یعغ كلاد لودلا ناکنلا تاکم نماولوطتاذا مس لادتا

 كنهنسكر هدنسهاببق نمقلادبعمللدمو یرس ڪڪ كلا دلیدلاز ونلوا تبسلنا یو دکر دیتا |
 هلبا روسکم * مه لت داماو ز دیم سار شو ہلیغیذخ كیمناعوردندنشغاج كآن اعلا هک ردیعسا ||
 شلاحر احر ولواتشف ۾ هرلنآ یل دلادوسالا وبا 001 کد مدقا نشو هک درسا نو ذر ناک

 ےہ و

0 ۴۸۷ 

 | نولعرب اد ناس اکتیو تا ار نوک فکر بن فا

 [لیودلا دیور تک هلج و نیعاکا وا ز رازخا | نازىك لار EF فم زمھدنبش ||

 "مسح وس ےس
` 

 مما
9 

 لامد

 لود



 كرغاش ر ندندهلبف هعازج لبعدو هلوا كسکو هک رد ەقان وش هلی وك تنیعویرسکت ناب وکلا[
 ید ید دبفوج لغدو یعمو اندو رہ ادوار لیوا دف ی لغملا ردنا ید :

02 fA 

 مزا وبض هللا زرد هک هضوج بوب وف هنسارا تنهودیوصیکا یهود هود نچ اوسم هکر
 2 هوا ناص هدنلمع کزن هن کوش هلب دمو ی ناتو یف كم لوخدلا هم

 [ارورعن نیک راد هییع لخدو و لخد هلفعیف یا لوخدم وهف لوم غل انبلا لج نالفلخد
 | خالد لک ن اخو یخ كي” ةلوخدلا هنساب هنسا بنعم لوزهه زرد هد فتسک نالوا قرالوخدمویدتا
 ا :.-.ۃ اوو یخ ك اخو كلاد ةلخودلا هلوا شی روج یا هکر دیجاغا ام رخ لوش هلیدمو یمن
 | هدشهاک ی مالنالوا هدنرخ اوراز وفامرخ هزات هنا بور وا ندنخاربیاءرخهکر د نست لوش هلیئوکس
 | د دیم كضومر ءایدمو یعج تناخو یخ تلاد .لوخيلا ہرزوا اور یوم رارولبق ففخ اکر :اکو
 ]| كارو رس کالا: لفزبلا لخزدلا ازد هک روپ سیدجر هلترا وکسغ الو یف كنابو كلاب هلباردلا
 1 نوش هوکع كلارا .هدنلامو هل رسک ك فاکو بللاد هلكردلا ردتابن سنخیرب هلبنوکپ كذاتو یخ |
 || یلعرها ثردلا ورد لا صفر عونرب هلکر دییتاورچ وبا و زب وا یس هغ طب ینا مکر دنوژوا |

 , ممتا .ىراضنلاو دوها - ىج ةدفراىباباودج لا ف هلکر ذلا تاصغا

 ۲ یو ہایارسکك نذر مش لب یک نما ةریثک اج الواى تەرەك بىر یراق دۈ
 PR ر یت میا یقوعنر لاعداوهدسیش و دخل اضايف لخ دااذا -دااذارمالافلخدا لالا لاخذا
 یم RET NO FPG لعاودلا ضرالاتلغدا لایغرارپد

 بیسیم تالجرربو ییسب رواب لیف هلینوکیس كنيغو یت كنافوككلاد لذغذلا هرزواینافر
 ہماوودمسوذ یالفغد شبعلاسب رارزد هد ەکلرد نالوا مساو لغدو ندناببش خن
 ۱ اوج یرانمک لاد یلفدلا:ہرزوا یتاور یارعالا نا رد الا ی قازحواو
 1 ۴ یا امن ور اكد اانا رغ فک نل بس ایس وی پلا ىا رنا ینصضق تافل او
 س هلک یلقدم کهننک ل وش رولوا نونعریغو,رولوا نونمۋ رول وا عجور ولوا دغاۇاوۋ ا
 هک هس لشو ردا ننعم رنلاح یکزک/زدیشاق نوه قال ا یبا نالواو لو |

 اف وج یشملنَف لف فدا رد شقا نون ہوم ہدنلاع یل رک تردید نوا نان لا ۱

 || اغا سخر ى دحاو هلنبتعف تالذکح دل دلا لیا هلمهم اظ هسا نعم بب اضح یا از
 1 چل دید لفدفنکر دیک و هنسانحمیشکر بن رار د ید هن کرد یک هود و هنس انهم
 | نريد ید هبامرخ نمار لفدو رد ءاسنب هنراکدبد لقد هتنجافاامرخ یعباردذوحام نداستفم
 هلو لاا لفرا لا تام وز مار ی را كن همه اقدالا هنسانعفرث ادا
 لقود لقب ص وصخ هب هنن رب ندنالوک ایا نكر. هلن وک كلو اوو یخ كفاقو للا ذ
 دت اس: كا ایدی و ی كفاكاو هل نقيا لدتا لوک ارم شب ضتخإ اذا نال

 م وق نيا تعاطا هناظاس تالذکه لک ډو و هنسانعمقیقر نبط قلاب یل هلنبتصف دلکدلا يادنیا

 وس كمالو یخ كلاذ بادلاپ نوللدت ان اسلا ایلع لوک دت مه لال غب ارد
 ذا غلو هلی کوا یخ کالا ہلال دارید یخ زغال وة یادور وله هلکنآهکر دن ۱
 کی كلا د یلادلا ئا تسوک ل وپ الو ا یازاوغلاوف لکل هلو لدل کاهرتساوک,لوب

 9 هوجو تب تل لباد ر وفم فلا دار آویشن ئ یکن :كمالو |
 ٤ ٦ رات هی وهس یه هبنا هدقدنلوا,تفجارم ةسؤماف بول لاتا نل وا وهس یسغ رفت
 دبا ردیف هلئردصم ی ابنعم هدات لاب یره وج یانیج هکاصوضج یدنلوشعلوا

 | نییبعمد لدو و اڑا پست دا ادا نم هلیدیدشت ته
ROO APSO inne ےہ ہہ 

 هکر دبرف
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 وسعت
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 | | لاب 7 دید دم رکو بوزاق یو لسد ول دلا ف تلخ داذا تا بابا نب لحد 1

 | دارهم لج ر ینا لابقفهأسلجر بره لوقهنمو اهناوج یف ترفحاذا ملح دال تاجو |
 ق ةوفصاک کر دذنسک ا وش هلن سک+ كمع دارصمو رسکااقلحداف علاق تبلا قمل لا ۱

 ۱ | یدشادییع وا وردهنسانععر راه ر کک كبو مورد غا وب لوا لب رسک كفاکر سکو هدیار تر رت

 كلاحو یمفكلاد لوح دلا رد دارم قوم ورک د نس هش وک ك واک ر دنوخ ام نډ لحد لح دا

 ردج اغ یدکید كندایصوعآروفاکلانزو یلع لوحادلا هلوا شاربوا هکر د ینوق لوشهلب دمو یم ۱
 یدتادزواو هرزوا یتاور ورعوا هتک نالوانوخدب وثییخ هلل رک ك احو یف كلاد لن لحدلا | ۱

 هکر ارب دیخد ههنسک ناالواریصق ب ولوازم لج دور د ہن نالواەبعدخ لهاوهبح لها لحد |
 | لوالا تالا الوند لنت دم ءاخ والاد لوخدلا هلو شیغچهرشط یراق |

 هلو دهم تی ظفل بونلو|فذحرج فرح رد تہلا لا لخد دوصقم هک لاح لربد تبلالخدو
 تعمج نالرا مہم رددودح یر و نمی رب رد مف یا ہنکمالرب زرد شلوا بوصتم هل اصلا
 ردنالوا یراجهنسا جت ران وپور د تو قوفو لا شو نیع و مادقو فلخ لوا هکر د یس اہ
 ۱ یک ہل افوەنسانعم نیب هلن وکس كنہس یک ظسوو یکن دلو دنعو یک ل فساو یلعاو یک ادوو یکماما

 كلج كنس هک رل ر وکر ددودحتر غار زرد فور ظ اما نالواهیش ہرانوونانلوارکذو سب ۰

 ناک هلتیح رپ ردانالوا ی مشو :قفلخ كن نالوا دودحورولوا مادقهریغندنسرولواهاک ||
 لزا وا فرار اتوا هک یک دہ وى کراادو یک قوسویکیداوویک عاسطەلوا یسزانفدودح |
 اربد هلیسهطاماو رج قفار دت دکب رعد یدا ول تهول طا تو دما تیلصو رادلاتدءفارز |
 ! یداولا لرو تىلا تلخ درد هلیفح ر یف حدی هنلوا لامعتیلا نسرج فرح ندولنوہہکلوشو 1

 كمركز دندلاعتفا تابداب دتر یرسکالادویرسکتنهرمه لاخدالا یکلشاتدعضو |

 نول ر اوم اش نم هنسانعم مرک ك اذكى لب رک ك لادو تام زمه لاخ الا ہنعانعم
 [یشلال خب ردت كمربک را نزا هلی دندو یم لناخوهنبتف لخدنلار دان صف نککو |

 ا

Esas 

 م

 الا د لخ دلا *یشهلع قلخادج لاف ك شریک لعنه عياخو یف ك لادا وا ۱
 باطل زی الکن دین خودت تك رق ا لام ناک نوک ك ناخ وی |

 كلذکه لنصف لخدنا ردروتمیتطاب وروسعم یاره اظ رانا وج ید لت دلاام كرر دامو ل تخل اک ا
 انە هلو هنمار رد د ههل بحور ک- «لخ دو حک لغدو لخد فال اذن لاق ہنسا بیع |

 زید ید هخاف ٹین بنا رب نزوادنسک رب لخ دونه دخ وا کم یآ مکدیالخدرکت امبااوذختالو |
 هيف كناخو كع یخ دقا۔ ماوس مهبماوب اذا نالف یخ مھ لاب نکا ن ولنا ۱
 اح ن ل اغلب الخ دام تلخ د وقت هنلم انعم لوخ د عض ومر كجرکو تان ۱

 لاخدا قاق لخاد ڪفن و یم له لغندملاا هتعمل رد لىل قاغا و ۱

 ٰقدصلخ دم للخ دا لو قت ہلْعل وا لوعفم مسا ندہلخدا' ر ولكە ەنسانع«شمل ؤا لخا دو ةئساتسن ەم

 د ب :یلب یذلا یف رظدجارازال ةلخاد لاةب یزوب جما كنفسن رب ہیر ےک اخ ادا |
 ندهن اهم رس كلذك هلیئوکم کناخو ىت تللاذ دل دلا ا رریدةنرس كدت کک لز اةلخاادو
 ب ولوایرس ره كن هنسکر هلی دمو یرسک كاْحَو یخ ئكللا لیخدلا هرس هرسبیاتلخدلاع :وهلاق ۲
 هانعع هرزوآ فدو دفنف هل بز لااخهد ام و یم لمالوكلاد لاخلا دن ںی نشد افزار ر وفا |

 كصظ رد یب نا باک ہک لذت ید كوك ر مد دشنو ٰیتف لناخویعضكلاد لخ دلا |
 دلوا شک هدرا د جاضا ی هلوا شک هدرااهشا لوصا هکر رب دید هرباحلوش لخ دو هنس انعم هد یهوک ||
۷ 

 فیض تیام وی ریو لاخدلا ی هلیدمو یرسک كن كنناتءاجم < شن لاخلا ا
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 سنج و لأدیدنادب ز وباودنم انعم لنخ قم دلاەلبتوکس تنهمهویمف کلاد دلا (لادلالصف | لد
 ۱ اہ ضس EET وج ہونے ود
 | ةر یریدایردکعر وب)وٹ٭لنیھف نالآدلا یدنباهدنفضو یر وہ کلاہدابخ باک یبمصاو
 را وفصعهلبا ىم كم الو كلاد لاردا هیر وډ یکهنسکشفلرغای کوب ب ول وان راقم

 لول ووهنساضمدیهاد یم ہر زوا یز و لیداسق لیلاادلا هنساتعمهیهادتفآ هر زوا ینرو
 | تاب و یص كاد لیدلا مهرمانم طالتخا فیالول "ود یف موقلا عفو لاعب را و دیخدهغاقش را

 | كار دقو یل شدلادوسالاوباٰیدنلوا تېس هبا هلبا سالاذهیدتیا شفخارذشمامدشیا یریغ :ندعساوبدیرع مالک هراز وا یز ولءفیدتبا یخی ند جار در وناجربهیش هکحهلک هلی بک
 | لیفت نت رس اون هل مادر زوا یر هدعاق نال واہدنبسن یدنلق حوتفم «رمه ہدنبسن تلاح
 | عامر دراز وناجی راکذہد نالبقرغو هلنبتصفرریدیربنهدنبسف نسهس کر ع مکس ءاتب هن یلکدیا دع
 یلیفامبول اوا حوتفم نث:نمها اب زهلباهح وتفمواو رب :یخدی وذلادوسالاوبارول واءاک و ندنسهخ
 هدنسلکن"وموناوجهدنس هلکن اوج مکر واوا دلکمردنود ہواو یی زمه يضخ كن هساوا موم
 !یلکلا او را رد هبعمن نومو هل وا شمئلفنات هکر ار د هنس هل طرا طعنو ج و رار د نوم
 | یدل واروسکمیخدلاد ونو عغیدلوار وسکم یدنلوا بلق ہیا ار مهر ذیل دلادسالاوبال وا یدتبا
 | دج کر د نابلس نور عن مل اظرنا لدوسالاوب او زدشماف هدنر ذلک یب و لیق کت هام ةنایص
 ]| یکتخحالص كركر دهن امم كما حالصا یرض الالبد والت یک كعب عج مل هلراقمرب لم | كامل را قمر یبهنننربهبنوکس كاابوخكلاد بدلا رادراشغا ل ررا چ لها نس هزسه || ی | زدم ءزمهیندلارکبنت لب دید ارم نب یتسبعیدتا یعصاو ر دهن اکی رکب نب لب دیسالعا

 | لبد سب ل والا بابلانمهتلعد و یئلا تب د ل وفتنوسلوا ق زطرخا رکن وسلو هلغا چ اض ||
 | لویدنوصخدنلوا حالصاردرزهن نالواهدرخ لنت لوبدلا رونل واقالطاهحالصا ییهتسنره
 از و ردیکهلتکهنبن ناینوا مججندپریغو نا دغم هل ینوکس كابو یم كلاد ةلبدنا زارہد
 ]| :هنس "ندا ا ہل واذوخ اعندنوب ماس ط نال وا ف ورعم هلکع د ږده ڪر دل گو نعم و

 | تاب لوقت كا عج هنن رپ ع رک ان زو یلح لیدتا نوچکیدنا عاب ودباعج هقتفو
 کد ن وادب ےس اتن ساعه تفآار دخ فل رز وی رسک ك ناب یخ کلاد ليدل, ئشلا
 | ال کت لاق اک الیدالبد لای نس انعم دیه ادتفآ لینوکس كلاب وئ سک كل ذ 'لبدلا نولوا
 . |[ انت بهاد هینوکبس كابو یتخ كابو یمض اد لیلا ريدك الهو هنو لک والك
 | لبوسلا زدەرزوا ییاورپ بونا وبو ةیهادلا عت اصایالبیدل ہنلبد لاقب ردنوصاریذکنریفصت

 | لبود ندینعمو هرعایش مانلطخ او هبمورپ هک ردربغصر اج لوش هلن وکسكواوو ىف كلاب و لاد |
 | هوا هرزوا ت کحهک یراشادلوب فسدلپ دشت كی جو یف تلاد لاجندلا یدراشموفبقلوید

 | لحد ر ديم ید كباذكر میس لاجدوب «انممهبدیدشت كوحو یب كلاد كلذ ك لاج دلا لجد
 فلا زرد فلج دتربع ید بلر دیم-ا:كوظ روز نالواہددادغب هلن وكس كوجویرسک ك لاد
 ] تاکاذا لجدم ریعب لاس هود شاروس ناررطق ہلدی د شو ین كيحو نیس كم لج دملا نس مال
 ] هنرافوتوقرکاو ندر د ليج دناکآ كاسل ارطق ندب ولج فو دناقیدنیادیبعوبا نار طلاب ونهم
 | ردروفچ ل وش هلبنوکس كناحو یخ كلاد لحابلا نس رر د سد اکآ كسروسهنرار قشور لو

 لاد لاحدلا ىج وجا دولو|مساو هرکص بولواراطادتن هک دراهر دو درازی زود لجد
 | لوکس كباحو یمض تلاد نالحدلا ییمجتلدک هی كنءمه لاجدالا یجب تکه کم
 ]| اح و لوفن رد خد هکمربکه روق نانلوازکد لح دو هنسنءراروتچناننلوارکد بج تانک
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 ۱ نان و کن ےہ داس لری تر RET بسا
 لاخ لاقب هنسک نالواربکم لب رسک تنبلی لاتخمواھف لاتخإلاغب قلوا حا سرکه

 یگ وباداورنابادن کک نالواربکتم كلذگ اب رشک لب وم كنءنمه لاخال 9 ؛اخوپ
 هلن رنک كنهزمه ةلاخالا ردهلنعمنانل وا کد د را داو ر هنس گندی ر عطف راب او |

 قلی لا لب لا .هانعع هلن کب اخری زم کو :لامخالا كم,زسوک نام العر وام
 اطملایبرت تناک ذا تلناخو تلبخ او يا تا لاغ تان کس انک رھ ك ناو یف ی

 اھتایخاوُدِبانص×لا تلخ ال قىرا ریدیندنکم زکر زا تلاحن انوارکذ املا اولا
 نم ااذه لاق وهششا ادا یشلا لاخ لاش ز ولکهدهتسابنعم هاتشاهلاخا و دانا ا

 ارش ورك ن و عرش شی سیہ سا 2 ا ٘

 هنن نسن ر دنلکش نا فال ایخو پب ذلاهنم ع نفیلال اتیخاسه دلّوب شان وا ال

 ح لی ه هسا تراب كا هژوکه مک دیشوا ك مصخ لا حوا نا ارام ىلع رد هک |

 || یدخااملاه قم وآ ہدف تقا نادم ر دغاب راومغنات لب نا کش هلا د م و ی ردکك نانو یف كيا
 | ۳۳ هتننظ دادی یشلا تلخ ل وقترولکهدهتساضم كل هو یط ال ابال یا هام |

 لیلا: هل تلخ یا زنا هنسک ن نالواقیال ہرخفلندعو یسک كناخ وی كي ر

 :نیفن انا ,امسلا تن لاقب ومل زىنا هزومغب لیوان ولی ك بس ھا ۱

 لخ زا یلص تای لای ا زد خاک لاو ایرنا نا ب یشاکآ اریخ هدهنسک رب لی ورظال تأیهت

 انک لیفت قرار د ید سل وا هشم ہنلس ہی هنسنکر لیتو را هیفتمرفت تنش اا ۱

 نیتفدتدنو روضتف هر وصتلاشاکیللیقف بلک لاواز دید هکشارکلف ی هنا فو ۱
 ۱ لبا لا قل وا هشه ر كلذ ڪتبا یم كلاب وصف كن ائ لی 7ا1 ققق تتتح وا ۱

 اب رسک لب و یم تيم هطاكملاو هلی دب دشت ویر کک ناب ویب كيم ةلعما هشت اذااذک ها ا ۱

 ۱ علبادآ لباس و تلاش ودل اضرا تذدح و لاش هل وا شدن کچ تب او نکا هکر دل ۱

 || كنان و یف كناخ لا ةلولتلا كعب نظدلندم وئ ںیمووصوس× دلا اھڑھ خ خو ید ااه |
 ]| لطعمسب نم وهتنظ اذاةلوایخ وةلي تلخ وقن كجا اظ تار لبا مط كمال و ق کما ۱

 ۱ هسزونلوا ادا هللاعفا وبشا ر هحا رول والخاد هژَوارتخ وات اردن تاج فرععت نیا ۱

 | دوخابهسنل وا طیسوتهدنبنیلوعفم ران و رڪ او زولوا ب وص نې لوغو والعار ات وب
 ]| كن رم نس و ہلاخاہدنلقنس كو «نس رول ؤازاخ هد ال هلاعا هل وارتع اتن دنوم

 رکان زولع لیلا هز ر روا سا وال تق نم زرذ لاعنا صا و رد وب عطفا ہلکا

 || لوفت و د نوا فو توراوک قنا تر وق:ردقلقادیپ هتشرههنکشناتزاهدینات یشاو ۇا هو |
 | ن ولك ید ەنسانخم قت لايو رف الف بلا دلع ع فیل اجناهدل ون تو اڈاةفانلل تلخ
 المیخض و نوش رض نم زر غ لع ىع ینعب تاه غ ئا تلبخاد لغ ئا للا یخ ىس نالن لاق

 || مخ ولاول خل | نمهلعاف مشب ماع یلصا ذك نا هبل لب قالب د یخ هک اهل یو ولد ناهن وب
 ۱ ٹو اذا لجرا لع تلرخ لاقبهرزو باور زر زرد خد کنم تار تن لو

 || لرد یخ >ه فل وار اج هردو مٹا را ت والغش شش ویو ضا اک لیصو هیلاةمهتلا
 ]ار ولوا از یس لی نشا روم ہک قبور طا تایمر وتیدغزاذا ءال انیلع تلخ لاقم ِ
 ۱ یوم بالا 2. یهو ہو e راوی مه لیخالاوت ۱

 ےس
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 TITS ی تار EET مس دا سرت مر
 ۶8۶ دلا ا دج او هنس انعم ےشحراراکتمدخ هلنیتهف لوحا یدتبارو منالا ےسوتربسضتوت“وتو

 7 در ر ی اوا قالطاهدخا اومداخ رول اوا اکل اوخویدتبارو رم مکتنهنسانعمهنسک نروطهزروالام

 ب ةلوخ وج نساهم یار رپنابوچ لباخو یجج كابا لوخ یدنباارفوانؤسلوا مارک نولوا
 ثا -دمدنر اعشا ینآرعاش مان هفر طهک ندیهسا كنز وعر ندنس هلببق باک ی لبو کس کا وو یف
 | هیضادوووتنرمم لوخا لوخا ردیعسا كن هلمسفرب ندنک هلل وكس, كواوو یخ ك باخ نالوا

 | درشاا رباط لاهنسانمقرفتمر شما نمک ساز هکر دمسایرادلساش خف تان
 ]تو یر وا روا مدت قم دور لوخ وانت یو لو

 | كك غف كناخ كالذک ملابطاو ,هلیخف ك ناخ لابلا یتشاوفرفنادالوخالوخ | موقل بهر ||
 ۱ راو هنسانعم فطر ولوا جالو رک و مدنلاع هعقا و هکر دی فش ۳

 هک دیفسا لب رب لاب خؤ وب دنوسکر وا بوناض ناسنا یم ماهبویعسرویطراررصرازبای |
 تع + اویلاتهلوقهنمهنسانعمن ار فولت لين وكس كابو یضف ك ناخ لرطنا ندیوسم

 ]| هتساسن NWETAN دشنكیج ویس كنار تا تلاحرو كتلاحرو كناسرشیاكلجر و |
 او لاو(لاض لا لیا یلاعن هلوف هنمو ج هلن لویخلا زولکهد هنس انغمرلنآ تالذکلیخو

 س ثلزظاذا الخ یشلا تلخل وفتزواک ہدەنسانعم كن لابخو نظلیخ واه وکرل
 | دولوا ٭ وا هدشډ كناسنا هک كټ هززوا یزو لاح لانا ہلسانعم ل ویخ باس دارو لنآ ہلر دن دشت كابو |

 e ہةلسانعم ییاطرلز دیتعدهنشادنرفانا لاخو هس انعمراکب ییج هلبدمویرسکكناخنالیلنا

 ر اش |یسده دلّوخ یرهوج نس انا هثسانعمنیاطلاخو هنس انعموایاط یی ہلیھف كه ھا <
 ف یی دواک وا جگر راعشا یغیدلوا لک یسام واقابو یواو تنهزوب رم هلک سپ

 قۃاضظربلاخو ریکوذیا لاخوذوه لو فى ارب دید هرب تجلاشو ردیاب نبناجقلوایواو
 7 . .. 8 ءانوہلمس ہم لاد هنشدو هدنسوشرو هنود ندیبسا

 ١ نو ۳۹ دب لاخو اض وافاراد ید ہدؤاب لاخو ردنص صحت هراهاج هکحردناتذق

 2 لاخو ماداب ات ئا اسهلاخ نسح ام لاش ار دیخد همخلوا هدنتفاسبل مردف
 | تابان ءالاخ هيف تاحا لاش رولکک هد فنساینعم ىا شا

 یک نالوا ی رلکت ق وج لم كناب وك ەز هه لیخالا زد» زد هنس اتهم فای تابخش و ۃلبخشدنف

 ۱ ےک نالو ی زلکب کل نک ہلیدمو ی رسک كناض و عف كم لا نالیط اشک ناک اذا یگ سال جر
 دو ره نزاو مف کیم ل وغلا ېک ل ویکمالبا لیکن دمو یم تاب و ع کیم لو نا
 اوج هکر د وب نانو مهخندنت ابا اظكن وهم و یک وقت الوایرلکب تانک"

 :عم لاخبح اص اعطا وا لیخا هکر دوب رهاظنکلودل وا هنس انتم نالبطاربشکنتاوخخاو |
 موسس او شل هوره تزاشا بدم خاص کالو |

 اعراض 4ر واوا ی راک كن کنت ہک رد یافت دن رونوب لسیخاو را پام

 4 ای خفن طب رخ یش و ناو تشذو زاد ار رف هدناک لک اوا متر د عاد ر دینزام ۱

 او شاه فرصتال ب ولف هست یي لک کن نفر زاب فرض و: کو ربا
 ام نبل وا تفلص هدنلتما ادا فرم بال خذ هدنلاح یبا هرکتویکلهفرغ ارضا و 1

 قشم رفصت كلاخهلنوکس كن او یف كل وب ا نی دلاح لیبل هل رابتعا قمل ا ششم
 لاو یف كواو و ضا نلاخرواک لب وا ولا درا ر ہا ۱

 اس بندی نا انك لاف كلاب ىا ءال الت رک
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 ۱ ۱ ةنغوروقاعرخلالخور دزوخ امن دلالخوب ہکمردیاْنظؾ ردبایرهوجردینناور دی وبا ویو لج ا |
 لالخاو هنسانعم یدتیا بطرو یدنبا قروق یتباغااعرخراربد لعل ا بطراو لنعلا مامی کش دا
 ضصیصختناعد لیلا هعضوم كلرتاذا هزکرعلجرا لخا لاقت راد خد کما كرتن در ويتر |

 یلافصور رب د خد هغ وط هکرس لیلخت و ضخاذا لاخوهناع د ق نالف علاشیا ریدیخد هک |
 كناتو كنهرمه لالتخالا راربدیخد هک یا لاخدا هنراقلارا تالفصی راقمرب نعت زار بد خد ەغم الخ
 | عدحاناف معلب مکسیلعدوعس نيا لوف هنمو لا جاتحااذا ءیشلا لا لتخا لاق قلوا جاهای رسک ||
 ممسج لتخا لا رار د یخ د هل وا قر | لالتخاو دنعامب هيلا سانلا ح ان یم یا هبا تخت یم یردہال |
 كلوامالوملنبتخف لنا همظتنااذا مهسب هلتخا لاسف لربدیخد ہم اصهلقوالالتخا,لهاذا |

 للختودفناذا ۍ لالخ لاسقب رد یخ د هغلوا مامنەنسنرو قمرا یشیدملبا لالخ لک الادعب هلی |
 اساع نکیلوصخادارطلا لخت لاق راریدیخد هفمغابهر ذوا م وع بوغا هر رب صوصخحر ونغل ۱

 للختو مسهلالخو ملل نیب تلخ داذاموقل تال ل ومت رر د یخ دهکمرک هنسهرا كتعاججر لو
 یس هفت اطاسن هک ردنشزلوش هلبعف ك ناخ لامل خا لبلطتلا تلعفاذا تالتلوقتزارا دید ەغمالالخ
 'یرەلانزو یلع لالخ ایج ہلیدمو یرسک کنز او یف كلوا ءاغ لبخالخا نارذاط هنر افابا یئآ

 زب هک صع هلن وکس كه و ضف ك ناخ لم اردروصقم ن روک ذم د وخاپ زڈنغاہدانعمنالواززکذ
 هلی ددو یرسک ك یهو یف ك اخ ةلیمحلا هنسانعم هلضنطرارب د یخدد لان وة بلاخ لجن ورولوا هدنراک |

 |ہروت راش هکر زر, د هم ود لوش هلبخوهلوا شعشلوا هنب رب یر بولو ا عنه درب ر هکر دراچاغالوش |
 یدتبا دیبعواو هنس انعم ج عقم وا قسخاهلبفبفخت كيو یمض كناخ لامکنلا:ہرزوا یاوز یا |
 هلب رسک ك ې * لماح ا نلرولفاو د هلکلسکر مط ضباکآ هکر د قلتس خا ل وش نالوا هدتغابا هود لاخ
 قاوا هرزوا تفصناسنلوارک ذ هلنبتع لومخلا هیلوایر امشاهلف رش كن هکر ادهننک طقاسلوش

 ناف طقاس ندراپتناهلفرش ین هنسکربهلیرسکنءنمه لاجخالا لوالا بابلانمالو لاق ||
 نودزوکی کس یکرک امر لباخو فندک ندا ظفح ینعننر ار ک اب لی انا لوف ||
 طففح بن وکسل واوویفتلاخ لوفنا .هیلع مابقلا نسح یا لام لب اخوهلاف بدید دبا تیاعو |
 لوقت را د سد هک تباعر یکی رکی امرپ لوخو موملع یر یا اھا یلع لوضنالف ناس ةبكع ||

 بودزوکب ور وکی کیک ر کی هنسنر لا! نزو ىلع لافتا ہبلعمایقلاتنسحااذاہلوخا لالا تلخ ||

 هانعع هلیدی دشن كل هدنرخ او ینوکس لواوو یش كناخ یلومنا .لاملاختوهلامب هنسکندیا تیاعر ۱

 نمالاخنالف ین یف تلوخت لاقب رولکهدهنس انعمتقابللاخوهبلع مایقلا نسخ یا لام ىل وخ و لاقب |

 ییاسط رار د خد هنشادنرقانا لو لر دید ہکللہلظمارف یەنسنر موتو ث سوتو تلخ! یا ری |
 نزویلع لاا زرد خد ەنعونر کن اقیراکدیددر ودنساضساوازر دی خردغا یس لاخو ها ا
 *یجسام یلع یک هعابلیاب هنس انعم راربک تمر ولک ی ج ید كلثاخ هلاخوزار د هنش ا دنرقر فانا ھا ا

 هللا نالف مو سو و ولنا ن لاخوه لاق یم وا یاطلبدمو نمط كن ەز مهو یم تناخ ةلووخا

 هلی ر دکل ذکك ناتو كنهزمه لاوذخ مالا بدی ی اطییدنکررهیتسکک ناتو كەز مه وی
 ہدەلسانعم لا سا لاوخخساو هوذختا یا للاحرغالاخ وت او کار بغالاخ لا لا اھت نما

 ہبحاص وربک صا بولوا عۂتلِغنرذکجا بلط لام نددنسکرہلباء دحوم ءاب لاضتساوزولک

 اذا ءیشلا هل ہلوخلوق كغ كم یب هنسنر هب هنسکرب مرک لا نزول لب وا هرزوآ کادر

 یلص ېا ناک ی دطا یقودنسانعم دہعت یک اص هلدیدشن و مط لواووهنبتعف ل وخل هباهکلم
 یم شثدحو یم« اورد هنس ا نوم ت الم تما اسو ةما الا ةا ظع ول انان وخيم و هیلع ||

 تلوخت ولاقام هنمرارب د خد هح الصا لوو ہنسانعباندہمت كلذکه نون یدزولف تب اور وید اتن وذ
 سس

 میم مس

 سس سس دہ
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 ۹ تاک یخ لاشیزد ایٹ اتورپک هات لب ق نبرط زار قا
 ] نالوا هنهک لخ و هلوا مسلط لخت هکر زہد یتددضبحن ل جر لو لری د هنیکسک موی  ةلسهم د اص
 هل ب لول هرزوایباور یٹاسکہنعاسنعم مل تلقر رد ید هغلوازا تالخورارپدیخدهبوت
 :ا صیصخت قاعد لخو فحنو لقاذا لوالا باہلا نم الولخ والخ لخج ہم لخ ل اقان |
 هلا راز دید هغمرا نلدتنسپ روا ہود لخوض خیا لخو دم دادی نالف عزاغب راوب ديد |

 ۳ رب لخو صلا ىلع رد الو عطارب الئا تمقش ادا لخا لیضفلا نانى تتل تالخ لوهتوود نسما

 هل هلام هذو رقتفا اذا لجرلالخ لاسب راوبدیخد ہغلوا ربقفو راربدیخد هک [حاللصا دللالح

 | قد هضاح تنبو الا ہلخو رارب د ید ہرقفو هتجاح هل و هن انعم تلصخ یوخ لپ نا
 || نسرف هناکص رقب مہانا لاق رار د یسنروا هودنالواهدنشاب رب ضاخنیاهک هرزوایت ین اور ییعصایاود

 ا ہوکر زرد خد کد که لخ و رب دنعاراهود ہلب رسک هلمهمنیسو كاف نسر فو ةلخ

 شک ۱ هلخ و رددنسانعه < دك هلی كما هلن والر ی هللا یا هتلخددبسا مه هنیبلآ

 | الا لا توانتبهدرب نیلوا روش هلبص لناخ هل هنساسنعم هضماخ رج راو دید هناا
 4 AREA !.خ راد تسود لخوا ھم لا ةن و اهتهک اف ضا وبالار
 تاق ردصم كلذ ڪڪ هلت لونا یدیاردصمهدنلصاةللخ ار زر ول وارا ارب

 ' كناخ للا یک الق هبا هلق هنس انعم راتسود یعمج هلی رسک کكلاخ لالما لول انا نيب یخ
 | تی دلا ۃیلخ لباو یلخربھب لاق هبلتوا قوا نیلواروشهکرد+ودلوش ا4بدیدشن یانبویمق
 ۱ لا ضخ اهب س إل ةن هبنکت اک داهل ضرالاق رب نالرا فو ی وا ن: وار وش لطف ك اخو

 ارزو و ها ترک eI ئرغاب هلو تا هکر زبد هفالغ لوشهلب ریرک كناځ |
 کو اردن ظفحت هاکنآ نشابكا هکر دزوان اف )وت كاذک هلخ و وب د تونس اغ هح
 تیس لا هس انی ۰قیدص رد چد هتسود هلخ ور وااقه دنس ارا شیدەکزربدا

 رواج سر یر لناخ لالا رزبدهغلارانالوا
 شی ناب هکر درافلارا نالوا هدنولب لوش دارم ہللارانو هک دی قا نیر قدولایرنه
 e هنسهران اعا لوش لالخو ژاریدیچلد هداسفتالوا هددنشر للخورد/حورخب

 e RE نشا هراهلکن | هکر دید هر الو ش لالخ و رار دبرا شید
 ا U RRR رک كاخو یف كن هزه
 بی وقار وہظا داهکر وید یخ لرد چ دهن دن روفامر خلف ناخ لالا ہنسا نعم تود اھم اب دیلد

 مقف لوشلیافنو ین ون لیلا هنس انعم ادص تس ودل دعوی ر کک الو یف كناخ لی
 كنا نلُخاو لصف كالو یضتاخ للتعو هلی قلا ملال ال هلو لالا لنک او د ندا
 ڈا /نالخ لاقت نکردب را شر اهلی شوفهکر همین وش هلق ال اینک

 ویو اتا ادن تیوع هم اط هکر دندرب وب + للخم ناہنانسا نم ج رخام یا هلان و هللخو هتاالخ
 ES ةادصقلتسود ہلیز بک ك اخ دلو بف نا هلال كانهم ناخن ااا
 واد نودا یمانا کرد بر وابو دالۈش بدن ىش كهل نخ كم لولا ەنساشەم |
 نعم لوز ېم ل ولو لورم یالوختلیصف هان افدمع ءنا تیدنا یو اذا قرآن وچ راف ەۋا |

 ام لاق راربد ید هناقماتحلالخاو رتنفاوانتهذا دال PE ا یلعهب لضادا
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 | هرزواقرولضحاز لیاشتطا قلا لخت لاقب ئل واز رم ر
PRENSهل داصو یف كناح لصخلا ایضام ناک اذا لیلشنخل  

 هلصخ باصاو لضخ نالفزرحا لانش زار وق لدکوا ینا هد هعنا قواهکر دهنسن لو
 ۱ هغ قوا لصخو رار دید هفعشن | قوا لصخوهسلآ ن ناز بار باند یاس

 || تلذک هلبرسکكناخ لاصخلا مهنلضناذا قالا بالا نم الضخ مولا تصلخ لون دیا
 | ل د ڪو ا «دفمشن| قوا هلم ل داص و یتف كنا ل لصاهاا یاس نشت

 ةل صفا .یوخ هبنوکس2ل داصو یسفلناخ ؛ةلصالا یمرا اونهارتاذام قفل انا قا
 نالوا هدنفا رطا كجاغا هلبصف 3 داصو یعض كناخ لسنا ےلا حاص :وطرب هلن ورکس كداصو رض كا

 هد وضعهکر دتا زهدلء دمویرنسک هل داص و یف كناخ ۃلیصحلا ep ا

 نوسلوا تا نالوا هدوراب ارک نوسلوا تا نالواہدقلب وا رک ہو! شمار اند بولر 0

 ۱ یعموانروردی ؟لصفهنسا نعم مطاف فیس حلق نیک هایقف لدا دل داصو یسک و ,لصخلا ۱ ۱

 ]| ئشلا تلضخا لوقت كنا شب ی هنسف رب ہللا رسک كن هرمه لاضحالا هل مهم داصو ہا ٰفاق
 || لض خو بر یا لطت یت لا ب هتسن نالوا شاار دک ك داضو یف كناخ لا هتلباذا |

 || لر دەر نالوا ولنجو ول راحل د هو یرس کلر اضو یف كاخ :ةلیضلا زرد دتا زاب ۱

 1 بسم ء شلال ضخ ءا لاق قلوا شابونسن رب ہلیرسککك دا طو كن نم تعا
 * لا لضوضخا لان قلوا شابكلذکهبدهویرسک ك داضاو یرمنک کیو به ناب لاش ||

 || قوج یراقربب و یراق دوب كجاغا هلب دمویرسکه لداضو یرتلک نوه لالیضخالا لتناذآ |
 كن هلمهمءاطو كناخ ٰلطخلا اقا روا و اهناصعازتک ادا الالیضخاة سا ا وا

 ۱ شونم هکر هیخداذساف مالک طخو هشاشة خرم ندا قلوا كشود قلوف لا | ۲

 || بابلان هالط»> همالک ی لطخ لاقب راربدیخد هکعا تاهرزواهح ونانلّوآرک ذو هوا ترطضخو |

 نئاطو یف ئاخ لس یس ادامدا لج الا نم اک مه لو از
 یفالوقیجهلنوکسب تناطو یم كناخا لطفا ناوبخلال وا كس عا

 ةيحرخاسم تاکاذ!لظخدلل لاب توس وا باتو و تونك سا ستم ۱

 نراه نک اوا ا یا یروستارد دشت كمالو یعضكن شدم یا هلنوناد 1
 هدودنوا كی سش ہک دردناوکل بوش هل ارسک :تاناطو یف كناخ لن لطخا یدنلوا هییسنوب دلطخا ۱

 نام ظب راد خدهدرموج نالوا ناسحالامب رس لطخ ەبرظضم یا ل طخ خر لاسقپ رولیت تکرخ |
 ۱ | نیل وكنا كلاب و یف كناطوكناخ. لی ءاطعالا می رس ناکآدا لطخداوجلجر |
 || نودواو رک ذ نالوا نؤزوا هلي وک تاون ہدنیامو ی كناطو ناف لوطنانا هنناتخمروتش |
 | كناخ لباظانینا +یدخاو تالیط نخ هایعض كناطو لناختالذک لوط ها ردد ید ذو ۇيالۋ |

 || اد یخدهنراب روس مودو ہنسانعم قبلا ناعطو یریروس فضل دمو یر کت يا اطو مه |
 لاقب ندقوپیزلکی كن هکر دللکوک لوش هل وکس هدنیامكنابو یف كهلسهبنیعوکاخم لمبا ۱

 ها مالاربز نوجما یلچإ تفاضا ر د تعود ہن نونن د هل یک ال هلو یک لیا ل عبخ نیو
 at ز نکا هم لیدنعال زا ری دثلل یدبعال مہ کش نان وار اتم ایا فرح دوم الشوا

aE۱ هدافا یفاضایانعمیزرب اسزاک وا ا هلا هراجتفو  
 یک كلکوک کی جرح دلا نزو لع لب كمر ديك کوک يجرح دلا نز هل ےل
 تام وعطم هکه کرد هیدیسشن مالو ٰیتض كناخ لا هبسلف لنت لخت ناسخ لا
 | لو نالوا هدموفلخو دعوا دادب ری يا ہے 9
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 لدرخ

 لمرخ

 لعرخ

 ااف كلاش لادن لوا هدودرف یب وطو كا نتف لا هلیدی دشت كونو أ

۳۷۸ 

 دوم وب قطو یکلب هکر د تروع نوش هلیدم كفلاو ینوکم كا :یعقكناخ

 Eis ونوکس هدننننام ثالاذو ی سسکكمالوكناخ لذا لدا هند تن اک ادا ءالدخ
 افزا هدومرف ھڑوکنس كلاذو ف كاخ 5 تروع روغ نالوا هدومرفینب طی یاذک

 قرصنو نوع هل وکش كند لاذویم رشکتناخ نالذخا محض یا لدخ الزل لاب هنسز
 دنور وسوها ناف یدتنا ییمضاهنرضن وهنوعلرتاذا لو الا تابلا نمان الدخ هلذخ لاق كا كر

 هند تلخ لقب زودیتدهغلوا هرزوایذلو ناوبح نالوایشحو لذخوزازہد لذخ ہ٭ سارا
 نانل وارک د تاذخ یدتنا رایطعب نمد هکو لا رها هال بولق وہ لاش واهدلوییع ٹناقاذا

 | ر ددل قدنتناج مردن دنناجدلو ترصن لر رزردبولق» مالک کلر دءرزوا ییصای انعمهدمالک
 و قبا لذا رت ةن و :اتلذاخ لاتش هانعع هلص كلا ذوى كنات لداصلا

 2 لاق زر د ید کما كر تر صن ندنرب یر لاؤ اتفعضاذاهالجر تاذاخت لار هاکید
 دف لذات اش منا لج هک در یی هنت کرب عرکلانزو یلع ل لیذنعلآ اضعب ممضعب لڈخاذا

 ۵ ۳ راما هززواینزو نھ هلیهت كلادو یععكناخ ہلذحلا هنالذخ یلص مہا ادا الد هیاعصا
 كلم نیعوكناخ لمذا لذخم لازاللذاخ یاهلذخ لاب ر لا ق هتک الوا هرزواترصف
 | ىلع لد نشا هتسانفم هاقج ة[رماتروع نالوا قحا هلن وکس كم لاذ هدنند امو هلنرتسک
 | هلدرخویدحاو هرزواروزمنزو ةلدزحلا رد هنادنالوافورع# ندنمسقتاب وبح رفع نزو

 إإلمرفنا زنا ردنتل هللاذو ہلیلادا رابغصہنعطقاذا ملا تادرخخ ل وقت راربد ید ہم رغوط قفوا ینا
 ءوانرور دییکل ع دخ تروع نالوا قا هل وک هم :ارهدنننلامو یت ؟ كو كاخ
 الا عاطقنااذا”یشلا لزا لاقب نساتعمع اطقنا تلسک هل ارسکكناخو كةم لارضالا
 ۲ لاش هنساضم ع اطقنا قلا بوسک هرابر ہراب نند تس رب هل رسک کل او كنة نھ

 گنا و ہار رض كفلاو نزکس كوا وو یف لئاخ رولا ینععوانزو هع زخآ لم موقلانع
 وانرور د یکی رخ ہلوا قلتاشی ر و قلقتفط هدناهکر دک رول تر هززواروکحدمنرو
 ا قا خرعادا هتبشم ق یلص رخ ناس كم زون یخ اج رک دلانزؤو لء تک

 ندناوا فعاضم٭ ءاسفلا حوتفم ردو و لالعفهدن : رظمالکی دا ارو قمشخا هل وکس كاز و یت

 ندەلکرافہق لەۋ علظاہب ناک اذالاع رخ ابا لاشرد لاع رخ لواهکه کر الا یر

 یراجەدیرع ناسلردلکذیسەلکر ةه ولیخت 4ل اضاکاشاناسو هنسانفم لغو دورکی ذلقهدا ر

 دفعاضمامآ ررد٭ هرابعلاظسفهکی دلق هداب : زلاطسف یخ کلا عو اوزار درد ر ھچک نالزا

 :ازو یم كناخ لیعزطآ زدم زاذعما ندنسانعم كرر ل اقلفو یکل الف لا زر دقوح یزو لالعف
 وشهدزوا رو رمنزو هل ملا «رزوایاور ییرجردرلهنسد لطا هل دموی ر رسک ہا و یضفف
 1 5 وک كلاخویمه کم لو لو لا كنالمعرخ ضعب تالا ارردلوکی فوق f هل رده

 خك نب یل لسا زدنلباعو ہلا ناک ن الوا ید باوا لن در ہل دمو ی كنتس و
 : ت والیدر هلدد شنو یف: :دس و ی9 كنا لا هنسک نالوا لیذر كلا هلب د دشت

 اق راد نالوا فیعضولب در تالذک هلبدپ دشمن كن هو یھ كا 1 اما لەنسک نیمارب هندن

 ار ل رت ت نشو فا لدا نادم الا ہے لب لار
 'ندقدا ردیکدرکع اوا دنانوارکد لفغ یدتاراضعا زرد دیده ئ امر خاک هک ی هل رو

 ید یف لب و دخت احد لٹا در ید او لوگ ویتفكاخ الا تب هل |

 لرب ده ارگ هتسف ره لشخ یدناراضفب و رپ دید هراشاب كرل الاخ و راک راب لور دز ۱

 لدا
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 هلی رسک اتو كن زمه َدلاح الا رولوا ماه مالک هک وار ظن بناب نوبدمیس هلکه بلعامارون
 | از دید خو لاحدنسنربہلاساو نوا تل ن رکودتا تک رح كار رنز نص عش اب هن ا
 ا زود ۃلِيصسلا هدنیحیکب دتا مکن هنسارب لاح یدلوا لاح مالک مالکی هد احا ام مالکآ لا ا |
 هک اب وکر دهانعموب یخد هلرصسم ضرا نال واعدا و هدده اجنیدحو هنس انعم هج وعم ضرار نیلوا |
 یکقوج هلن وکس كنابو یت كناح ليلا ردهل و لاج ید ہدایوردشمود هاو 4 0

 هدنلصاوو هنس انه قلف هلرج ند لابتحاردسسِا ہلیدمو یرسکك اح هليا هنسا مرک یا ما
 لوح الی ةَعلوهو ۃوفالو لیحال لاب ہنسانعم توق لوکس بابو یف تناح لیلا ند ءواو|

 ناکاداذ داذوحاو كنم لیحاوه لاب هنسک نالوا یبحاص ہلیح هدایز هلرعف كتا و كن * كن ہزمھ لیحالا
 ۱ كي اعلا هنسا نغم هلوحاام ند ہلیحردبح لعف هيف كنابو كم هلبحاام هلبح ۳

 ا ید روس رک هر رها اور در ونا رد هنس انعم هلی هلی كم لاک( قا
 داسف ہلنوکس كابو یخ ك ناخب لبا( انا لصف )ہیاعمر رار دلاعالو لاتحاالو لاو ةليح |
 لاوردرا و سفن صاصفینعب لوبخو ءامد نالف ییانل لاعب یجب هلنبتعص لقا هانم

 یناٹلا بابلا نم الب مہ الخ ہل ھآخ لاش رواکهدهنسانعم كمریو هداف لبخ وردراو تسک باو | ۱

 نزویلع لیتا ضرالالها نم یشیا لبخ هب لاق ہنمانعم نچ ہلنبتضف لا ہدیفااذآ
 هلتخاو هلبخ لاش قلقدساف كاذهبرسکح كنانو كرمه لاہبتخالا قلخدسان رک
 نچلبدب دشنو یف كنا یب ص كيم للا هسردشاب د ررضاک آنچ ینعی٭ هوضعوا هلقع دفاا ذا

 هد لاش هلو !شمرو ہغیاضم بول ںی
 هل رهد هلل د دشلو یر کک كناب و یمصكيم لیخا زربدهغلروب اونلاو ہلا عوام یا لی ۱ ۱

 لابخو ءانعیا هلها یل ع لنخ ِنالفلاقب تقشمو تج ز هلق كلاب و یف ك ناخ لاحزلا

 دم ومافف نم ردشلروس هکر دشلواعقاو اوہ دفن رش تیشہ ا

 ندران لەادارم ندلاخ هدفی رش ثیدحوبکهنس رخ اب ی تحل ابل ةغدر ین هل ہفقو هر ۲ 8

 ,قجلابلوص لنص هغدرو هنساعم للکوسر دکعد فددافقو ردراثمیدردوص یرابص نا 1
1 

 نوا یدوس یراوطرب هبرسک كنهرمه لابخإلا رولوا خد یعسا كسرفر ر ولوا هاک لاح

 نعي سرفوا بهراب واو اه ابلا مقتنیل هنرعا ادا ةفانهتلبخا لوقن كم ربو تیر ںیہ

 سل هجا قم هدلا بوکس تو یا لکا یادو رولوا یک اک ا لاا

 ۱ هلن وکس كلم او یف ناخ دلا هنسانعم عدا شالا ن كانو یف وا

غیدننوا هلق لا اہ یف هْعلاهاےسنعع هلق َهلءلٰا رد نیم سا لاک
 رض” ندن

 ریا ق زار بوی اعم ہدلینغ لجو مہازا بالا نمالخت لجن لاقب قلواشوه دمو

 لاحالا راربد هفلوا هروکو ن ترح:رطب و رشا * نترطب و نترشا یا نیل ناعبشاذا کردا قبا

 لاش هک یوا ہي رسک ك یِجو یف كناخ لا هر ہلا لاس نب لقلت لی ای یسک كو زها

 هلوا شل راص هنر یرب یتوا هک ال حر زرد هر قوج یتوا لو ءابح یا ل ہول خیل

 .قناوهفهقنادح وف بشعم نعم لح داویبع یتا ینا هل تلض الج رناهرب ره ینا ثب دح 9 وا

 رسک كهم نیو یم ڳي را هنس اعمر یلنوا تلذکن فمو یج گندا ہل دقت هاب

 | فلت .کیدنارکد مز: یرهاط 0 7 عو

۱ 
 ۱ لنطا نددعس ی ردیع“ا یخد كلرعاشرپ لو هقارطا تعطف هناک بت لج رلاقهننکش 3

 ۱ رولوا ك بعد هیچ ندنس ہدہع بونلواادادعقح یتحدارمندنلوفەنم جر ملا يج يجو | 1

 تصیشمیس<ي>س



 ویدیو دراو یرلدیبالا لابو هر وب کوس بدنی ینیدغ و طداو
 ایل وا هکر دراو ید خیار کوب دنح یب افراز اا مار دور رخ

 هنکكنافردقوب ءالعفهدیرع مالکی دتا لبشار د هلی دم كغلاو تف واو ویر دک || |8
 ی دز نر ارض و د ابنع هدینعر دتغل ءا انعهک هارتسوم اینضومالوج الا لب هدود# فلاو | ۱
 هلن هزحهلاوحالا یعجج تا نایت نت ها ملا ندراو |

HET ۱تو و 6  
 ِ آنا لوش لاو دی روب بو وذ هرز كن[ قید روپ راقت اخوا هکر رد |
 كواووهلني فف لوعلا رای دی د هخک لک به ی هنر وا كن چرا تن لاحف لت وک هززوایسهخزا |

 سم وس وکلا ہفوا ہئسکرب ,لوحضو کجا لات رب درب لرد دشنویمخ |

 ول اسب رپ د هک هکعاهلبح لوح وارد ہنی نارت وک هد ءقا«راکو هزه ظ ىل راک لاذ ۱

 اونا لا ارد هل خف كلوا وويرسکكناج لوغا لو لی | نملاتج ادا

 لاغابیااذا ل جزا لاحالاعب كى وسعت لا اپر سکہ ءزجه لالا الو اغ ںوغیبالاھفا
 رک وب ادا لجن هسف نام فلام ال اقرا پ یخ هک هی هات بو رجم هلاحاو هیلکتو |
 لبا تلامجااد الی الا بف لر د ید هخم القا بولو عج هلککر ایسءهود كنهتمکر لاحاو |

 اقسام ۱ ٣٦
 او یر اتخا یا ینو یمن بوی و لام م نم و حتی لامار ذود بن | 2

 ازکولوجاہیلع قل اذا وحاورادلا تلاحاولاجیالوھا ہیلع لامان اقرار خد کو | ۱
 وس ےس رد رپ احا لاق قورت وا لیپ رہ هدناکموب ہنکرئإاخاومرغوا و

 كج ی |یلفوهیصا داولردلا نمیام لا لغو دید هکک ویو وبه ندهخو انا

 هاو بنا ونک ک لپ هنرزوا هيرب ڪڪ لو اوو مع كم لوح ا و هد یرسک ۱

 | :هنشاینعم م كازو ذکر ردوا ملف كاج ةلوخإ ذهن یلعلاخ لاش لذیذ | :

 و یک لاس لب تاب یا تواس ل رقاب اط يبن ہنر هلق واوو مش کو |
 شب نولک د دنس انعم كعوديرکتا نزویلع لی وعلا ہدنیبانعم باط زده هیدمو یرسک
 نفك لا ,ئذعتالو یدعتوہف لوح یا لالا لوح لافن دن ابا لوغو لوغو غچ
 لایق ب ديالا هلال م لوق هو واک هد هنس انعم ولخ هاو الا الزرجہ ہرا لا ةن اض الا

 كواوو كریه وال طنسک یجیل2ہلیح فوج لب لوا وو یم كناح -ةلوبا ةلاالثاتولا |
 0 ]أ وا دت اس ئاخ لوجاو هبلیح زکریا كنم لوجاوھ لا هننکنالواقوخ یل ہلا ۱

 بالا نم هنیغ تاودح لان قلوا یل اش هلنبنعف لول | .ندنسا زمہ هلیخ ںد پھ عف ه هلوح اما
 روک لاوج الا الالوح انيڪ تنل وجا لقب قلوا یشاش هلن رسک ولوو ان هنر .وخالا مانا

 نەوروفا تافرصن»لب دپ دشنو عف عل واوو ی ناخ لوطا لونا اناالوخا لوفت قلش یش اف
 خا هرزوا روبزم نزو لوطا ںومالا لب وخیریصب یا لوح لچو لاقل هنسک نالواهززوا ||
 و قا هلیح هل رک ك ناتو كن مزه لاتجإلا تلف لوح لخجر لاس ظن هانع دن ا هدددسداپ |

 oo وو ةلاوطا نق ندماپ ہللع لا لامپ رونی دخید هغو قتملاو |

 ااوج و ید لب لاتا ا جو بجاص وا هب وم يديد تفريد لوخ لات الا
 :ندادوف هلاوخ لاتجورولوا:لوا نویس لبح هلی ور ولوارنهاظییدلوا فلاخ ید ید ||
 کى سا اه سا وافر وان نک متا :

۳ ۰ 
Sia 

۱ 

۱ 



۱ 

 ا ناسا دیر بجو زنم یک زر قر لبو گو دا نرو |

ITTكىينو یزسکواز لما لما  
 | نا هنسک ننفانط مه هکر دن دیا لری فانی نقاط یادی گا

 || هنس انعم شی ذق العاب علق هزرسک نا لالا زر یدکاموخنالوا ن دن 3

 | ندیلوق لیلخ نانلوار کسذ و نما یراغاب لق وج هبسک توس يک
 | ةصاط لاو زد لح یدخا ولا نا ندهوب یدحاو ندنطظفل یدنک كب

 تانکر وتو هکر ہہوں یو دمو ا كېچ یخ تا نو لا ریس کنی دال
 | كرك وسلوا لو هدنزروا هل O ات ترا نا ۱ ۳۳ 2 راو 7

 هنسانع لار دات دل والا اد کن اهاک هلال وعند تحکیم
 . ا نوسلوا ابن ها غلو رک ول فحدنزواننآذکر داود لوش دهان و

 ۱ بیاد اسم تازه بیل بت نزار او رگ 1
 اینم ندوی ذکر كر شک )وش ین هو فردی طش ایم و نف فراج لب راراطوورماو

 67 کو اووف كناح لت زذیهسا كعضو مز ہلطخ كوه و تاب
 ۱ تاب هایم انی ی ذو ۱

 ]ندا یو یاب واز زنی زا الاوز تام ی

 | لوخو دود ورا نوا لاح لاشن زرد خد هخمررف ب واوا هتم نن ول ورا دید قل وا وب
 هددنس انس رو لوح دا ال ودل ورخ آ ناک .یلالاحال اعم ران د ید هک آلات ا ناک مز ند

 ]| اود قل اق زولك ددتسانفلهز وحل وخ و هلاغ نعلوخ٭ لک انگ ول ےک

 | كابو وک سالواوو یخ كس قوا ماللارسکب بلاول ذنألو ہیلا عواغیاوخونلاونعوہلوخ ||
 |كناس تابلو: ینومهرزوآروز-ترو ة باوا ۱ هد ةت لوا دلو كنا وی نلفنرطنوت هلا دبد | ۱

 || كء ترا كرا وظ نواز ةف دن شرب هل لورا یب دب دن كناو یٹوکسڈلوادڈ یف 1

ه نعاس ناس اربد ید كىنو دن ذبغلو نوک نود لوس تن لاغلاق |
 م

 ۱ نِحاذا الو وم لو هندن وی یا لاخلاقن 87 و د ید غلو انیمه و تالا یاالواوخ | ۱ ۱

 أ توضا هنن داغر ثاکراهنخاغا هرگاه هلن و کرا هر 9 نت نکاح اي |

 | || لوڈ لانسو له !كلذكو لما للا ام رضاذا الاخ ةفاتلا فلاح لاقت زار دید هکر ۲
 ۳ کم بهش نرو وحی باس لبایه لاو هرز هخو تانلوارک کر دز ەۋ
 || ییدرف شر ی یب رر.
 | هترولوا ثناوم بوس هسرولوارک ذعزؤاواخاضغ ةۆ ا وتت لکل 4 ۱

rereإلا کپ ایم ا  
 لب اب دودی نعرزوآیدافا
 ۱ ضكاس لوطا وازلاهلصاو
 1 EET سی لک فو لاسٹئاهاسا
 1 قم هاتف یک لب یدک درگ لوید :وكلْدکو هلق الا مالو وقدم یی كح اولا ضیا

 | شبا رو هنزتف طوعوط طبع ہداط باب نیک ل واحلیاهلوفت ۱
 | كواوویضكاخ لوا دنا اد کف سو شال نا و د نلف اکر تانک 9

 و زدش در تراش ایفون وکسلواوهدسوتاقو وهبفیفشت ١



1 : Vs 
 ایچ چ ت م ےس س

 و اس 35 هتساتعم رال وا نال وا راق وبحاص یی لز رنک ك دنا ءا ویت كلوا

 لاعت هلو دنع وی الا بابل نمالج ہلجای رہظ یلع یشلا تاج لون :كمزنوک لینوکس
 3 ( تات ويم نالوا هدنشاب ا ودا ونال وا هدنراق ر واک یخ د هنس انه مسالو اعف و

 رب »هرزوایاو ز تیکسا انا نانلوارکذو هنس نار وکه لا شاب وهقرا هل ۱ رسکكاح تا ۱
 || لماح ما لاقیاهانسم هلن شنک و« تلذک ةلمالا ةلماطا تروعولک ون هلآ سكك م لماتخااا
 أ واوا ثفصصوصخهنس هغ اطاسف تفصوب ردشع دلماحهکه تسک ل وش بخ تناك ذاةلماخو |

 | تاج یولقابهت زز واتلجردشعد 4ا هتنک لوشوز دشک د ءا هنغد دلوا جایتحا هست ات

 | زبدةلناتفو لواهسراقکه سن ہرزدا یشابابہرزوا یسهفرا تار وغ نرد تعدم اح یف

 ازد ل وقد فرکل ها نانلوارکد وب رواوا مزال دربنالواحابتح اه فرق تن ات ءاهارب زرا رمد لماخ ||
 اد او لحن زبرع اف اطار را رب در دلک در رقم ل صا نانلوارکد وب رص,لهااءاو ||

 | را بدتر ةبلكوةببصم# ًارماونکیآراول شارل ریدسناع * ءرماءسناغلحرو هتسانعهزسجوژ
 | یدنتاءرصب لحا سس نکناق وک ازنٹنا نسا ع بلک نرغوظدال اوت روعنرغوط دالواا

 انآ4نانؤ اکو دهرک دم فانسوا یھابشا كرات وب وضل ٴ احوقلاطولماحر هدیا هکر دو نا وص

 || هتان لج ر یافت: او رهلناهفلاسمهب وار و هنس انعم لجر یل وه ةروا هم ز ےک تنر تنلتفص
 |ندعالتصر و کس داران رد ون قاصواهنساسشعملنح دیجدبا حاک ق وخ ۃأخو

 | لو رد یش کک كناحیرب و یخ كناحیزب زد راو تغل یبا هدهرصشلجنیدتادنردناو ||
 ۱ هکسعاداننفاشزاومهستشراادا !نالفی ىلع ثلج ل زفترارب دهدهکتک اد اسقا هدنندنام كم و

 1 لا باوصیکیدیدندادتیدو هد ریست نام وب یحاص یر بڪ رداصم سب وف

 | ۱۰ ہوودوجزق یش را نال وا عفاوهدرولنمریسفت هک اب وک راد رھ اظ |
 ا داد جدا زپسلا ف هسفن لع لج لان را رپ د ید هکر رپ و تجزهنسفن یدنکخ هنسکرب

 ج راو ڪڪ ییجج كم هلت ةا هال دا تلج لوقت ز رب دیجدهکم روک. را |
 ۳ ]طب كف موسی هلن وکس لی و یف ك اح ةلجلا نأرقلاةلم شب رم اذلج اش هنشات عف
 | تا ال وقنكمرت وک نانتللذ ڪس هل رسک ناو کن هزه: لحال ةلجتب را یق ەبلع ل جن
 اے !؛لیوطا لمطا اورا عع الحج الات : یک اقرار واکنش توپ وکیل اتو الا

 ۱ لینوکس تازه یمض كلام نال نالمطا ر دەنساشغقەر ۇز واى سزاف ن انقر و اہنساسنعا قر یزوق ا
 ۱۱ || كو هلی رسک كنءهزمه لاجنالا لر دید هنلوالرلجرب تالاا هدکو کل جونم ان راتزوت ی

 ۱ | هکمروتکدوسندال وا لکو هقانلاجح او لس لع هتنعااذا ہنلجا لو ترا د هک اٹ نو اعم هک اکو

 | كزا مم لمعلا رونلؤا ]اهنسا یخ دہدنر ود لبسربخ نم ملل هال تلج لافب زر دید
 "هلی رنک ناتو كزسه لامه لامك شالا هقاننر ونکدوبن هرزواهحو نانل وارک دل رسک ك دنا و ی

 |ازب عرکشانزو ىلع لبعصلا َلبمصلا هلدصت نامش اظ اذافتلِٰما لوقت كا بل نس هم روتک كنهتشز
 ۳ اى ا ةلانخا امام اهتفاک اذا اقرا اپتا لاعب كا فرلکت یکم ر ونک ی هتي
 | كب هف لمصلا زرد یتا د وځ اب ةد ن لک ن دم وقرن و تلفکاذآ اجت «تلج لوقت
 ام كيج وکل یحواہلجادا هل امنطا لوح لو ةن كءوونکنهنسنرت هد دنت وما
 2و لامادا هيلع ل ما لاف كالم لج وین كنان لات[ !یلضفرااذاا رال لوھ
 الا هقنم یق يشل ا تفلكنا ذآ سفن لع تلماھت لوذن ری د سذ هغ هنر روا فین

 | توانا انه ناکلا وقت ر ولوایدر دصعم هر هاو ياا اک عسا لصف دنا مع 9 یعخكلوا

 سس یر رک جا یا شاپ لمصا لس اف ال نیا

 نالف



 ۷ تن ت زن

 ندمازحامرهلالب وزن بالانالالجو الل “بلا علا لخ- وقت لب تہ
 راز ید هغ مغ چندن دجت روعو ںوک ډ مل !بابلانمالنالح خم مر خا لج لا لرد ېچ

 احا یبا هدنوپ و هلی رسک ناج لنرپ د لجہرز وا نیل وا ینمام لمف هدیناحم کمد لخت رول وا ۱
 رد وغاب هل وا شولو الفن هنل يقام یر سک کمال بولوا لوہحم نی + ہدنلصا لج هکر دز دا

 وراس كلراندی لانعتس هرز وا ټپ ولیساوب و ېک ینیدناوا مور لټقهل و هلن رط مای 4
 يکلازا زنا قع ر دن وق هل رک کاره لالجالا ید روبش ردهرزوالاونموپ یی

 لالجەنب رایتروعل زلحاوال الح ہل ناعج ادا" ؟یشلەتالجال فن رلرب: یخدماقلل او[

ETN 2 |لل>ر رب دید هفمقَح ندنم ارج امرجل الج اوامج و زر 4  

 ۱ رررب د هغمجح ن دوام نالو اه ٍدهعا ؛دوخاب رو رد دهنمج هلج نور ج یل الج او زدتغل هد انعم |

 | لالج او یک یراکنہد هیغلو|لخا د همرح ر هش مارج ال رد جد وخل را لج اد هلع روهشلالج او |
 7 نیجاویپ وقعەنیبفن ی دن ڪک لالخ زالحاو نزسقمرغوط رار د خد هل وال زان ټو هنس هم كن ویک |

 | اموجهبرسکب ِلاحو ىم كم ناتا هب ب وفعلا بجو نس اذا هبفت لح ا لابقب رپ د ید

 | كلموج ردعچ لب سک ن اجو یم کون تاللا هرزوا یو فښوپ وب اردونسانعم نم یک دو

 | لولحب هدنفرههلوا مچ تل وب هد كن هک هنسکرهنعیهنسانعم هاب و قو هخوفونیرکدو
 کناقدا نانلوارکد ن دږلنا هکر ولوامزال ك چال وزن هد ر بپ رو هم وور او رولوااور ہسبا لوز

 نوفل دکو یکی هیدن وی رک گل وا مالو یض کوم بسلا یف للاعلا ردد اشا شپ
 هسیکحتمارغهسر یی سکترک زهلالدک و افیس کر کا هکه لنیفیخرب راازب ,دهبهنیسک نیر ن هنسهراتب

 | هنلوا جب وزت هل رو نالوا سوب قالط جوا هکر د هنسک ل وش هرز هررواریبر«نژو مانا لا ۱

 هنر دناک یب وشهلیدیشنویمهتلوا مالو یم كو" للا بد نوساوالال چهل واچ وبا ۱

 | لتحالاقب تل والزانهلسح وہا رسکك انوتنءنمه نالنحالا:ہل واعفاو یت وچ پل ولج کقنال |
 اناونیمق لا ضلاغب را ریدههاق انسا ہدنیب هلند هشفو یمضتالوامالو هاتف للعلا لزناذا |

 || دا دعاذا يلا لک ال افب كغادعل الخ ییهتسف بل ر ركى انو كەر لالالا ا نبا

 ا و هحضوم نع يهتز ااذا موقلا الح لوقت قران دنر یو قر ناز لا نزو یلم ل ةا |
 | ي ىف لحەك نوک لاب لح اھل تاخاذا قالب تان و ته اج ا ی
 لع لاخلا هلن ويت هدلصو ةلاحرار غدد دوس فو درازا اب ماضی وا

 ی كباج نال نالا لازاذاهناکم نعلیل ا رار دهغل وا لی از ندنناکم هنسکر ل از لا نزاو
 مرکز نو لغ لیلا .یلاتهلاءاشنارب وه دو باہ مکتب قلغوا نانا ندننف هندی دشت كمالو ا ۱

 ناکام لاغر اج دب دشن ك مالی رک اسو یف كنان له قلخ الف |

 نولوفب رول وا ل ید یرادقم یب درب لا نیم یراکدہد میلا لک ل یاب عو فتوارپ نرخ

perane oramar paar rerو تس ت س  

 ا

۷ 

 ر تس دد ا

 دال اوایل نع وال ث ومال ټپ د لا یف وغلابا مل دیسک هب تالحاه رد الاهلحفا ئام

 لعناکاه دراوالا | مکیهناو یا لوله دم فی اد هل ارییامردقیامنسقلا ئلضالازاش لامس

 یدالوا هم هج شار دشلفر رقم نسلف دزاودموج شن 1 ٦یک رمی اد یادش ىر اك ةماقج و

 ناماوادغل ابمره هرکصندنوب و زا-اواهداب زندنوب رولواواکدو یترافمو ٰیدووكتموم ۰الوا
 ىکا وردم وا فض هدنژ هر کاكيودهینخ للا" للا رای هب سل ادب رایدیدلیلحت هبهنسف ۱ 1

 كن اهکرد هود لوشیهلیصتف لناحوكت هره لحالا ہت نفری راک هوا هدنرا زد فعدم ||

 الح لحالطا ردلکدمومنسدنروقالا ردمومنم هد اویجنره وی ومهواساوتالع هدن را |
 سس لحالطا هنس انه نیا یکر دیا هلوا راف و بیج اص کر دلوا لوٹ اب رسک ءاسو ى كاوا |



 لکح

 ۱ ب هزز واذچ وز ك هلقج «دبنوماقوهنیاشقم نرم قانو ارك یجب هلبقف |
 ت انناتی دعوی رم كا فتا خار دام در دلاعف بلا ہدننزودلعفار نزابٹماغا|

 زاوآ لو کمس تافاکو یعضتاناح لک ارغ ی رک جت هتایکنالواریمدانز ||

 ۱ به حل حرل ابتلا ٹف لو ؤاوالساسزب :

 اض و هر هلب خو یرننک كلفافو یف لاح لبقخ :لیقخ اودوتصانالوا ل صاح هاد زف ||
 نین مل ها د نالاوارابنار دالاي هناد نالوا هد للدار 3رن کھا الا ||

 ,یفدایز هنسکرب هلی دعو یز ملک اح ناقیطا ور هلصف كفافو كم دلها دش زاره ندو
 نرخ ب اد کو لپ موت ات 3

 وا نکلردشکردذوخ أم ندفلح رب رک ذنالوا ون بوبا عز ہلباف ینقوحیطس#
 ھا اد لتر بودبا لا ول ند ثوغلا انب یا ئ رهو ج مهو یندیدر ناک

 قاب قاب سر لکه 3 كفاکو نمط كاع لکا ها یک جت ما

 5 تی وا ی وز ارف قلوا لکتمربخ هلن ونک تان هرمه لاکعالا مالکلا ال ةت ی ةلکج || ۱

 سا لن وا لکشم تان هل یکتا زہ لاکحالا یشن دارا لج لک ||
 | تالز می اد بزاواذمالاریصق هلیتوکس کازوتهدنس امو یم كفاکو كامب: لکا :لکتشا ذ |
 مایل اما اس لو موکو ذهن دب لغق كمالوا یعف شات للا ہنلک ||
 | ہت يالذکهلتط لولفما م اكن ل زنرا دیتا وقلواهضفادآ والا |
 االولسل ید لحن لا قیرولوا لال یلج کهن هکر رب دین هکشزپ(هنموم لوش
 | بنر دلنیو نام زون اتا زارب دلم ٹا ا حل لتشو 4 رحن هب لحم یذلاعض ولا

 ا اناولوفیکیدیدا ضش کی > لغ تایل یَا یدیلوآ ازت لززا ویک اونو دقات لزب ا
 ند لولحو .هتشاسنعم لز نرد شفا تاروت هل قومه یدید مهراد نماز لخوا

 یب 1 ف ك او كا لعمل یناسنلابابل نم الواب لحم نیدلا لح ل وقتا رند حد |[
 | مولا تا مارو هاکمنابلوا لوزن لال وزن لزناذا الو الولحت و الخ. ناکا حب لات ا
 | هلبوسکلاح لتا واد یخ د هنخاب نخل راشلحو هرز وا دخ اوا ی اتهم اربد ید م تالجو ا
 | ايدي دغمت ہند مار حا لح ور ددلالح قز لب وب لب وه رد یل ایلنا نام
 ری دی وہ نفس ءلس تالا قو لایا مارع الا نم لحال چر لا |
 یخ | ال 1, نئلسا لا دنلحم تم د لق انتسا ندنیم زر بالا و زا ريد جد هرب ال وا

 هاتو رنک هبفو لو یا ملحم وق لاق لو هرزوا تن ےک موقناروا بونوفماب رنک كام |
 قوم لام :زواک اذ هند انعم لحال حو ید ملا لح لاب زا دید هکر رانا قاب رون
 -یجن لا لة حوق ن نر وا بولو 3 تالذکهلب رنک ك ناحل الاسا قدصولتےعیا قدص

 كابو یر سک و لالعا ین موقق كناح و كيم قلع زرد خد ةنعانن ك تالا مود
 9 هل ٰںیلوسمدااہو نم لا 0 هيلو اش ندا لو زن زنم کا هکز دناکنل و هلن وک

 | تا 7 3 كنم دنیدلا لاو ےو لع یدھلا غلبب یتحیلاعتل ود وھدنمژ ر ونل وَ ناب راب رف هدنا هکر ادم وم

 4 4 4 ال و نم كناح لا: :زڈی را | رب نيولي كل وا مال وی اح لنا :نامز ناپ

 1 ايك الوعد كنا لیلا" هیلو توت کما نفت دهلجهر هلحر دادر هلزازا ہلزازا

 | یهو هلیلحاذهاقب هرلندیالولح «دوار# ردلیلخ ملیلح و هجو زر وک نملاتززلا یلع ةلبلللا
 ۱ بد [۱۱۳ تی وی نایلخ الا. ةدحلاو راب تاب نال ئلبلحت

 | مال اس مرر رر چد تد نت ھا هه چ رم یل ول لا

 مع



 | تن ERDE یاسانلا نم لنح هدنع لاش زاریدیند هتعاج نالوا ||

 دغا یرافرپبەکرد نکا لوش هلن وکس کفافو یتخ كنا للا دسر الشاش | ۱

۷ 

¥ 
 جو سس تت e ی ت

 ب

 یلففسَلاقب كط نم ندنکر خو ندفرصن لکم كناظویعف كناح ی ازار کج یر مو سو دن سو زد هد شو رم ید تن هک مت هلو لاعلم ۳ 4
 | لففسلاق رب دیک مک قدی و ا تکان روب لظحو لالا الا 2 لا :

 | كىل اوش هلب رسک كناظو یش كناحب لظطا هيم ضعب فکاذازوک ملا
 | هیدن لا اظو یف كاح لالا لاظغا یا باتخ یاهنسن یب دتا قافنا یش

EET 3نالضطا هنا قلوا هززوا اتما رد رنا هل کنم كنِاظو ئ  | 
 || هکیکودمشرفهنوکس تاون و یف للاظو کا حا ل ظنا یسیروب کل هنسک نالوا لب .
 |رداکد بانم وی فاز تیغ ردلیظنج جارت نح صور رد خد فوت لہ واک

 ۱ )یک حارا او تابلانمزبمہلا لظح لاب :كم:قوج ( نکلکود هغرق هوډ هلن رتفف تا

 | ناو جن خات دود نبق نکا دغم لپ رشک اظ و یف الا الا لنا |
 یلظقاو رکا كبس بوکس ان یخ او كن لا لب ژاوی برس
 سم رومی زانا رد نومرک الهلال کرد هی نالو ۱

 مع لال بد ید هغ مخ یک ںکرومغپ نحو یلو جم زا
 | ET لوقت ریدیخذ هکمربو الج بو ا نادان اب نشا ر

 ابوك فلک تولت رد طنغر شارفت هلکمزوس ندززهش فخر ی سج ده دماقم هل

 | ردد ردد وم یم الکم ر٢ یک دید ن دودز لفح) هدز داصمو دم ند ۰ نطویالب هد رهو جا ترا

 | كن ەزىھ "فتح الا ةي لفصل لا و هب هتل , یاانک تلقح لاق رولک هدهنشانعم قمرباق لغح و
 عجب لفخواوجن ا دااولفتخا او قالا بابلا نم :ماوقلا لفح لایت قلوا عج بالذک هلن رسک اتو

 ا ردطلغزدشعا ارتب فت لیکم هرهشز, للافّتحا ناتخاذجنرت تجاصو و زر د ىد ەل والاخ ا توالخا

 ۱ مرا نزو علما اذا لس یی ولا فال ود ین دو هل هردلاغتحاو
 | نولو مچ توس دنس هع دغ اص نوک ج اقرب نےاس ینویق هکر راز اکا ہی نرم نورد یکه برص

 رک ضف كانافو یهنهكيم لنا! وب رسا نعم السا هیع يا یهنو
 | هجرت حل اصاو یقلواالحم بولجا تالذک لب دی دانو یمن كنافو هلنشغف:لقعلا ۔ نون ا

 | وب قوا مجج لب بک كنافو یف كب: ذهن" یکی دبا ظلغ هدراننلوا ر نغفل یتاکد |
 ۲ هدر اک نوچ نوش هل زکه اناف:لهاطنا رب قوا عج نان لا کا یوا نیک

 ۃبشَو ل فام داو لاب دخل لول وصول میام مر رض لاقب هلو لوط ۱
 | یهنسنرپ ھما عا دل افحا زرد هلوب نالوا ہدشاظ لب یک كئرش ةبعشنو امملیس ادا لا
 اور ازت ےہ نکا میشافحن و :لاش ؛ یهو نیل تنور |

 یی وا بز

 | یرتوکەلفحخ قعقدخاایفاغل بم ناکاذاڈلفحا 9 1 والاب نانو جاد رم
 نارد ید ہل ملا سمودخ نالوا هد هلا هلفحت ومې عج اب یا مهتلف مہتلفخماوءاجلاقت اکہ ذ هنس اگه

 | وا ہور کا كلذكلفخ وعر زا لفجخا لاسبهانعع لب کل زمہ لاقخالا: نادعانلاف قاسز

 | لا تننال لئ قو هنن اتنغمر كاپ همطفوب یدحماو هل توک لس یالذک ااف ق ك ناخ نت
 ۱ | اط یتوا هکر: دد جور یدعبادیعوب رول ازاد ویو لج ید ا

 ج ج

۳ 

 لظح



۳۷ 

 رص ادم و ولو ته ول ۳ یا دجوو لم ,تالذح تیساا
 خب تؤایلب وس هدنغاتق زوک هلتیتفف لدفلا رذآ كرک نهار اکر دات 5نهاریب نابم لز خا
 ON جب نمالذح لنضتهنیه تاذیم لاشب كلك ودیر کا
 ۱ 2:7 يف لزاح لا دطا رارز وب كما ناناک ری دةبن د لین رب ٹال دکل ذحو اهر افشا ۱

 یہ چی مر وس وپ رخ نادنکوکتنجیاخا بم ||
 E تک رد ںوخ راج نژو یل لر ندفنسانعم لبوط |[ 1 و یخ كوو كاع لجرخآ ںاردبالک ا3اف ندا ع سکو دفن ||

9 
 و
 ھر

7 

0 

 هک

 کل كنار

 لباس لاتشهنس نم عااتفترا قمتناقیزفوب هل رسک تنمیجءازو گز لالبرحالالأ

۱ 
 ی

 ہہ

۱ 
 سس سد

 1 تر لیحودوزوا یتاور يا یو. هلی دم و یدک تالذک. تاتو یف تان لب ۱

 و ها هلب ونک دوخ اهل دود ین هیروهنداسلوادند] ینیروق نیا هکر زاد ید ەئ و

 1 0 اب ۱ انس یتابصیا شنل لند انلاولبل اف وید نوا تنلراتفام رخ ذیل[
 2 نعموانزو ردیک هلانحردیاق نلکود ندنسهلاد كتاب وبح راتو كئە را هلبعض كناح ||

 | یونی هرکم ندکازوکیرخزد انا ق دنر نرخ كلاس اس1

 | دار تو زا بارسااقؤف عقنرا اذا لیلا لًرخناو عفت را ادارٹسلازئ
 | كنتسویرمسکخ كناح لیلا هنانکنالوا مک ینباضطا ولو ہطق نکن وهدننا

 ماس : راک بهت لون طا هلوا شمقچ ند درر ونه هكى نی زواب راکهلبنوک

 سا قنات بوس لپ ھو دذوخ ا تداتسناننلوارک ذردیت بک ك راک لس لنلحلااا

 یضغ كناح . لیا ةغشاولان: نشود الص ایش د یال ار نرد هنس انعم انا ھک یراکدند لنا

 1 اردق ر ئابجاواتدنظفا شدن کج رو ن هنس انعم قبدلو سی زوایزوک وا هلدمو یرسک كن

 ایل ٠
 کک

 دا اش | باسلانم هجا ادنرک نالوا هزروا تلاذاز ہلیدمو نم كنب و تخم

 ٣ر( رکا نزو ىلع نیا هتسلوا صان یبصاینعن هظح خا اذا لسح لا و

 ےک تڑپ و رض یا هوش لس ن الف لا كمرعش ود هنلادر نروآ ودیا ان

 ندنبلخقتفلوارغصز زبد هن بلو نال ؤارفض كت هلشنزه هل زسکكفاکی كيا لکا ادب
 اد لاشه دل فو هرکص كا حارص بحاصو نؤسالوا رکن وعاوازبخادنو در
 غول ہییرع بیک ار هه هننک ل وشرولوا مولعنم:نادب رهوج ترابعینیدلواوهس زد شا

 ای ا یرکش اکو كلس لک طا ہنسانعمرابرواب هدرخ عجب هلب رسک لہ اکو یخ كاع کا خا
 ا || واوا لدفن نکا ور دوپ نانو مف ندی رهوچ ت رابع ھا جج فالذک ل کیس كس

 || دد عج ءاضتلا مم ودحاو ان باک هکه وا یک راک انک کر کمر دروہشم فاللخ قللوااےتااعم عجج
 1 )رهن قاق لصاحب هن فرب رکا نزاو ىلع لیصحتا ردششارورم هد هز دیه ا کت ردراشعاد

e۱ | لوص ۱ لاو هرکه لداص لصاطخا ت كادر ہنلو:صح ینالکمالکیا یب والی صحت سم  

 قا لىرىك كابو یف كن لبئاصفنا ینالف قاب یز هنر هلب دمو یف هلدا صو یف لپ
 ااصحا هنس انعم ہنسن نلف یقان یدحاو هلب دم ویک كل دانو یف اخ هللا نس نالق

 د - ازدا لبصح نغارمط ندوه هکر د تروع لوش هلبدب د ذلو قرسک كداضو ىك

 لک غار كوان انلوارک دهلنیتصف لس لا ۵ك وا ہل دمو تكل داعضو یخ كا
 اذا عباراا بابلا نم الضعنسارملا لضح لاق ق رغا فرخ كن ہلکا

 1 رسم یتا

 ا | لواندرل وز ابتماندنرب یرو ندزلوا كل روید خد خر وقامرش وفامرش لصحو ثبالااذھ
 فارس لان كمرونک روغ ىل امزخ بن كنم لاصحت ال لاصح الا یدساو هبتفف



e n < aیو ور توی و رو وی سس و ترس وام دم  freerےس ےہ ےہ بے ےس  

 بس لاحالا ںونلوا ق الطن هنر كن ةنسنره لاح هک اب وکر در دزد اکو ۱
 مبنوکس كجو یبف كباس لطا هاب ٹاںیئااذا بصآ ابتلا لون نقاب دغ كنیم |

 لج || لاجالا هد ران مو برد تخل ید یرسک ك اح وز ولک هد هتسانعح لات و نمانج ابدی ا

 یغا جواب ی ایت رد کئآمیرکبلا تو ی لب لیتا ناسجا ثامن لس رت كنل ا ۱
 | ءز سرک نرد نکا نازی د بو دیا واجن دنر اکل رهطاردقلوا قا یاب بادونو 9۱
 ]| هدنغابا ترد كنارک !قاسپ لع اوق لج دفو لی ن ترد لاق اد زانو یار لات ||
 "2 || هدشاز رکا ورا وادا نیاج وا لج اکیا ف لوا ہد قنا کیا یک وز دا نرالا ل دسر واوا ||
 7 7 | بولواهدنغاب جوار کاوی د یمن نلیدواب نی ل جرا لاکا هناقزواجت ندکآ/وفسلو لأ

 77 | زرد لاخلاردوخاب اب ار لكس الا چا نخی ابد لح وو ادب لوم ثالثا نل اک هوا دنر |
 | قنلطم نساپ الا تم دوخاب راس ايالا ٰیلظم نمانالا لم هسلوا قا یتابا ول ا:نالوا٭دبناخو نکا

 مہق:ندزز قتوبو راد لوک تماکفالخ نم هزاولوا قا یعانار و ں ار ر کک او الزبد نمای الا ||

 زید لح هنلواقایغابارن ؤ رابع د لس هنآ نالوا قا طقف لار: دو خاب طعف نا یا ذکر وتلوا ||
 لجنر بود هیلجر فو انت غوا سرلا غاوق یف ضایب لبه !هدنمالکل و ایزه وحار کا |
 جون دج یرخآ شا ناک يرو سین ٹن نیا یس درا لک نوا 0995و |

 اتالع ر اصلا لج لاق كز وب یکی م عروب كنالو او لغ غا هلم تف, نالا ودر
 هرزوایغابا جوا هود نسل ریکسر ارب اد حد هغه رص دينى نالجز زلال باتو |

 لاعتالا یکی اه دوب قرار“ ہرزؤا یغابا یراد خا ہرازوا ٰیغاباو كنالغوادوشاب کیس روا ۱

 تقلطاادارب ہلا تاجا لو هتردق) )نا :عاص بوزؤاح عام ن دلا لو صكنہودملیرعک كرم | ۱

 ناک ننچ هی رتنک تاج لالا یک تاج ry دلا یقه دو یا ما
 ھکلکک كکر ا هلچیو هنلوا نیب زار ہدرنوسلراتخنو ہلزاش ان هکر دوا لوش یو نیلکتش نعمت |
 نيحوی رس کج كنا نالا ی ج هلرتکف لا هنشانعی وق ردن دنس ةر قبا ۱

 کر ا ییجتلذکهلبارضق كفلاو E لوید قا ا یخ انها | ۱
 ولدصاردیرب ربیعچ لا رظدکین رظیرهلکی کا الایدلک ع هرز وا یزو نلعفو هتسانسم را 1
 ہنس انعم لبالا افص رب ذ یخد هنرهدرخ کاهو د لوغو هگنءج نال رد ید ىر وە ان تواس

 || یراکخا ہکردنؤبد لوشهب دن كنلاو یوکس كجو یف كنم ءال زر داف جو
 ېک لاج رب دهفنرطمناریز ندوهس رد شید امم دیفس دنفسوک الححارصبح اصو هلوا نر غا |

 ۃلچوجلاب ادا م نسا حمر اقنرطر د تن ماکت نو نالوا عفاوهدنترابغ لب -

 || نوک لیک هوا مساو یئاب هکر دەشبخ كچ وک وش هلی وکس كواوو صغ كيحو كناحا
 كناحو یف كنان لا تراغاذاالبطح هنیع تا لا قفا ورا |

 لی هيم كجو ینوکتس

 كب :الیسدکع ط هبهنسکر هلی وكس كلا دو یتا لدار دنا واقاومل رش كادىلاك ر ديما |

 دع ا مو ن نالا هل لو مظلاب هيلع لاماذا ین بابل نم الدخن دص هبا لد لاق

 ِ و int هیت كلا دوإ تنءنمه , لدح الا نادعرضلدجن لجن لاقإ لونوا قالطا |
 هکر دهنبک وش هلدحا دتا یناشو ةلغاوا ك کوب ندزوتوازبلوا یزوموار هلوا اور کا |
 های دم كالا و توکل دو یضف كنم. هلو اهلا وح هر زا یک و کی وب و یراز وتو كن
 فل 1 یراک كرازا ہلینوکس کكلادویمض ك ناجا لذا هلوارقوجمدابز هدنایرب سو که کد دیابلوش ١

 || ددنلو مقاومت انل مقدم نک ا لالا فل عن کال ذح قتاه نیلا فو رب ذی د هنر اک كو ۱

 ام دواوا ندي وار مالک لنخرظن هلوامحو < هفت وا عفاولسجت دلنو٭ہدنضعبو | ۱
 سس



 و هدنویبردرمطر “ترس 0 لو لطنس ل ید ید ا
 م بن پف و مار لر لانو ات سر عا دلا

 خان کرار دخت بجو ردا ج در رسوب اقر ووتلبطاالا |

 سرما ٹیم لویطا هنیماینعمهیهاد توا هبنوکس كابو یسک گانا
 افق رال 72 "ء۸ هک نی دحارب لیہ هکر دظفار هپ دمو یرسکگ ئاب و یف تناح لب

 ا ہنسانعمتںوع یلکو ببر صف كْغلاو ین کس كابو یعض ك اج یل یل کل جب جزا ||

 میم دعوے در انوجکنوارز یدلک تالا ۱

 دہ اس وبا جت فا رکا اوز هدفرصالرتهلوا یک لح ید یاب ہو ۱

 ےس هوس

  «دنبم كنونو ضف تاب و تان لی ندشبایضصایدییسالا لپ وخ ن .علط |

 لور عن دفادسثیدجقوردیشکافاولنکیدهلنوکس

 .نانلوارکد هکر د اک وش هلب رییک كناب لباا رازولق هدر ہدالف ی ئی دنقاط

 : انعم لچ دل ونالواہدنرافەلنتصف لا جار لب :رفیال دس ال اک ناک

 ج كلذک لب كمالو كا اینا طآ هنساسنعءراثروع لکو و ا

 ]فرح ناڪ هذ كف رد فلا فرح جوا تل هک جره از ہلب رسک مال ید ت
 ۱ PEN هرکصنینا کر فا چو یک دەباتسم رولوارودکم
 1 سی ول ہنلوا قرف نیب نیلا ەکانەلسیحخف کمال راہ دیذ لا بخ بودبا ناف

 اب و هلی وکیس كلاب ویمضكناج یل ا ولو طناس هدر کت ن نو#ادلوا لخاد نی ونت
 دش ا یک یوا هنسف نالوا بوسنم ہی یلبح هلې دی دشق
 ل < كلذ کک لب دیدشن كابو ین وک س كلاب و یمض ك ناخ یو ابطا نالوا اب و نم هبیلبح
 2 رارید یلاح هداوپح نالوا یلقنرطریه یدتبا دیزوباو ةن نالوا ب وسم
 ف الا لبج هب ہما لبج تقو قیا نالف لی یف كلذ ناکا ل یخ نام ز هلق

 و ول لبح نہ یمن ٹی دا ین و هنسانعم نونظا دلوو اتل اجا عن یسوزاب
 کلب یدزادخم بی لوک دو يصادر قارتال

 کا لا هزنوآتبفا ننمعپ ینا pu o بوک ابو ی تا لب
 )اسب نازل کرد رد هی ګل وش هلک كاب لب نا را وآوآ هلکن آهک ازوط
 ۳ لولا هنیسانعم هیطرد جنرال بتا باا طلخا لئلا ق و رولک هد هنس اشم
 > کلا تزو یلعا لوزاطا ر د لوط هضا زوط هکر دیشحو یلوش هل دمو یض كانون
 ا. قلوآوآہلعازوط ہلب یک او تامزمه لا الا زر چاناام ملک کرد اسپا
 رز زسک اب لاح ھنیمادسنعم ںیہرف یاب درح ی تکالیف كنابو مط لوس

 ۰ ہے

 اتلہا ری ید کالج زراو یک او رف رولکهد هنیاعم هلروبحو لج ر نوا ہموار مقا
 یادزرمہ دب زوباوا دب یل اتنح هنم ډب ام لاتتہقن دن انعند ولخ هلن وکس كنونو یم كناخ
 نو نوک کنه او یرہاعص كاج لب هنسانعم دب یدید لاج دنع لام بولیق
 ۱۳ هان غمهوردعوزندواجاف نتدغاط هررواین رو غده هلبقف
 رک وس راهب كا دنا رر ایر ی نو ولوا
 | هنبدوتلغاپ نه دلا ذلاحو بد هلح اود رغ نواب ند مسن نالوا یاس پاوره ا

 نوچ



 ںی تہ اس حس

TEلا ہوادبنش سننا یوق ینانیها گز دا  

 لواوهنسانعم هنیفس لحراو دید هنا یک لجو باسح عۇن پز

eٹا فدا یک ىح ام ۶ ہللا ی ضر سابع نا وزر لعاب بوروتک هزر  
 هلدبتفف لمح هنیزاذا هج وف كیا ب وخ ب ودیا نیزن بهر مرکتلا تز و اع لب 0 یدتبا |
 جو رر د ینو هکعلیجج لمجتو كنار اهظا یقلوا شوخ هلاکت هنسکرب ابدی هشنو یم بجو

 فاقع بودبا لک نشا مج ید ینعتو لت ابا أ ما تلاقهنس ان« نادم زت یتا تا شا ||
 تفعو یبح اصلا ج مالکو هک رد لک د نخ وراد توس نلاف هد ةد دعلي كن نم 9

 نابتخا ییهنسنرب و ككغِا نالوج ہل: وکسدواوو یتسف لیجلوخ اد دی دوا یس یک
 ال وج لو جم لاج لاق انعم هلن تحف نال ولا ہنس هوا یا اذهنماذغ تلج لوقت وید ید کا

 لب رسکكنابو كن همه لایتجالا هرزوا سا و ےن ارق یز×ہرب و یسهدرخ کلام لام انالو الو و

 تلتجالوقترو دید هکعیار بتخا لایتجاو لَا نال وخ كلكه لب راک كي وا هزمنها a و ۱

 ةلايالاا رد لع كغاطر هدف رش ماش هی وكس ك واوو یف كيج نالوطبا ٹژخا یال وج چ بھن
 یف نات لاوصلا ردنود نرلفوا راک : راخ نعد مالا لج ارسلا ف لاق كمردتنارود نر کلو: ۳

Eنالوج قوجعرکتلا نزو یل لب وحلا یتموان زوردیکفاوطت نو و  
 اولواجتل ت كعش دبا نالوج ہللا مط لواوو یف لان لواحاا نو

 ههصقلوش صف لوا وو یر سک کلو حنا تالواحم نب تناکو ص: ن 2 او لاو

 ك وید دلیدم ون ك وج لولا رردلویخدهناعلفر ولوا « ءاکوردبانالوچ فا ها هک کر

 ندیناجرههجراو هنلفسا ندنسالعا كنوبقلوج یدنبادیبعوباو هلال ادبی ىراوبد
 هسا بنعم یرارا رراوبد وف یی هلی اوکس كوَجو یف كەز مہ لا والا ہانععلاخ ا نز و ا ا

 ڈلاھچوالہج نالف ل ھچلاقب یلب اكل كاذکهلبصف ك وجب ةلاهطبا علياغم كلغ دل نوک كنا |
 لها لوقت نکر ول ییهنسنر كع اراه ظا تله اج هلع كب اهویعق نیاز لهاصلا عبارا كابلانش |

 یتا خر ارقار ارنا هدر عزل ےس و ور ہور ےک

 .یتما رص ءاراناوا ہدیسر یک هلک هدو دارج ییز وا بوروک فیلد نیس نوه یی

 :قاوا مال باستان زا ید مه ك هنسک مار کرا ردلنر وب ورولوا ید وم فاغضتسا وز
 | مرک نزو ىلع لیھجلا دی تارض یداک ۲ کشا لک یهو برش ها |

 ندبالخ لج نی هکر ل ن وکس لبحو فك او كي اہ كاسا
 لوقتدیلوا قبرطتمالعەدن1ەکر دهنر ل وش هليخف ك ناهو کیم لات .Tab ۴۶ رج

 لامعتماهد درک لک دفلر بدم كفلاو نوک تاناهو یف لخت عا ك

 هکر دراش اط قفوا لوش ےک کر تہ 0

 ]| تدرویزم فا نوجکا دیک یظفل تیاهاجالهج اب زدالپ طب یل اطا یف کكلڈ ناک لۇق دن تا وا

 ہد هدر هلن رتشف مه و هغزاقدنو یک یرلکذہد مولا موبو ءالیللیاوجماہ مهد ا

 نالچ زاردلجتفزاولج یک ز لادلم رده اطرد دسان دادم !لٰاودافکلس |

 || نف كيج لها بلا لۈج لثم عن دم رعو لفع ینا لوج هلال از دی مک ار ذا

 1 لهاح ودیا فا نیهنسک رب رسک كيان و تانهدزجه ںیہ رر

 ]| دد قمارخ+ہرزوا یشید ك کرا وز و هلوا هدنسرز ونههکن دیدلوتتانبرم

"۷ 

 سس سس سس
 سس سس ستر ور سر

 دھعلبحو ىج تالذکه نیم كابو ىف کن همه لجالا هارو وو ہل ےک كا
 یاس سنت تا حس سس <

 لج ا كناح لبطا لبا (ماطا لصف هل واتم دیو د نیک هل

 نلوجت
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 سیم تری TEEN "CY TF ۳۳ لاش تا 1
 اوج هلی الیالوارثک یناطعاام يایتفداالو ینلج هلو ةيشاح ال وڈلیلج یا ام یا
 | ا كوك هلی هم ٩*نیشو ہلمہس ءاج یش هبشاج و هود نرغوطنزرافرب هلپ دمو نری ڪس كالو یتف
 :ole 7 ا بو ىلع نیلعآآ ةاشالو هدان هلافیا ةقيقدالو ةليلج هلام لاشیو هود نالوا

 وتیلاادا !سرفلتالج لوف زر ځد کمر دیک لو هنا لیتو ماد البلت غل للج اش قلوا
 ۳ ۱ اورام ومشي هكر ينولب لوش غلیدپ دینی ی رسک كہالو یهض نیم ںی لپ
 2 لاقي قلفا یلاع ہلبرزوا كا دننیسر ہل 2 و یم كمالو لنت

 : ات ست یخ اب لا ہالاج ذب الج دادا هل اش رود دید ها نعم
 ۱ او نب الو یخ اوج داغ نفی وی دم لات ناف لا

 0 اوج ا ولا يترووخ لم سایئلا فالخ لم هنبآ
 7 مہرد ہود نالوا یت وز كب فان لجپ یتاارفومودملتضف لیا ابا :ندبسا رش
 | تانک تالاحلا ج تاک هل ترمه. لاچالا یخ لپ رک كي كيج لابہلپا ,نادصوصخح
 نت اب مٹسام یخ دود یجب تلذک بریک تن یعف کوج لینا سکا: عجب هلی رکن یخ
 | ناب لئاخ خاص بخ اضو هلو لب ی اوو ولہو هل یکم
 | اج س ںویہ ول 4 یک يج ةبابا ینخیالام ہیفوزدٹؤد نآ پابساو تالاو
 لا ۳ || صا لات ناڪ یزو نالق تاج هنهلاشبهبلوا ید هدن#ا بولر
 Dl سا لاف تان هنس بنر آوا لہ هود هپ ر کک هلو تنم
 انش دز یو رب Jit ه.فدلوا یخ اتص شید ثرد هود ینغل عب زا اذاالج یمعاساو

 لس N E د هود مپ دیدن لیمو یف فوج یک ولو هند

 عزت او ںی ہرا يک باخو نت دشمن لا باوا

 : لک as ورم لیلا تی ورا ن وانا
 ۱ و وب بسا بس وتوك ك اخو یف یخ الا نیرو لوالاجج
 ]| كتابو یخ لب E لیا هتک نالوا بوخ هدابزهبدیدشت كيف وی ك بج لالا
 ۳ ل قزم 2 نالا رادشماۋا عضو هرز اریفص هغیصر دی ما قلش وف نشخو :هبنوکس

 دون “دم لبتض لج رار دهن تبعک ءیک نان هلئیعک هنس انعم رل وق ن انلوارک د یخ لن و گص
 کرد ندرانا سیا ورعق نیدنههک ردهربشعلا دعم نوچ لزا هڪضرپ داآ یعاباب كنلبخرب
 ار ذو ایر وغرب ہابضوکس يا وین کوا لب یهو لنڈ یا هل هل یلح زم * ولارما
 نام را چیهج هلیضف هو یتض نج لمبا لیعوضحم لباسخ هلبوکس تم ویی کوس
 لاوہ او دلا اهن ددرا ذا! باللا تلجبا ل رف كقنادز هوا ن اسح هاررگع كم لا الا
 تنسجاذاالفدنع دلا تلخبا لوقا رر دید کلا بوخ فيا ریو کالا هیدن
 اهر زوآ یناوردیض وارد قعد هک ا عاب ل اا زولوآ اکو اسهد اجاادا ةع ینلججا 9

 و موفلا لكا لوقف ر نرد ىد دل واقوخ یس ٦ قاتل وه و9 4 هل ۱تاچیآ

 | اجا ها الملل تلج لوش كم اب هلي وکس تبهویتف یخ لی ردئاور
 ۱ ی كلوا مع ماا هثب ذاا ذا مشا | ٹل ا لوقن نزاع اب تالف گص ل رسک نانو نا زمن
 ]هو یاس ناس اھ هک و

۳9 
 اس

۳۷ 



۱ 1 1° 

EIT |وبا روس تم دن کد فبس لطف جن 3  

 زذ هس اقم تعنطغ تخف كيج لالللا زدفلخادنتف یعهقن اط برخ بانه ید هدیواو |

 یال الح ن م ةت مهلوق نم رولک هدشسانعم لعنا لالخو لادمظع ۶ ینعب هنا الجب اوت | ۱

 هردخ رفتن اجن بور ڪک شو هکر ڈک لوش هادی دش كالو Eta الا فيجا ةف |

 ناسا ءودرد دوخ ندلجاوو تاشاص عن هزفن یا ةلال انا لوح یهنثیدطا قو 1
 نسا اذا لج را لج لاف رارید جد لَا لشاب تل الج و عم ام یخ هدا تش كار وقول |

 ندا هدافا ید یرفض یانغزولزاهاکو زد اوز نشضنلاوا وتو تسا اذا نانا وج یو

 ھقمرغوط هکر د ناری نالوا كو كتف نج اھو کرس یا ہللا نع نج الا تاي لثل فا ا
 لالا رول هنشانتم دلولا نع تفوانر فن ترظن هانم لصا تلج نسب هيلوا حلاطفکم رو

 هان ةي كمالو ىع كلذك ك يج لالا زد ةنسا تشم مظع ہلبعفظ کالو رم كيج

 نواوا ند دادضاو نس رار دید هب هست یالوق للجوزد منلفعرما هیتعف لليتا ردویطع ا

 یف كيج "لیلا تلجا نم یا تاب كلذ تلف لانش د زولک یو آ هتسانشعم لا للجو | ۱

 ۱ دل زوا دلکنا هک راد ید هوا فیعض:یزرلکدیدمام للجو م بظر هل هلبادمو ی ردنک مالو ۱

 یس نادر كتوا نانلوار کد یدحاو لب دمو یر تک كمالاو یف كيج هارد دنس نارافزاب |
 لیلا هنساشراتوا ناتشاواڑکذ یت هلی رسکخ کبانو یف کج قال هنسابنعم
 لات ج و ىق كل وام لغالظا“ زدن ڏنس ای وب قد وکم كمال هدنندنام وقم ءلراپ» ا

 یه ربو زاوا | ك نہرو فدا زا نزو یل دليل ہٹا ی رااوب فدججهلیرسکح |
 | تلعلج ل رفت ز ود یخد ہنسا تار هلبلا یب هنشفرب اما ط هلعلحو زرد یو هنراوآ دعر هلسلجو |

 و یا آه ہک لب لوشهب سک دن ججو یم کیم “لعل لد هنکرخاذا ؟ےئلا 1

 || بس خوسو لشدو اهیفخاساذا ضزالا یل قلت لاش كمك ت وک« ر لززتلانزویلع لعلصاا

 ]| لا ةي رار يد حد هغا وب بولفب لاو هنس طعم نیم و رغ نم ریه ها ههجم ءاخو هل منم |
 ۱ هل ذلح ین رپ ہلموقا یلعج رخن وراق نا ثیدن طا قو تضعصت ادا تییلادننعاوق تللو ۱

 ردنعلُج نالوادرخ اه هلرص ثكنەلمہم ءاح هلح و مال مو ویل اذ لع ھوہف هذخاف ص رالا هللا !هللاساف

 قاطیا لجالج راج لاق کرم نالوا فاضیزاآ هر ر رسکاسنابو یعخالواكیج ل لعالطا |

 كمالویتنض كراج نالیلجا نفی عصا تام وماو هل ر رشک نا وف كلوا جن لجالج قیهثا |

 | داصحزونهلوا هدنجا قافەکر دمخ مسوس نال یب اٹ غلاوا او یمن رت یک وع

 ]| .تبصا لاسق ہنس انعم بلقلاةبح دیسی رطقناقءابس نالوا دنا كروز نالمطجو ندنآ وا

 ]| موقلا لج لابقن كفکب وفج ندرهش موق لب لولا هساروا نک روبات الف نالبلح
 ]| يدشن كمال هلاعطا رخآ دلب یا او سو اولج اذا لوالا بالا مالو نوا دلبلآ نع

 "ندرهش ینعب ةلاس لا لع نالسف لمعتس لاب زا هلوا نج « راهش و ندرهشرهکر د موف لوش

 :هبهننک نالوا عضو ہنمج هر رج راز د یو: ةبلاه ا ىلع لخت او یدنلف لماع ذ هرزوازاعح ہرشط

 لوالا بابل نمالج ہا ربعلا لج لاش كرش وبد سا هود ہن دی دنن كالو يخف كرجل لإ

 ۱ كمالو یف كي: ةناللِلا یو شک ںیہ سس

 كيج لجل زد رظعادا یناتلا بانسبلا نم نم هنالح لت ناالفلخت لافب قلوا ربقلا عظ 3

 | هتسکنالواردقلا میظغهدابز هلنبتظف ل جالا تک نالوا زدقلا عظعدەلب دمو ی رسک ك مالو یف

 | دیتا ا واوا ہاکم کت رد ةرورظ یک دلا بولواعفاو ها داف هر فش ندی و |
 کم میظعن هلی رضک كن ہزمھ نالجالا ا نند خادا ین یاس ساز وابا

 جت دج ےک

۱ 

 مج ته

 یوم یس :

۱ 



E 
 و و دو نت ی

 لیلا لک دز نو نوک
 ۳ رتبه لاقر با بلط لک باس فکر اراک شند الکل سک انو منه لازمه
 او یف كب اة دنس اف قاق لب زامک ت اتوا ق مه لادن الا
 اولھ لس ناتي قلم بوک او وه وک
 ناسا كو ۷3 نازک وجه درج ل افا :یلیزاهرززوا تفص ناهلوارکد

 ۱ ولناوز انچ ر رک ۱ خووالالم یش زن الات اٹک اجلا والان جا والاخز كلوا |

 ی دی ۱تنغتدلوال ۲ تک شر ست یم

 یا وب غرك راه لو ناف بنکو زوظزفلجا دق داق رف نتا رکود یل ۃاضاق فا نوبت ||
 اونو ادخل انج ونوم تى شل یھکولبا نایرھلما هلان نائل نوف || +:

 سان افضورزولا نکته یک کر دگر وک ل وک فل كوچ لقب روت لس
 مو بهش جا وک فو بج لک ارد یخ دهان

3 ۱۱ 

 | "ژولوا
 ۱ تا كنو بوم حد الرصف فلو نتف قنلبا
 | تا طا کم وعدل اشر دراظنوناارکذ ذنوج |
 | تعامبهضف كف ود لا رودان زنه او لیدی و

 ولا بل تب عدس هوا از
 لی جرم هکر دیس لب لالا

 ناک اقا اینم نرابج یچر وق ال دذو یاس کس كانو فو کم اناج نو ۱

 عزم دم مر شر
 یو رو رو وام نو ورا بز یا هردو ج

 بشی دقخد خر واس لاری نا لاقجاو تجرا انآ را تفحم |
 زا لا لب نیک دبا تعرس لیس نافو یمن لی فصل رخو طز ااذإ
 ۳۹ ليزك كان و كن زم لاا الا دلفاجو لنتیه لن لا یجبدبا ترنم
 کک ا رک دید كالو حف كيج لفحاا وضفمهک اهل | موقلا لا مزار وک

 نود لی مک 7 كول إ اسان
 کشش یا زا وط نوک بز مهز فل او هو ہھدوفؤاو
 ۰ 2لا توطقلب یا هللا نولن مهلا مرش وزد نسا ہود هلب سک نانو كن ءرسه
 زعم روتس ششوب ىلج راوظ هلیدب دشن كالو یف کیچ: لا ود هنيا عم قمردلاق ندر
 | لوح ج ك ال هرس کک كو>و یعفانءزبهب ةلجإلا جب هلی وسکت لوح الی
 | مکتهزروا قوا برع+یسراف یپکدرو رونلوا لانیفتساهد هی !بنفم لک لاج ناولوا ف اکو ہنسانعف

 ]یخ یخ ب و ی تل یابد یفسدمنم طوع کت هی نر لجو ز دلو عقاوا هد اسمشا صعب
 1 بک با یرکی جی هلی مو یی کیچ لااا ہنساسنعم لظع فا هلی: رض كنلاو
 لو لا ها قرعدقرط و ام رخ ہل كيج مانی جام ناف

 جلو قد هالا فر وک هسته لجوررہد ہنشق نالوا: دنلاسلداصح كنك
 با یم رد یجب کلر هود الوا وا ادا رک قجج لالا لباجالو نقد ||

 ۱ جن هشت تو وا راجآ نالوا ول



 فل

 | داو و كبج لا دنسادس زا چراغ طیف لب. TEE اتمام |
 | كرعاش مان ةبطخ ل و اوج ورد نو! قالاباہنفعج واو وفا نهه لبنا وک ہدننزبام ر و نت

 | كارو یف كج تانک لزا هلو e ten صص ِ
 | رز ولش اط یے لیست كی مه لارچالا هل زج ناکمو ةلرج ضر الامت: یز ۳۷

 ٹاس سک تب ان لر لجن ولو یار لاک رجاو همت ||
 |عفلیز نمرف كنوتلابهدلا لاب رچو هد روا یا ور ی٣ا ہنسا نو با 7 نوک ا

 ہدکےلوبا درس می تورج ان سو

 كنار و یش كل دوی سبک تب .لچ دز ید قوا رج بیا

 نکن ودو الو بوکس كا وف كېج زد لیبر
 تہ اش سس

 ای یس سوم سس 9
 كيج لب | ترن ڪا یا ءاطول نم ملتا زا ل بنت قا هد زمان هک ها |
 تناکادا ةنرچف ایا لایه نسحب لا می
 مهد ملمقناهکبهولبمرخ نوکیا ویسک مچ ربا یزتیاداو هل

 || تفلوارغاپ کیس كو نک وبه لنت ور ی
 لر ہود نانلوا: هه كلازو كرمه ل جالا ہلافرفوچ یز هلغلرقج کند

 و مح
 هام ملحق كنب هز ی نلمج قاق لبن وک كنبعو یخ کد لری واع اغا هدر ن
| 
 (نیجاادابعیاهنب لاک الال اولد «یفاعت لوک ارد ید عا هو ہربض یا نهج یاهو ۱

 || یدحنا  هلنوکس كنیع و یف كجا لذا راربذ ی مد ەنب راچاغاافرخ كچ وکیل عج
 هد قم شیر هکر لوکس نو ین بج لدڈیا ناز

 || سان رتجور یه رس تعزیه نال همت 0
 أأأ بانل واكف هدر جار تہ واج دا ا

 || ءاسل| لفج لات كەوا قا وچ كج وب نانلوارک هب وصهنبنعف ا عبا نان 1
 ناش فلم وچ لک: کردیم هراز لوش لب رک يج لا نالے هنگ یاالمج

۱ 

 ] تغہالاق لرد هک یر اج یو زی

 || درى کیس لمج ودان ان

 ۱ لەچك ا المج كنم ره و هکر د وب نهاظوید انا ون ت ږ اشا هدنفل ر او هاد س

 : ندنتاالفا کرک تکرار ول :وا لباد ہنغتخن كبس ایل دهم نادر نیکر دیوید یا

 || ناننلوارکذ یم ون ول ری کہ مہ ناعجالا یک بیک تاک ی لول سدا
 || ض هع دنس باقم لع ہر ان کر لاعجا و لانه زاد هل قوا تار اد لپ

 لزج



۳ 
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 ا لو ناف دول دوا زر قفل ۱ :

 رس جوس یاب
 فكي ِ ی

TOPE PARA TEA 
 ویو نادر بقا ترس رق |
 ٹچ دوا ہامکحالنو ہنلیاذ ا قوال بالا نماد هد نان ترا
 دۈچ اعدروکنم یاعمربقنالوا بوخ تولوایوق لاتا دمو |
 نا فنر سا کلاس وردی وزا

 و یوم یہ یس و لا ١

 جرد هننن شلوار یو ما و دل, حوا[
 مود کر ار لینک ان کر غلا لو ین لی لیدج الا و تلم تب
 ی لیدج یر ییاراو یهود امان کال[ روز کر دیس ود كا یاس
 کلاغ هی عمه بر تب مع یہ ھر یت شپ
 a ند ید سپہ سرو وی یی موروو جیا

 ل 70
 کت ںی ےس الا نل تل وا تا ناک |

 لب لالا وا فر یو ا
 ںیہ شرم سش شو سا

 دب شکیل يا وی یل شیره هرز
 ارت مزه فاسد دم دا
 ۱ 1 اتارا تن لاذ ۱

eںیہ ار ی  
 رر سس هنر

REازاین  
 | ةیاس ر ۷ کپی اختلال او و اسد ی شوت ول | ۱

 برسم و سس
 سس ضد هوا سود |

 بو ووصو هو ؛نالنجب مارا بابآ نال ا ٠
 بدو ریه نجس حد نخ مک |

natبال و حس اھم ار حاد یو سس تو سد سهم یوح ےہ مر  ansی کا شر سا یا  



 [ لوک داد اں 2 ۹ و مولا

 نرخ كنیغ ءلوم لبق وس تو ایا
 سو هم جا هل ندیم لپ قر یه و و

 اسیظرلظ ناکاذا ہل چودا هنا لجر :لبقزاووٹکی تبع قلات نو ن هم تلخ لدار

 لر مست ڈوب ہادی چچا ا :
 يارى نان ورک فال

 | نیظعتاکاذا لام: اما لا ترووص نالواہدومزف هلوکس کی ی رنک کو اپل رک

 | نی كيج لب ہٹیکالواہدزوا اج بولو دن لرستان جلب قاف
 | د دراو تخل هرب هنویو تعاجرب نیسان ویب كابو یھ وج لبه نعمت

 || یروولنوکس ناو یر سک ك وج زد لب ید یر و هات ٹو دب جیب
  هلیدپ دشن ك هالو هلنبتص ر دیبا یتییرب و هلیدپ دښت تلدلو یر

 ردشفل واتدارف ۃرزوا باغ یاضنلوارکد یوق یبدیداز کر الب لاد

 رازبد,هجدش BE زم و ا ال هوش
 چ ون لوح غنا لب دبصان لاقب یارب د هیف قو هلمنوکس |ز لم هاو یخ ایج قلب ||

 لادن تعالایا تی لیقا او او ف بهسب تول وف نو قالو ال دنففر عش تنه لینوکس ||
 ۱ ةا ن الفار: لک و لب لا ندعما هدانعمنانلوارکنهنیتض وبا :لوطلاو

 | دونه بواوا قو ئر له لوش هومن لرد ید هد لا |
 | یھی یرسک كيا كنهنمه لانا الا دمحم قو اف شک ناک از تم رش «لاعتهلوا |[

 | لا جو در نادر یر نر ی
 غیب هضم دامی همتا هک زد : 1

 | لااتعنلوپ بور ابق توا لالثشجا و لات تعاد الجز از یخ هوا ۱
 تان وب یمض كم سا ةبلع می نالنکماو ته ذ تنلا لاجا ادعت نازبو نماشا
 | ایام تخت کنمام پاو ىج كيج لاس دف نروط باواکد هک
 | بونیر وکی یر نوک كو فلج لسا نناراکناکآ دبع دولا با ورا نان |

 بوی لت زم شود ند نخ درب کن ود هکر د هک لو لوش ن دتعامج هکر کم
 بیپ ماور دیکک ر ا كبح ما لو هکر ری دیت هبهلکتنرک لوشو ها ع

 یک یر اجلا نیت نر یا ی
 | قوام ر كلبك کیا نزو لعب بسا ا

 | لوش رفع نزول ء .لیعا هلی هلن مم اربد حد ہملحم رؤلوافاکو رونو 2ا دغلام دند |
 | كىدوشودەر نیهنمکربذخرح دلا نزو یخ ةلدعخ هلو واز ان ۱

 ۱ خدا ہنسانعمردقلا اخو هنس اتم شیج رکمص هرز واتر ورطجج فسا هبعرم داد

 | فج لاق قمرواهر ة جرح دل انزولع«هلفسآ ورا لق لجزلاغ و
 | خو هال رط نو نىمۇ ھم ناعرار ۱

۹ 
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 ےس را ہےج ۔ےمژ ےہ بھ ے۳ جم رد ےہ ےہ

 هو زند یو هند وه امت TTT TTT الا
 لوا ان نونو ما: ازفن تالاغا ىدا انتو و ایده دش
 روی ا زرد سا را اما یک تو مال

 چا 10011 “رورو نا طه لتا ودر دعا كو لوٹ هلعوردهثسا
 اک تادا اس نم ول كل ل رر دنکو بكار وس ناز طق ال ذکر لزضض
 زا ر رمز وه كبل ندا لاثلا+دسئنالفیار
 بس ىا زدن ور اب هر فک دم
 یی ہمت زر اکر یسک هل ام
 وا ۲0 رکود شادی دم قی درس تل هک هد دزو یه كننالو
 RS دهن یهو یخ ك دوس ہک كبو نقلا هل ورنا تاڈرقا
 EE کم رر ةد هب ناق قالد
 TT ETE انار دن 3 لداو شان راستش |
 تو 3 نیب ٹال درد مرا نو قم قی لات یی اک لام اک و زد ید
 ات قم انا ۵ ۇب ا نانا اتے ا ذا دفن
 رد تا تن یمن وی ال هاب و مل
 3 SOTERA بت شا ب کک

 قو "قاب 5
۰ 

 ۱ٰ EE ES لیمو یخ
 دے ۳ ار

 اف ;e تخت لب الا
 اوم یک یو

E BS, 
 PER و زز یو دف را

 ناتالوا RIES او وک فلو یقه نان ال 5 ا زر وکرتود
 ۱ Ek دریک زده هایضف وا وو ره ںوالا اش ةع
 5 RE E یو
 ۰ لک 0 تا ا یم ا سالاد لاا لار هود وا

 ۳ 2 سک یا اهزیتف كماو و کنان لازم ردیلع
 ۰ یر لب دما کو ید اربع بس دلو ىت الۈ انتو هدنزوردیک لب

 3 راک رده ن دالا ديلا نشانان لو قالغ شرک زاودلیدعو
 ا 5 سس لام ا و یف كرم رمو كب نرخ لاج( ملف ود نالواكوت یفالغ

 تو رم اور i SDN 7 وق للاب

 حک او هد ا ادا بت هللا ثابت و ةرزوا باور یو وا رتاو |

 تناونف تل ؛ لا ردیشیروآ 20200٦ كالا هک بوسام دس نو ار دنزابض 2

 e نال روش انمم عا نیک نقل هام یو زر لابی یمهرژوا

 تم هل کو یت هاتف سنا نوان ندا ولید 2 نره را ار ی ؟ رک

 7 اتر اتلوآسلف دلارو هلت یدوخلو ۹: تهوروتوا هد با ما ولو
 |1 ف ند اعم ارادا رجب رک گی لاکا خا٥ رک ابا یر ناال

 اوج رج
 ریش دام وس ےس ےک او ی اہ تم سس ہوس یا ا



 ,هتلقنایدتاشفخاوا مجلل و

 لب ریکقاوی حل هنر یوف سری ارم مکی زید ی
 أ تو نون هوم تو یرب کس 27ت یکتا لت تو ےل
 هتنازم انهنسنر لام ودنسا ببر الا وچ ہلیدمو ېر سک شمس

 یتصنوپاوبوهتنوومیا سس
 لفابراتد لاق رزوا یاور یم ما بولان ام نیا

 | ی تان لکنلا رانا نالوا نزول مات ۱
 عہارا بالا نم الكب هما دام ل اب هانعع ہل عت

 و ما جو حر ایر کوک
 كفاكو كيج لک لا مندو 2یا انک دیت تاک وک ہا

 لاکنالا,ن ,ندردلق یوا هنس ہدلاو ینا لاعت یا دخ یمی مالا لوت قوپ باوا ۱ 1 ۱

 ۱ كنءمه :لوکسالا بالا هل وا ننی روف امرخ ب دنرزوا ھک رہ ي وجرهلِ لوش هلب رک 0 ۱

۹. 

 | نشیتکرخاب هدننکر و هل نیک نرخه , لاش لا ہنی انجم قارغا

 | هفوخ داو نم ةن وة لج ياولا لاک ةلک تادلاولل برط الاقي رر ىقى واي نل
 | ےک ك یزمه لکنالا زرد لکم تادلاوا ير هر نوک نعپ هش رور واو تعا ۾

Deیہ لکاالا زد غل ہیلو اک  
 یدتنهدنرجشور

 یو یبیرومنویق دیدن و یا ےک ۱
0 

 کر ده

9 

 رگ
۹۱ 

۱ 
۱ 

 سلوا یر وسی بوشر کا نوبت نچ وری ممر لط كچ و ڪڪ دو

 ج هغاربطنارقس ند ویق هلو درد هلن نالهدنع هبنلوامجهرب رب یجوا رتو اما
 تزکا ادلجرا لا لاعب قلو قوچ یسیدوس قوق هنسکر لب

 وش هلیز کاوی نو
 یی اف توتره مر TN تنم ار و

 .هتلهاذابهریغو ر لاف بارلا تاب لاق یل رد یخد هککود قاربط هب وہف لنورون و الامع

eهکر دوقب رط نالرا بعص داب رك همع یوا هک غلب بورروی  
 ھا

 لح رآ تی ہنملوقترد ہنسانعم لال ہیبت لا کوچ
 يدعتم ومزال اما حار رص بحاصو متکلہ اذاضیا لوالا پا نم ال 2

 ږدراشپغا a r سبد | 1

 یرس ےس یم یف 2 ا, زد اروم مک TO ج اد وت ا ۱
 عینک لا وصنلاق یاب :مدءرددوخ ایم ناف اب تو

 سس هم مس بس ۔ےھھمم دا رج ےھمکُچچىم r a دا فوق a ga ےب تا ایسی -<

> 

 ان اج 1

 ی و

 لب اب وط یل اڪ آو د هبا اد

 ۱ ۳ یر كا للا ہل ان وا و ہلباہلح مہاجر ود ہلبح

 ۱ كم ۲ عب لا ديج ءا لب ر هنس اعم فوپمرازپډ خد هک لو زرد
Aهیانال واندلیفو نتدنب وت هودو هساواندکچوب, بیا نچي فلب جرج  

 ا
 1 ۳ را ود دز دید هغي ة عقد, ی وال رو اتیصآد الت هارڊ ردلا تل و ست 2

 عاودورع هک موفر و 11 ده یا مہشیع 4 ہلال لاق د ور واوا لزا اقق

 ۳ هلی دمو یو جد

+ 



5 

eA 

 9 هال هلن وکسر شنی امو یخ تا تل
 سس یا منه هک جوش للا يدیلعیخد
 ی کج ی ان ءالنولا هنسمکپ نال وا وہ قرا هلی يجف كيج و كنم ننه
 “چہ .لجأا| قبج زرغط نالوا حساو ءالجتو هنسانعم تروع لوچ ی راق یتوم هلب دم تلغلاو
 الو كيج كلن نامہ نیلجالا هنس نالوا میظع ودوم غل دی یشنو یف كجو
 03تا اس کلک هنیماتنعم | *وم مالک,
 یانی داس یا نیل الف نالف ین لامعتما
 وام ن هر یا یمن یم كی ہرزوا ون یو ها بیم آو
 لاو هی اتن تامتا فا یس یک د یی هی ةلمرملا قهردشلو"
 اا ران چک کیک اد شام درو نوش هلن یکم كنیڈو یم لب لعلا ردیسا
 ۱ 9 و هد جم زوم فیلم لس ننام بما اف للضدواواالویفو رولوا هداهفانرولوا
 فلت ۱ وا كل ہداب ز »شید نجف لس 4 من انعم یزاشاب هم نانلوایکد

 ؟ودهنسکهلوش هل غف كنیعو كنز لسالا. نت هرزوا ضعب طع نایفلوا
 سس كفلاو وکم كنیعویتف نا. هوا ءززوا هجو نانلوارکذ ||
 وا فا تمل ات لس کم ك نیہ لاعتالا ہنسانعم تروع تازا
 ےب ال درج راد یکل د بنیفضت نیو ی كنار .لعدماوفلاخ
 ہا فا تر نالوا قرخ یسہکا د هلک كنيعو كج دعا !دخلوا
 2 كنا یل پہ هلساجنعم نر ابقعلا رک را الزبد ۃرقفم
 27-0 رش شر تنا

 نکا لا لہ ای او نالوا تک رکا یب ہل یف کلات لافتا
 کد نوا کی دیک چه دی ۱
 | كذافو یرک كا لقتادزود لام ید هتش انط لا كنارکےرولوا اکو دبد نو اکود
 شر لو نس انزو دول وا یک ناجا هللیج ی لیٹ, تن «نمه لاقنالا وب هی یکم
 یف ید کر شم مهلوفهنملر دیخد دید راقم هدنزو
 لفل اهنسا عم یا ضا ین اقم لنفخ یف فو یرسک کام لا لا مدآیداسجا
 لای سا هرم تا ید قلب ا ارفصرتضلش نیماطا بالا نم
 سنا ہل نے9 نالا : یراکتم دخ نمی یمشح و یاب فیس لم لفْلا لیقلوہف
 ۱ یا یدسیب قل وقت انسان همر وف قل عا نالوا نی نجف ةلفلاب یه ال

 او نیو الا تافل لوقت اراد ید ةه طو وال بابلا نمالفن لا نوا یف ۱

 ررظن ۳ فرات واهترر انبات شل تافل ن و کلہ نفاق او نکا رم “ر رب د جد ەغمر لاق

 Pa کالا لا لاعب تزوعنالوآ لری هلبغم اف یف كلاب لاعشا اتم نن الف ام
 زو لغ رمان زا نود بک



KAN 
 Û سم یہ

 ۱ نت تّوادع ہلاکت 7 ۷7 عج هم لو
 ۱ هات ردشل واعد دا و الی لا دنرهوحت E YELA لوالا

 | تیغ لاو تو هاتف ورعد لا سوا
 | لبق كئب یبا لاو هر زك نا وال" ی

 RNS ٹلماعف کال ر دلو لو

٣ 

 ہیکل وج یعج لب رسک بو نفخ علاج اتا مک ناو هما ود نور

 کدو او يا ا لع ةلابت نم نوا لا قو د فور غمه لنا زوج
 یدیا شا دعرفح جاعع هدنی لودر وک لے هدف لاو هات یس

 قزب,یمادنیاردرا و ی اونا تم رک ینا ززد دیش قرن هک لر
 عب قارا لغت هتمو ناثلاو :لوالا بالا نم" لغت لغت لاسق ودر
 || لاقي هسک ن الواربختم قو خف هل رسم رن نام فتا و

 1 لوکس كاتو رک كی لافتا سلوا حل ام یم آر ی عد طت 1 ئالغ

 رت لا رخ هلن اسب فرخ یب ها سکه غالب رپ |
 ]كلاس دنم نعم ادلب ويښ در تب ما و ۰ ۳

EEE 

۳" 

 نیا لخلاف )ری د ید هارو ئچ رنک كات لات 9 ۰ اس

 یوم ںیہ فان نالخلا رھی زناتة راج ىا چو انا
 لانا نوا رشود سر ولی روا لکن یدین د لشعر لا ردا

 الف فش نرمل باطب لاب ۱ ۱
Eفرا نفاق ند ار سا نیلم یرننک الو ی نام  

 | هل ورود نشم ناق ا دت كن رخ ماطو ار ن با طط ذک زد ۱ ےل کا 7

 | هيا كش هلن شک كان اول صغ فالو ان لت الت نوح ادا یر

 بب:

 ےس س

 هما لاقن ہدزوا ییاور دی روا. قعهزوا لب رک تاوهو ان همه نام ۃوس 2
 زوامل اار یخدر مو داناو ەق دعملادنعالال آیدی راضفبوقاطاا

 | دلواوو + یاب لایک نا درو رخ نرو هلوتلا راد دتا مد تشاو لاس #

 نهاد ىب بق ف وا وو ین كن :تالوت ےس ۱
 ۱ ہرضخ كواو و ٰیعض كن و هلون یدتا لیلخو هیهاو ان ینا هبالودو هب الان ناس لاق هم

 یی سس تن

 لۆش هلن تیک كىا هلو یدنایهعاو رذهییش هرفس راد هر طفوا یزالک ت

Eتارا ندناشخپاو اضطل و ولواةاک  النوتور ولوا هدا بحر جا  
 هح اص رھی اکی ح تانو نف طلا د ناک اذاتالوتوذلنالەنالا تیرزوآ اور یارع ناو |

 یعض كالو نان لول ول( شا لصق)یک یا راكد ہللا سر دیا تواق تاج هلن اسحاق 1
 هتسانعم خرآ نال وا حا رو َقافرؤاواز مه بدر کیس و | ۱ ۱

 ۳ سس یج ملبن یرسک كمالو ید كز هزتتهو ا 2 20 لع

۱ 

 ےہ وه ےہ ےس
27 ۲ 
 1 ۸ن

 | كشر هد حف تا لات ر د ا و نالوا دنن طل دین

 a || كالو یخ کيا لتلا ةد 6 ی ™

 ۱ لاپ دنت ام لیتا لت٣ راولوا :كعد*یفغازب ءرزۈۋ ییزوت ہک نہ

 "| و دواظفا نانلوا زکد هلرفپرلغ تبقات یس مل ان ال ھف زنا

 3 مور هامءوست وه لب هتان تلاس هی دشن كالو فن لان

8 



 س لی هلو داون ار شلال رد یب 1
 027 ریسک هرمه هلی, ود تو ۳
 د یا لعاجر ند ایچ یط بوکسدلواو یف نب نالو نالوب کتاصرع
 ۱ رم مج وو باہ لو مبنی انعم بلخ لکو کل ایا
 ملا ولکدهنسانغملاحو شعلا یخر یا لالا زلف لا

 لار دیلاتو ابو هل بیا ناب مادہ یہا لاغر یخ دامن |
 ۹ | نرو علج لالا یک برع دنا شا ویو بش شم ےظج
 ةلابديلا برود درا پ قرب ر د لی یامان هکر دینی
 نانسی نالين وكس كناهو ین اب لیلا لاعتهاءاش نارولك بمالا
 aA ei ید هتل لب وزاربد هبوتزا

 | تیس هر هلهابید اولا نبرد نریم بیس دین ری نت
 دل وا ودر لی یراکدیدرصع نهار وای هاب بلا بوناوا |
 راند هلپبق لر کسر د هل وپ لاح «دنامز عج لب وا قلا ارم ہن ق ریا ین جت مکا

 كا لب نوساوا “ا تروع ك رکن وساوایممالجردنصامیابالوا
 8 سقط ربا اک لابی هم كن هفانرا رص و هیلوا یر اره هک دهقان |
 ۱ یب بار ورم نالا ی رب هل اهلها رر ارم ودا زص تاد ریال هاب تنی قد تا هنا |
 ولیکه نیرو کز بر لوخ اج بدنیا دلج |

 چ ریو يار تك ا ا |

 ٰ ۳ وار رک تم کیبل جل دیدن و یف اہم و یم ناب لا
 ۳ لب سرخ شریک اد ی باس
 ۴ لم ایاز ها نالوا تمالع ی مت تاهو یکن لل ھمارا ووت کرت |
 دو OLEN SE جی رم وت
 مل سلاد اوس ماس ایا
 وہی دت یو وو هام نان
 ما بام دو هد ام ضن لب سکه اتو کھ لانه
 نوک اه دنا ی كم و اع داف نم یا لهتن ملاعتهلوقةتم
 اب هندنبامو یفخ,نناهو ټنزمه لالا هستم اعم هتک نالوا یقلوک هد ز ندلاجر
 ماس داب ینعج نازو یل ع لیلا نمایم لع لوح یشی کنج انا و سی لوکس

 ک لب هنا نجم لطاب چرا نفر ضمن( لابد لا نی لال فلا یه ینا رها |
 مه کیف هدنیام كه یم لداخمم داہص وان اب لصہآ یممو اوه اینا ان
 ی 5 ر دار وج لوش ږوب ملا نزول, هلص لا نیلا یا لانو ر اخلاقی من سا نالو

 وردی ا تالج درب ندچم ةلبنوکی كنه هدنب امو یف تا دو تا اهل دنه دهب راني ایل كذب
 EIEN ددو یادی دهب نا ماع کنز دیا شد عو اا

 یاو وم اف تمام هنوکس بالو له لیتا اال یف نسب | لبت
 لوس اس شہرہ سس

 توادع



 TOTTI 7 ا چ كلکا 8
 هلت طنین لو کس دنباع كمالو ضد لابن إلا ند ال انهما او :

 | بدل ات ر ولع لیلتلا لیلتاا لزد هد هک هک فرخ ند اخر لاو ندش و نال

 لات ود ىد ەغل توا علا قیفالنوا دو و روس روا جوزی
 ہنظرف نم لب لاف قلوب ثیحص نا ضرع الف از للا اف هنم غار اذا
 هادننارذا لزوالا باعا نم ہلال: لابن ورم یاب نو ما تاب 2

 مال ساوا ېک امرا لب ٹی دبا اق واچ اسوا چیو لب اشور یابد لج لبو
 هدام عهزپخ یسبتخز زیات: ملوق مضر ول سکا بیت لو 7 دنیا |

 ۱ هلن ی زاصو هبترفطاذمازا با نم تال الوقت بدید هغوی رغ و
 ناتو كبله لالشسالاو لب رکن رض ¥ زهر

 هدنضوضخ رهن لک رانا ا لامپ سپاه اک
 هیلخو شبا انب لاب البا لات نئ و رخ ٠ ۰15 پو |

 الرد کاخ كااتو كن »رھا« الت لی ةف ناد تلف شب مقا شو له قبا |
 ةنکئالواراکر طب واوا ین هدب خخ کابوس ل۷ ساقه ۵ قوا شاب
 فول وکیل هه دان لو لای دنا اطک وراز درج لخرلباذع دی ۱
 نالوار آواز هلبوهنس نم تزون نیواک زاد قا مز ین وخ لبد دلا یف ها
 | ین لک کر دنامع یز انفع هلن کس کمال یخ كلا لب یا

 نۇ تاالد لر شا نوان وطاف و و امار ولو هننکع زا
 تزضولظتو بز لباد ق اغوا ورع لب ان تن راعووع میریم تل

 ےس رک
 زاید هیات نطق هم 1
 زک و لا لا هو هو فو *
 ةن تملا ۳ زس تی سوتی

۲ 

 ةدلب و لبا میکتنرپ د اش وا وش وانا تلک سارے و یح

 یو تیز موانع ا دی ھو لالالا وا
 ید عا وز دشک ناز ما تعالع هنفوضاو عفت ن دنا قام مالک

 نکارداهز دول لاج خدو دنس هک هفو دس ریزی دو یا
 ی

 عمار دارم هدنابصا باولنف ند ناب زت یر فرعن ناز ی |

 لد نکل و دادم وم تس و ووا تباہ یس لکم ما تن رےہ رم ٹا لاک یکی دعا رک دوپ كنو شوج ادم
 او عابر الو افرح راو رد نده یزد وما او طخ |
 ندا احنا هک ل دسهابنوکسكلواوو و
 ل دوو كاناب , لا نو لالا فملس امر اک دن و جنب هلبتف كن زرہ و ور | ۱

SERT E ||اھ روک نیر  
 ت الواوز-ننوکتلس ا اچ تارا اتم رد

90 
 ی بیس سم ی یخ یک ہہ. ید بی ناس سا ساب یی و یو ےس ید وس لوس سی 4

IOIا ا ا ا ےک س  

 8 ها

 ]| ایا نوخار ئ لوا ئزاخه گر نوا نامش و رہ
 ۱ و نفس نره یخ O RL یار



 وبا ترا اردا نچ لب وار وب
 تفت لکا یخ وا فرض لث نانو رک انکا نہ اقا ولوم الح نا هل رویم
 هان نا ارکذ ایر اب ةلاکا رونلوا لش هلکشکهکو دغا: ل وش دمو یز سک
 :وهلعاب اونم پاون واطاخ ملا ەت نوا نوش لکل کب ین
 زالکو ناف دوم هدنافس کر هک د باهر هبا تس هرکلی دا
 ہوا یر ن وب یک و زس وب یکرخ بونبا طوسی دکردکنک

 یون وی
 ۱ هوم یو وه ہم رس7 نکا لزا
 ایا تل لۇقا ید کیا طلخ هوای لکبو اذن

 ی
4 

 ]یر ابرو يايرا بتر قلا ۋا لقب مجاهد
 : تو و هم هو ذ
 ابی ها هوم واک ہد وما ضم شواو گوۋ دم نکہ نب جم
 pong wp ro دو ےہ تاں ےہ وج مس حج paa ہہ ون ےژہ i : ۶خ ےی سیب ناب. ی ERY ۷ رد وہا ةللا

 7 7 هی ۳ 3 ٦ ۶ ۳۵ص

 د٦ : ۷ : ٠

 اوراد او میز فر شات لی بعوباویدب
ETTOREونک  

 اوون دا ۴ ا دنانقرفتدارم هالب یدیدتنادینعولا
 ضوم ولو دب ندننهکه نشه تانک ایش انا و ید یدو دیس ا وادی |

 PRE كتاب ند ناسیلبیذ لوآ هک ردز اومد تعلر ہنوز یدننادنخواو نسرپد یلب |
oy HENتہی  reg Eبم جناب  

 دق لبمو یخ لاحو یر د کنم
 وا ورا ها وا املا تام
 هر هوم سزام ولس ی لب ما ین لو هنر الباکنوساوادوس
 یی« كنبصیالیا ةلاب یدنع کال نال ]لاش هس انعم یخ لب ديدشن كمال هلال كلور هاش ||

 ۱ :دنم ۹ وز دات یخ كلذکيکماطق بسا هرزوا اریگ الو یف كر لالب ||
 طا تل لا هل دو هلتتمض لولتلاو ائ كلا ةلالملا و و هلن دیهشتكمالویمض كنا الا ||[

 ںی رش عن زا اد مس ڈور ةلللاو |

 ذو [ نفتی هیفو تب را دو بیمار الا نمهیقام یلخدتلقح ۱دا هتل قفل وهلولب و هنلالبو

 دهنر ر دوهو ہت وط اذا هتالب لع املا وظل وف رب د خد هنکاک اسم لادن رخ هل

 او ىغا با بدو یردک مال خاك ناب نا نا ئادا دانش الاح مذلة وت
 | شر بونب و و اکا خاک دب لوڈ هد کان اش انکل بدن یر سکس

 سس و ی م کاپ کوا e ےس سس 2

 هداز



 دلتا لات افکار
 قار ایلن هل و طبل هنس اخ متر وچ نالوا 3 دات و زنی ام مش
 زاص اذا سم ان بابل نم ةلاطبو هلو طب لای لا لب لاتن ارد اه كلذ ا

 جور لټ وک كنیعو یخ تا لیلا یی ناف راو ند شب اهلی دف یخ رل ابا اف |

 لوک كنیع ویعخ كن لار ونلوآقالطا یخ دم هج ۆز لمبو نهان هم ازز چ بلوط ||
 | خدا وله قسط جوز وچون ون نال بو "نی : ۱

Oٰیاوفازلاودھ ا نیل اهب :رولکه د هنس انعم بخ ا لء:والعدر اضادا تلانلا لی الا  

 | هزعولو نقد او قآ چاوه ندر کیک کز زد دن جاتا قیاس
 ۳ ىغا داراست کب ایا

 یرشام تیدخاقو نزاهلراوص هلا ءامونزسمم راوصهنسک یار دلو اون

 حز وش لاد ید شک قیام دای لا باک تب تان لب ورتل
Aلوف نالوا صر مان زق تنا كن ادنی یو نر وم  

 2 لو منا كراپ دارك و كم ریلیف فاض هام ميل بودہا باعا لوا مئات د هدناذکرد
 لاعبلا, و دوو مو وسسرسش سب "۲ ۷ مز 01

 هه تل مو یک و لعاب لاعبو برش ی لکا مابا تیدطا یف رد فا دیت عادل
 نملجنا لعاب قاری لتپ لا بعالت یاا مجوز لعاب آلہ قف اترو ||

 نهج نبخو یف كات لا تروع الهی هریک ترین طب شاد ا بالا
 تیغ یرکس كابو یخ ولو بله نسهااف ین لمر دک لب اغلا هنس ان 2

 یلع لعبا ىجا ص رتا لپ دشت كنیغو یش كاب لاغبلا هم نعمنرتاقر هدفی 0
 DEIN TIENT ا ودےرکنلانزو

 کی ناو یدک با نوک كف BES اہ |
 هلیغف تافل لنز د دداقجلا لاک هک ان مهد دوام هلو یدحاو ||
 هنا لو رد لت اکا ہلوا لشاب هلکنآر فوت هکم نن ره یدنازاضس ور نالوا ق وچ قوا ||

 لقبلفتالو لوالا بالا نمالوغب لقب مالغلا جو لقب لقب كمرولیلاتض ك الغوا نالو اواز ەد اب
 هرس هر مه لاعالاهسزولب یشی ذیزآ تن هود قلب دربعبلا بان لقب دی تیک ۱

 هدنزویولاقباو هةزوعمضخر هظاذا ثمرلا لقبا لاب كم رشد توا یراکدہ: ثمژ ندرانوا نال قا روش |
 زعاشیدتبایرهوچ اه! انا ل فن ضراالفرع الا لاقاک ملقب چرخ اذا ضرالا تاقبا وقت ۳
 هدب رخ تن لاک ویل وام خن اک یر وی نفرد یت یت تراز یی ۲

1 

 ا

 امم ەداوادن رم
 الاغا ب- لالو قابو اف لخبالاغہہاوا شم ٹنکردنم لون لب سک فاق قا ەك لو
 افعال :قمررصتوا یراکددٴبمر سار اور داونلا نهوهوسروماولوش لو سراووہف سزوا |

 || هلیدیدشت و یض كفاقو متصف لقب للا یر یار املا لقتنا لوقت قوا هلیزسک كناتو کن منہ ۱

 نمی ارضی !تلسر ولقد داش م یال رکا ەلد نمک كفاق ءالابلا لقبلایرادار امطنالقتل و اوفنءانعع |

 قابل ينفخ مالر دیدجا اق كن ءالفا با هدودن« فلا ةءالف الا ن الا نسردپادنلاكسر ولف فن یال کوا

 | نما كم وفا نم یا لا نور دف وردم ہازمج ندملکت هکر ردہعما كہ کن دیر ھدلب سک كفا

 a تردید وو میم مما مے ات WIG را رد ی جیتے یس. بج

 “ اپ
 ء4 با

 ۱ لاو باب نفر نماز در ناتو ته طب

 : لادن هیشاکآ اب هللا تدنهیضرایوا یس ردبخاوەکًالاحەیلوا بچ او ت تقباطنم٭

 ِ اک باوجهدنبحیراکدتا سو دلم نوتاوهر یخ ار نواروب زمی دو

 لب



039 
 هست

 2اب ل اوش هدنبج یبدنپا a E وا دو ےیل سر ۱

 ںاتسنعم لیوطر ج شاط ۽ نوزوا هنوکس كنارويربسک كياطو كاب لبطربلا هبا شفنا 7
 ربط ی = ثئاطو كلاب لطرلا لطولا ہنساتعہراشانیط نوا یی هلیدمو ورک نا طو یف تاب لیظاربلا

 ا لا روت والامعتسایخد هلیدیدشنلمالرولوا اکو هنس انعم هضوضخ "وننلفزد هفت سنجوب
 سبب از لوصو لتوایعب هلوا هلوا هدنننارب هلی هک ن دررهش لوشهلبرسک بدو“ وضو گنا

 لقب یر نسیضا هود بت لول ردیمس| هش رربرلیویوالسیک هنر انا وا هی || نب
 ۱ نا هل سبک ناز لرابلا ھمارا ییسینضا عب ھیانرطفاذا لوالا بابلا نمالقزب للرات رمعمل نلزوپ

 ۱ ور بیک. ین ہرن ادا قالطا تو هزکدمهودنراب |[
 دک ملی دید زو یف كنار و یمض تنا لیلا هنن انعم نل وود شمراب نسبضایچج هلی لا 1

 هک رب دی جد هتشیدینا نوش: تانهود لزابو یب ثالدک هلبرسک كنار و ضف نا لزاوبلا E تالا
 عد دنارب اب وک نادند لزاب جا رص بج اص هدمانموب و هلوا شک اروهظزونهلوااا

 2 مدر جنب د ندیار دوم هاتف ولوا فهیم بج اص میکتردنصوصحهنژب د هو دلزابارز
 ۴ ص توزوس یر رش هلبنوکس تنازویفف كلاب لربلا ردشغاوسفت ہلفمراب نسبضاهو»یل ٠لوٴرو

 ٦ تا اهمدلاسادا لزا لاقي هقا اف هقا نام هکر دیقیراب شاب لوش هل رنک کنار 7 ةلرابلا ةلرابلا قلع

 اب ایذه لس )سیکل هزسهلا لارتنالاقشناذال ر لای قلراصطد شو یض كناز و دلت ۱

 ےےٹملی سک كنار لر ابلآردیار وہظ+دنجاغاامرِخأدتباەکرل راو دهشعل وش خلط و یشنااذاعلطلا لربا
 هبضانوةدحا ویاهیغا رالوةبغا ہل تیقبام لاک لزاب مھل تیقبامل اب رونلوالامعتسا هنسانعم

 : ۳ میان یش ہدنع سیل و دل زاب هدنعامیدتبا بوقعب ور د هو ددارمند هیغارو ر دنوی دارد
 ۱ انوکس تو ته لب لری هنس انعم یر دل رپ طع لو ھل زاب «دنع تا كرالوا|

 نکزوس لوش هر نازو فوکس كان و یسک كو“ لرې دشوذ یا لزو ودرمااده لاق نس انعم

 ده نالوا بوخ هایم كف او ینوکس نازو عف تا بال ریل ارارو لف فاص بوس ینارشهلکنآ |
 اعم ما هی كيو یجم كنابلسیل اماظلار وملابموشبنم تاک اما رہ ضا نالف |

 هه دکل مم یەنسکر لاسب او هنو انعم مر قلما ار ہلیر کن زمھناسیالا ||

 ۱ لام دنمودنسک و من ایم ای بوت لا تاما د5ا سب
 1 ۳ وک ك فو E وإ لاق تیک ای ھن لتون نا ۱

 و ابو مف لب لات هسک نالوا مضر ؟ك نيس لسابلاةنس انعم تاج هليضف نال سا تزج | |
 ب هلساملا یل ناپهنس انعخرار دان یچچ هلع كننسو كنانلسنل لطب یا سمالسآ بابا نھ

 ۱ مولا میک ہلیری ہک كو یضف كلاب ليلا هاب فوم همه رج ءابضف همون ۱

 لب دلیل هوا شاخ دس امن ددعتک ب وترا هدنف رطل ذب هکر ذپس هی ١ل دین لیبل ؛وهنسک نالوا

 هلی ربک كنامو كن ءنمبهلاسّد ال" تل هلقر هرم هوش اب هوم نه کر د هک ل وش لبر مک كنيس وی عفا
 اوو لیقتن ادا نالفلسیتس الا ض كل کلم نس ةن نو کوا دوخ ابو تامردلوا اب هنسکرب
 ته نئی هللا مسبةچ رجدلانزویلع جلسا ال احمال لتفوا لتش ناد رو ںرطلا ف هدفنا ر طز

 زغوص بخل صلا هللا مسي لرق نم یل صنلا نم ترک لاق ول من لاقا ذا لج را لب [ لعب
 هرم ہہ لی ریل افملفح هلب رنک تاناط| :لطابلا یدحاو هاتف( الذک ہللا رذفورغف لصب

 E عجب لیطبا هک اب بوکس سایقلا فالغ یلعد د ق دی٭٭چ تالطابهلالموی رکا كناط یف ۱ لب

 ۱ نوک ناو كاب نالطہلاو هلبتضلوطبلا قلوا لطاب ةلبئوکس كناطو ئم كناب 5
 زوم سل با مداد یمن

Tg ححح 

  FOEا ۰

 طز

 لغرب

 ےک



 تام ےس سس

 لىى كیجو لنت لالا لالا ردالواب تعا نالوا خر ۳
 | ناق هدلالفتاو و دهد هانی ر طلا ا نالوا ہدئاساوہد هودوهدنآ لوا کر دیار الوش ||

 ہدەقانو هرزوا تاور وغاب هک نالوا قو طو نشر کک یخ لالا داتا اچ
 هدومرف هفت کیح و یف كن لاتا وا اننا دیبا آی٤ دل وبا

 یدنباورگواو سی لینی واجب حش لاق تن هزدسو یر شک پخو یم ۶ لب ہل تین انفه ا

 هلا لاش كنا تب افکهلیئوکس كنار ىسك عن هرم لاجمالا ان رو نک و لوا لاک |
 هرکی كمال هدنرخآ و هلک لج زا انعمتظعت مرا نرو یلع لبعتا لیعتلا ہا ادا فلا

 هکراوردفو ید کطف مکتب ارد یرهادزهنک ایر ےلفع یندشنا شش دهن

TORRES 1كناب لد هلن کی هدینانو یف کو دلو ازاد یل و یل  
 یضف كەم ءا وڭ ناب ةلظعلا-ردیسا تا هنسکرب ندلاجر هلئوکس تنم هم :اعویضختلادو
 لجرا لظح لوقتقما راهم یک یضارخص عو راوہراف ہرذوا نزوهدجرخ دهان کس تهمت زاعو | ۱
 یعصكنان للا هثساتنع+قدارصق دارا هج يازو هلفاق نارفقو عو والا ناف نازغق زْمَفاذا لوح |

 هکر ذهبان را یسیزوتکرانوب هنیتقف لعلاو 4 هلیئوکس كداخویتهكنان لخغلاو هلنوکس كااخو
 كلاخو حق كن لیلا هل رك ك اح لالا رد لات ا ا

 لاضالا لو لخان خان وه مازا بالا نمادی لب را لک لاحق هتک نالوا فسخ هل هلن تک

 ع رکا نزو ىلع لحن ال ن دج واذا هناا لوقت قلوب لیخ نبدننکر هرکس عمه
 ًادمو لطرح هل ية كناخؤ كي لا لنا لكلا نلادت ادا هتل لوقت کتب تشن هلک ین ننگر ||
 ناناو یصه كاب لاخلا رد اشن كف وخو لضدل و خب ةي ةن دلم دل ولا لاقب هتتسآ نالوال | ۱

 لدبلا اقع عاق كن هتسف ر هلی دمو زك ك لاد وكلا لندلا هنسک نالوا لب ةدایز ہلا ۱

 لند هیف ةغلءانعمب هلیتوکسش كلا دو یرسک کارا لیلا ەنى نالوا قاخ و ینعوع كفش ضف |

 | دلواهدنسهیاثح دن ودیق هدهنم نودع هک ربد بر لوش لکت وهربغو لک و لکتو لنوو دوش |
 هل تفل دہو مکا ع اقسایریضندهلکتر دوبهدیرع مالکه رزوا زو لعفو لعف قدا ةد غو ناۋ

 الد لدې لدنل ان د رار د خد هلو ا ال ثمهنض رق نائلوا رکن لب ورول اوا ضراغ هرفان والا زد غار ||

 | قید رغب یادی لوقن زر ددعاقلدب منش لب رشکت اومه لامال ئارا بالانس |
 هر ی هنسنژ لمدبنو اما تقوا نم . هللا هدب لاش لا دهد هلق ل هدمغلق دسنز كاذکج رککا نزو یخ ۱

 ىمطاتلا دؤ هل غف لدیتلاو هلبرتک ك ناتو كاهرسه لاديتسالا نّرسعلقلدب : ینهنساو لزب 5 ید |

 یی كيدا لکست نا وهرفب یشلالعشن ال اقب قلا لدندهتسنر یمن دید شو[
 كمشکد :تالذکه ليم تالا دو یا كنان لداتشلا كمشکد ەي نسر هلا هنسکر ینعنر ار تو ا

 هد ا تافو یر ندرانانافضاسشوالاخ نادرانآ اندک زهور نا نادادلص هل کف ك: رمه لادالا

 ےہ ےس یس و مس نیو سو سر NS سا کر سا 7

 ےہ

 دب دن ا زی دحا و كِادبا ہلیدمو یرسکكلادو یش فنا لیدبلا رولیف لا نار هنناکه امت یادت
 یشلا تاذبلوقن كەر وەنسْ هفت رط ناخ اہلِ کش کند لاذو یخ تنا نیلا ۃززوا ٹاور
 كلاذو یرسکسم كلاب ةلذنلا كسر وهلیقب رظثالدرفوخع نر هب ںدحو هتیطفااذ لب لبا
 شدا هکر دل اننا ل وش هسا زانو هل بقا و یوکم كنان هی تنگ تم ةلذباو هب لوکس

 انءاج لاقب هثسانعهراسات ا نایک ن وعاشوا یمج هلبرتک الا دو ىف پھ لیلا لقانا زولگ ہگدلاٹہآ ۱
 نوسلوا بوُٹلرک قالٰوت قدنعفز لب رنک كنانو ك رمه لاذتالا ہنلفن با یا ناز امی تالف |

 لبارلا كمت اكر ناف کن هه هشت و ى علاذیف لطف لات لدشاتوسل وا رش ۱

 || ت ەرزواتراىتناەدشېوب كدر قال نوار مس د ىو اموات ۇ رخال کو فلا

 لدب
 لطص

 لدب

 لذ
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 ۳ ۱ ردنع نی ایل ےن و واهذاب نه درج لذا مکتب ردم واهداب زا س افلا یالح للعث ؛رخآ = ت

 هما ت خرو رک دانزاهلدنروخارفاهلباخ رف هرر وا یت دلوا دو هدر اهش ا وبر دیعجج بلها هلیدم ا

 "لهالا لربد رار د ہد یف هدیسراخ ناسلهکر دهنتشانعم قفاحدنزو, ج زواپہلیا

 ۱ کلا زو لع: TE اینچ وز ایت دا الا ةن اف یاست ہلا كلها لوقت ||
 ۱ لی ومر لوکس کن یخ کب زمہ لاله ارم ها اله لاعب قلق لها ةي نسر |
 isd ار قا ید رخام یار عددا ند نام اج ایدی یک كمر
 منم هل بعلت وکس کن و یخ كنه تور دیبکی راکدبد هل تو هل دیعیرلکدید ۱

 دنا لوش هلن وکس كى ٭ هاو تك هم اد اد ملا لصف) اض[
 ںیم ثللا دو یم ال :ءزابہو یف كنابلد لار دهد ۷ ۱

 07: ا ERE لا واک لینوکس ناتو یتض كاب ینیلا رولو فرصت ال «دقداوا ||
 1 ۴ ما وفهنق ربا تو بک ك لذه ل وک نانو عف كن ذلل هربغ نم تتي اذا ین! بابلا |
 .[(ماضباراد طناب هکر درکبلوش ن دنس هغ اطانف ہلیدمو یم ك ناتو یخ کنابلونیلا ذل ||
 لوتبو و وب لا منی ادخِبولوا عت دا درد ەنى وش ندنس هفن اطال ویدا 1

 لل لا هلوا نختسم ام نەلمانا -بویلب لوک مشب پود نربکو کلن اغآاهزخر لوید هتنادفامرخ لوشب

 دنور ولوا لص اخ ن دن وک نان آف نانلوار کد هکردیجاغاام رخ لوش هبرتسک < كاتو |

 ید <اراصهپ نیک نالوا بوسنب هلت اچ هیج لد رب نئ دنرخ او هه له دن اجر ن دن

 هک نم سا ارهدک ر دوب ی جواتاوویرتوا ندارد صبا ۱

 سپس سس

 كمال و نحف كنم لاهالایجبهلنوکس اھ یف لن ہزمخ تالمالا هان |

 ۵ )ولر زك یه مه هل اهالا ها هب يالاهالزفلاقب ناکم نایلوایاخندنله اهو
 دوخابولا فا شیورچهکر هتک لوش هل رسک ئاہو یعض كم له ات[ دن انعم دا دويغا
 تا ذا او والا با مالوها نم ا نالف لها لون ةت كا وزن ملن ل وهالار نغا شیر وج
 ۲ اک ہد سا ہو اوروہ لھاتزا

 ا ین سا رؤنلوا كی نو رحم اکا کر دما تلبضو مر هما هلب ہک كبنأنءاب

 3ت

 یک

 7 ا درس مس ویسا اون دام رک تتر ت
 وما جالبی | یچج ہلر سک ك ناب وف کنان تل یو شر یکیکن نا

 اه رش ٹی ومص چم ةلتبلا:رولوا
 5 800207 ناف لججرءاکنوویلوا نگ رزوا یر:یربیرانا

 شن بلا توی هلوقههو هان عرکلانزو یلغ لیلا قلواهجونمهقح بناج بولوا مطقنم
 ۱ زا لاغنى :عطقنملررسک اب و مط كل قم وا مطهر سک كتابو كنءنمه لاتبنالا

 لب دمو یک عو یہ كباب خم وانرور هک تینملتبنم سعة نم ومف عطقنا یالتینمومخ

 اھزکشب هفافزدر دقاق« دڵ وقاھر کیلا تانسا با لخخ نم کش ز دان هاف ىر دقت یل وا || |

 ةه اطەک« ددر او بوح افلا نع رفا ییلا هللادبعنب ربرج یا چل
 عرفا رج سیدنا ند دعم هسا غ رفاوعرصنالوخاع رصد ناكناع زا ا یدت ا یدہا مچ

 TE زدشواؤاتساور هلعفر ٰیارعا لعرصن و زولوا نددعم یندلوا ہوا یَا

 رادقنک اب وکر دینسهربخ عدفن ینالک بکر رج یدتباهیوپیسورولواادتبم مالکی دعبام کناف سرد
 ES هد نسالك تانسا لعفب ن ندا اماو رد لوخاع رصد نا ع رص كنامالک

 | جو قفل علصلا ديما كنع اجر ندچلسنهلزوکس كپجو یف كلاب وامن
 موسس سبب Terre ی و و ج ج چ ج

 ینوکس
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  هنزاوآوصلیلوالبلال لا یابد ىج دەکا ئ کی لبا او ین ای لیلا بهنام یا ِ

 هعابنالآ سو فک سد ماس مم ۲ |
 نش كتر هکر زہ دیند هون ل وش هدزاپنرخاو هدر اهنلوا آورید ةد هضم لاو زرد ید 1

 ید كا وردەنى زۈك کوم وص دا رخ نا سایر دلکد بارسوبوهزسوکی کروادازفترف ١

rf 
~~ 

  TTT ETجك |
 E "ملا ر ديما كخ اطوب هدناف رخ هل بف كن ەز منھ لا: هنسانعء را رج نانا 7

SERE iٹی هد سج ٹچ  
 | یو زادك مالو حق كن ؛زمهلیلالاردقهدفلا ٹروبه ساب درک زاد لو عقود

 | یوه كکش» .للاو نساهم كجا ننک نا اکیا نب تف نلالآ هنسانعم زر »ید ]|

 ارا مطا ءاعام دخن ا اد ھو و هت ار ترغتاذا علازا /باتبلا نم ءاهملاللا لامي لا دینا دخل وارب

 یادخیملررسک ك هزه لالا تدنقاذا هات اتاق رار بد ءد هغو ادمان شید لاو فیش 3
 ۱ نک نخوا كل هنسن ع کس نزولع ( "ناب نا ید خر فو هد لاور دیس تا

 (9ؤ هیځ لما امت نا تعا تک لمالا اوت درا برف هتل

 اجر عو ر هلنوکتسن كيم ویرسک زنه تلمالا هاضم مرکتلا تزو ىلع 7 باما
 لوا لالا یدةلؤا عن ءا زولوای کم دکرو که لجن نی هلن یاهامالوط دم و

 "هاب || تو یف كنه لالا“ :قلف رطب نو ا كلىنلصا دس هادی دشنو ین ہل
 4 لیلا ردیعسا ید ِكعضومرب و هوا یزادقم لیمزب هک ز د هر د نالوا نادم و

 نیل واو نقف لو لب نوا و لا سفت هلرغط وایت امف ۳۹1

 ey تالالآ هنس انا دا هتسن نالواہلیسوەکلشا فن سنز هب دم ك هسه لالا ییسام لعرو اکی

 یخ ذکر ر د هزات لوش تالا هک ولک ی تدحناو ید |ںئالاو ٹا تلآ او یجیمدمكيالو لم زم ۱
 دفلتخخ *یناعمیزهاوجب ٰیرانودنسانعد توباتەلوچ سکو د تسد فلز انج تل و ولير وق هنر ذوا كن |

 هد هنس اعد تلاح تاآو ر دراو تیبا را٥ دنس انعم هلبسنو سهل ج هچرک رد ار هدنلکش |
 تموکح هلن نکته تنه دنایالا ةنابالا یدتب روزف مک ر واک لای عجب كتاآووس ةلابوهنا شزواک ||

 لو یسک اهل لک ك نهر مه لابلاو هلن وکس لو اوتو یش نیلم لوالا هنسابشعمتس اینوز|
a ERNمالک یواش اش خاو  

 ذعاصاا ذا لان اش ز 2 ولک هذ هنش ات تیس ایم یت سی س

 زالتنارطقولسعواذکو اذکر دلا لام بار ٹیلا تنه لات دو لک ہنسا عم عوجر داسو
 اما هلن رسک كلاب و كنرمه لاسسالا رتجادالنعلاو نازطقلالالاقب نرده هفلوا دو

 مم هتسانعم اف نیادوس نالوا یب وق هل یسک كنا ویدمكنءزمهلبالار > لنالار ولکه ناق ۱

 | کنم قباحو ےک رفل حرافهنسانعهردوس بوق یجب بدنش یتف کلو یمن هزمه |
 ناب لنآ و نقاننایلوا بک هل لمس ءاحلیاجو ودنآ نالواهدنشاب شب هل لمتهم ءاحوهلقاحرافو |
 زر دنژوکءدیسراف ناسلاک هک ضلع زرد ید هبرفصنابیو رارب ذ یخد چیک کرا كنسیک |

 راز لا ار دانت یھ ناس و سبک نا تل هلبدب هو ینف اب ویر سبک نہر لبالا لیالا |
 لفا | زنان هننکرب هل زوکس كناه و یش کٹ زمہ لعالا یلاهتهللاءاشن ازونلوا رک ذهدنا یف لاو ا
 لەت لقتال اواذکل لها نالف لانش نولک«دهتسابنع» کس وژر د راد لها هد نل ؤا نکا چپ ا

 اک راکدیدالھاو اخ -رملرلت عو دنساش همه ت سار ار دلج :زاتلها ید قادیکو هلو ةماعلا وا

 ال سنوکس كلاح یخ كن دم ًملمالا ا نوع اتم شی عدنالوا نی نفآسافالها تیوب بی



MM 

 لا

 || لکاهناتیاقو تمذف تکیحا اڈاربکلا ب 7 هنانسا فلک لات یتا ندکلرپ ها هدار سید هلن صف

 وار اسم سا رد یوم ت زانو یارو )انا نورد

 اف یانسنع یرلک دید سار کا مہ كزابرعو یبکر فک لرد اک یت كاكا هل تنحضف ةلک الا
 نرو لكلا ردیا تیاسفک دع ابشا ٰیران ادح او سر رد لیلف زال ىد ردنوخما راعشا

 خاتم لاا فمك هه لاکیالا قلق ی وعد بد ك ابا لکا ین هند ا مرکشلا

 7 ں ےک لاکیاو یل هنیعدا یا دلا ضیا لکا ملام لک ددشنلاب لکا ملا یت اکا

 :E یربغ كيکواالو كنکا ال نامهنلا لوق ههو هنم.هدنکما ادااب الف لک ال لر زار دیم د نه اف

 2 لاکباومورو تزدق ہکمرداشمہرزض هربغ هنو مرر دشتی نیت یحی دن دلاکیآ ی نه لوا

 | هلو .ندتناب لاسعفا هک اکیاو كغا نلبجغ یب هد جا تناعش هللا هسع,هدنحما الخ شانلا ناب

 ۱ ا ی شوطا أذ اکا هناا لرڈت :رولوا هنساضعم كبردب
 ا٤د نا اوو رولوا هد +دح او ٹر وص تلع اف ہللا تلعها سپ دمت ٹا اذ هوم ناکا لوقت
 طا اذا بطا الا تاکا لوقتراربد ید ہفمرادن اب نودوآ ہشنآ لاکیاو هلواو ر لک اج

 ادا یش لکو عر او لاا لکآ لوفت رد هد هکم ریو لا هتسن یریغا حاغا لاکبا و هاب ہانژ
 ۳ "یی مال نالواهیبشهسغب رو عار ندم و هک بل ولوا كهاوف هلبدم كن همه لاک ال لا

 ش دان عف تالذکاتف.اکو كم "قلا ةا عم سک عرق هل اف ٹف اکو ںیم کان لکنا

 9 ا 3 لو ایفل ابا الم ناک یف كس كاأل رؤنل ونل وا کا « دنا هکر دلضوم

 | امد! تلونا موق هک د هنن: نغیفخ لوش هلدم و رک ك یم لی هللا فلك امو دک ان الو

 || کردن یف كوش هلب دمو یه تناکو یف كن زس نمش هو کالا الثم یو ان اژزر وٹپدّیصحغدوخ اب

 قم زره یکم دولوا هبرک ك عا دخ اینا هی هتک دبا ا تاک و زول درم چی ولنا نراك

 لوا لخ اد كلن ااه اک ونو غیسا اللکا یه لار زاده ویف ننن لب المو ئربک فاك تلف

 ۳ رله لیکالاردک اک لا زا فاو رک د دلو عف عم لیعفازب زار دنیا لغت سا ییهخ و

 زور وو RRM TARE ERE اکو یف

 1 ا یک دا ال رح نکوی زار نا قاف ترنج ملال
 ۱ كن قا یررهش یرراش کل دلو ن تذأنو تالاهکقن اه ظب یاش دلو شا ادا عبارتاسلایم
 ET :امافطیا االاکا تفذام لاقن رولکی خد ہنتساےنعع ماعط لاک او هتاف ی

 روجوم كن زمخ:لاکالا دقان نک تخل ز نیکی اول یدلوم-ذنرف الل رک فاکو
 . | لکڑلا ردوا یتاود یمما یک کس رولکەدانئا تعم کلک ی اکو لکااهب لاسقب جز

 دری تن فن لاتا قفما شيد البرك رنه لاکتالا ةاکت وغانا یا
 7 کوک وت و قرب یا بغل ن لکا ان تالف لا رر دا خد ہفحناب ندٰہبطغ لاکتاو هانعع

 | نیکان. دنا نمی و خا فیس لک لا زرد هد هوا یکنک بلا یلزاف ہد اب ی
 البالغ رشب و لک لام لظ مهلوق ہل قاتوا PS وط ع رکا نزو یلع
 | ةمعطا قا برش و للام لک !دالف ل بل رب د ی دا کگ رد, هقلخ یواوط لیک اتو اش فکر یا
 نم اقا والا بابلآ یه هل وب هلا لاقي كن وذ ہل رخ هل ذب دنن كم الو یمف لا همه الا. یشانلا

 ۱ || ر ير نداد نبی یه ابا لم قخالودا هلام لاقن می رطل اب
 الا لو هن والا لاغب اربد خد هغلوا قارب ویناص :نول لاو قوا دن ديف دون هنو قالف وا
 r !لاو ع رسا ینعمب لا ل افن ز ؤلک« د هتسانعم كنا تع رسوا قزاواقص اذا

 | دين نبه الا .هلوا یص) یر یماذ كازلنا هکر درا هبرح لوش لاوالا لثب لا لاق دیک نب نیا
aaa =س  



 ڈو .

 رد یرفضت كعج كلذ هرزوانروبرم نزو هل بعقف كداضو یمن ءزمه لالي 2 زدیراغصت كەچ هلو كس كاب و یعف علداصو یم کن زمہ نالیصالا .یگن ارب ہلرعب ار دیعچ ||
 یسزتوک كنهنسنر ہلیصاو هرروا اور فسو ولا ردهنسانعم مچ. هاب دم ویرسک تل دا 1 یف كن هره ةلیصالا الایصا هتیقل لافب هرزوا یتوار ینابط هیانعم نانل وارکد ردیریفصق| كعجج كلذكه لی دب دف كنابو ىف كلدابوص :یعض كنه زمه نایصالا ردشماوا لیدبت هال توت |

 هلکیا هتابصاب *یشلا ذا لاسقپ ر ولک هد هتسانعم كم د,یدلوا هلیوش ها کوکو نی لصا یعی
 لاضبالا ردشعا راصتفا هرزوا لوا یانعف بونص رارکن ح ارض بحاص ناینعم ويو هلصاب ||

 كي“ لصٴولا لیصالاق اسالخد یاانلصا لاقب قلوا لخاد هلبصاتفو هلی دمو یرسک کانءزم# |
 تانءرمه ةلاصالا ؛نیلص "وماننا لاسقن یعلوا لخاد هلیصا تفو هب سک داضو یدمویفض ||
 هس ار ناک ل اج دلارکذ یف ثیدحلا قو رد یئبخا لنبسق نالباهکر دنالبا سنجر دانبتف ةلصالا | ییعلاو نزولا هم اض من لمم سما لا بالا نم هلاصالصا لان قلوا مسجو لواهلبقف ۱

 رد نر هلک فن فلا نالوا «دنلوا كل طصاو زونلغاب زاوطهدنآ هکر وخآ هلبعف كناطو ینوکسم ك داطو یرسلک كم لبطضالا هنس اضمرلن اليا نانلوا کد يج لنک لصالا ذلصا
 ةرزوا لاعفا رکمزاكوا لخ اد د ازفرح هئلوا كناععا نالوا عب رالاتاواذ ارب زا دلیپ دلار
 یدنا وم عوا و رددعبا قلوا دب از فرح لوا كنلوا هسج تاوذ س هلوااسما نالوا یراج |

 بنک نئاطو غ همه لاله مارکہ ردیمجج تا بدم تنم لا | یک ل باودنفا حد ی ریسک تب اطو هنسنمرکوب كاذک هلن وک تلاسطو یرسک كهز | لالا ةنساضم سماع نکو ہلیحض كناطو كن هزمه لطبالا ردلکد تدہرع مالکہطصا ||
 لوالابابلا نم لذا: لاسقب قوا تب اغ هلنبتمط ,لوفالا ہنس انعم زركون تل ذكر ديب كالا |

 تلافو یف كن هزه لبفالا یکی ربغو ېک ض الخ تانب ہنساسنعم لبا رافص یرلکچوکهود
 | یف كم لک الا كم هلب وکسس كف اکو یضف کی هره لکالا یوم هلی دمو یرسک لاک

 صرف تاک اوم یا ةذحاو ةلکا تاكا لغت همشلرهلنوکس كفاك و یم كن زمہ کالا نکدآ ۱ هب شب وطان كم هرکرب ہلبن وکس كفاکو یخ كن ءزمه ةلکالا بلط ار انلا تاکا لاقبرازب دیو |

 ؟یشلاذھ لا قب هنسانعم سر وخ رار د ځد هپ هست كنب اقاطم لک !وزاربد قسد هکع | یزاکدید |
 نالف لاقي ةن نانلوا لکا هلی وکس كفاك و یمط كلذك ك نزله: لك الا تا تیمط یئا كلل لكا

 تیغ هلیئوکس كد اکو یرشکک همه ةلک الا عسآو قررو ایدل| نم طظحاد ناکاذا لاو
 نه ذوخأم هناك سانلاباتغب ناک اذا ةلکاو ذلکاو ذل ہلا لافب ر دنا ید ہللا همه و هتان م
 ل اکالا هتساضعم ہکح زرد ید هکیصک هلکاو انیم هیخامط لکأب ناک د ح1ا لا ع هلوق
 ۱ عونرب هلکاو ل کالا نم ذلکا ی دسج دجال ینا لاقب هنسا نعم راکبعک ی هلدم کت همه
 اس و كنح اغا امرخ ہلئبثمض لکالا ةلک الا نسل ہلا لا یکه کرو هسلعب زازبذ ید هک

 میاد اهلکا یلاسعتهلوف هنمو زار د لکا اکآ ہنلوا لکا افلطمهکه نسفرھوزارید هتسهوبم كلج اغا |

 سس نسب ےس مس

 || نیا نمتباغ اذ االوفا لف ان سعشلا تلفا لاقي رار د ىد هفنلوط نوکو باغ اذا قابلا
 || هل رس سک كن هب نو یم كنيلوا"هزمه لب اهالاو هل زمسک ك هره لالا اضبا نیروکلا

 ۱ هققاب ناو دوا شنآ لک او لاک و الکا ماعطلا تاک ا لوقت هاسنعع هلبت کنی د یوا

 ہیەنسن نالوالخ اد هنا ك ةنسن نالوا هش اکا دوخ اب كرس, لک او هلکا عطقنا تیم لاسقیو ||
 ۰ | یخ ہلقع لکاو لک اوذ سرو اقص لزغلارنکن اکاذالکاوف بوٹ لاسف ایذا

 سس
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 اب نا اتا رخت بوک یرش ه ہن زرز وا یم ها یو REE لجا
 یرباوص جيجا ا نزو یعلج الا یی وج هو و مج وم هرقف نیر

 و یت کمزمہ لیجالآ لیچالا وصناکربا هدرب رپ هلپ رسک ِلیجو یضكیم لج امو
 یز یلعف هق كفلاو هلن ىلجا یلجا تل ان دمو یرسک
 وج کی ہلہنہنعف لجا ردیغالنوا فورعم داراب رع لوا کردیا كضومرب ہرزوا
 دی ارد یلج ذو ہدفبدصتردنسحاندمآ جا هکر اور دقوبیدشا شفحا

 > ةسلنید پهذنارک اف ؟درعنرولوا نسحا كم د لجا+دنباوج ہسلنید بهذ توس تنا ۱

 فا نالوا ہد لوکس تالادو یسیکت زمه لدالا لدالا ندکم د لجارول وا نبجا ی مت لدا

 ۶ |شعثکاهدایز هک ہد هدوس یوڈلوش لداو یدتبارورمنالا مکین هبا هزمهرسکی کل جا
 ا قیم قلواراطهلبنوکس كازو یخ كغلا لزا اه و تا اطج قاطقام لس اعا كا

 ااو لن ہخاراطیتغد بدجو قیضیقراصیایناما بابلان ال لز لجرالزا لا 0
 زا ا:فوخ نمیعرلا نعاهوسحاذا اهواز ماما ولزا لاقي » زرد ی خد هک سنج لزاو
 نو یبض كنازو هلن لرأتلا ینعموانزورد کی زامر لیک قار اطل رک كنازویتف |

 ۳ كنءزمه لرالا لالا یناض یا قر أتویر دص لز لاقبهدزوای اورازذناواراط تلد
 | یدتبا زعلهاضب وزا وه نولوقیرد هنناتعم مدو هلت لزالا ردونسانعم بذک هل از 2
 Beas هرکصادنار دن دنرا ڪج دید لزب مل هب هیهنسل نالواعدقیلصا كنهلکوب

 کتزابدہد ی زا ت وابا بلق ۃفلایرٹوا ندتفخ یاب هرکصادالز نیغم الاغ ندراصتخا

 1 در د هرونم دمه یو دز مر بودا تبسن ردندنکولمریج که هکلم مان ن نیت

 هک اقا رھ ید باوا برضمب ردج اغا سنجرب هانتقف لالا رد یرا لصنبودیز || ما
 1 وک لالا رار دلا یخد هراردنوک و رو د لسا کو كنا هوان کد نوږوا كا

 نباتي ع ارذلا قدنسم و ناسللا قدتسم یرب نالوا ےح اگل وفو كلب دہلہدتصف

 اوہ دید هنس کے دریا لوقو یلبد ہرفنربسفت ہلسا كن هجرت بح اسص ہ دماقم

 1 رد نسکلو دو یرمک كنبس و یف كن ءزمه لمآ نںولواںہامظ یغدلوا
 ۱ : :فزع و لوط دلا نبل ناک اذا دال سا لججر لابی واب وط بولوا مث السی دو
 || بمان بالا نما لب قلوا لص ہا كن ہزمہ ةلاسالا رب بم هوا
 | تاسما لث» هيا نم لابسا یلص وہ مېلو ف هنم تامالعو ق الخ | هلب دمو یم كن زمہ : لاسالا
 > او كلانا یتا تیکساایاو ہدنفالخاو ہدنت امالع رد هش هنسانا ینعب یتعمو نو

 دیس روز هلن كننسو كيم ااا ردشابوا ا مروعشو عام“ مب هنکودیا
 لوضألا هنساسنع ء خب كوك هلن وٹس كداصو یف کن ہمہ لصالا هام اب خم صور م ا لصا

 ۱ نم رب ارم ہللصا هدنرال وف یرلک دید لصف الو هل لضاال ربع :یدتنا یئاسکو یج هلن

 ۱ تالوا مکعو یوق هلب دب دو یم طاس یک نیس لص وا :رهناپا ردنابا دارم هللصفو
 دیو نل منم ة ر هب دمو ی زيك نان کا هزبمه لام .لاطیتعالا یوم یا لص وم لصا لایه

 ید گر لب دمو یرنک ك داصو یضغ كن هرمه لیصالا لیصالا هلصا نه ههلغ ذا هلص انسا لقب قمر وق

 ءازالبص جر لاقب رود ہنسانعم ئٰوغلہصاوردنامز نالوا ہن او هغو ماشخا ندنتفو

 | اسو هلابصایذ یا لیصادح لاش ر ءاکهد هنس انعف یلوا لیصاو یأرازکح یا

 en یجج كلذک ب دمو یف كن همه لاصالا نب انسیرافو ناژلوا رک د یف و

 ]| ت لیضا كلذکهلبعض كن همه نالصال ارد چ كن ولنا کا وکی ج كلذک ملیر سک اوین كز
 aaa سس

 سس
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 رحو هلاصاو دخ !مهل وغض فل لااقل ولا نم تب نصاب تبه ذدقف وک 1 :

 داتنط عضو لابا لیعثغضل شف وناود وا غاب ر هل د دشن كنا ویوسک ترمه ةلازالا

tio ۳ .- 0 2۱ بس مس  

 یا اک فتو TET ET دف ٌكنا

 :تدالامل کت یدحا قو قل وا دم بولبق ل صاج تله ندلک ترک هنرن لا

 نغدلواالب رزواالپذوصتم و وا ىش راق ابو ر وق هکوا ځو طرا ہللا ہللا دم -.

 ین ان داهدساوآ هز روا یز وملاتعف مساارب ز رداکد جک كمد هلاساو رول وار
 | رولواهدنفو دوره وبا هک یکم اندورانص اغوا بق هان رب زا
 كنءنمه هلابالا ارد ةينسن ناواربضق هماندو هنشاب كا هز انضو یک ی یر اف

 ۱ هلیدیدشت كمالو هلن لس الا بالا هدتفرایضمب ار دی انعم ننلوارک اهلك ناب یر ےس

 ۰ موم للا هدننانهرصبردرهش د زب کلک ہللا و ةنتس انجم زلال وج نم ةخطق اهزخ هراب ربا
 يماتو رس رش 29 زاده ر روک لاذز و ىلع نیلیال لا یٹابدكاراضاردابد: ویز کٹ |

 الا: نو زا تالش یک یر ہنس ناو لانیشخ نما ہدرخ نمد کر دوا
 ردنوفلباق 3ا لو کن عو رب ندنخاغانوغلپا لنکس كن هم ءانوا یف كز ہزنبھ ا |

 ئزاخاغا ناوهلا یجب هلنبتصف "تالبالا یهسحاولن وکسكاانو یف كنه مهب لالا:
 831ع تھ .نالف اتش از ونلواقالل وا (قالطا رایت هنلصا لب دن وب ندابنعم ول ندانعموب و هنساتعم[

 ال ہل شنو یف کمو ی بم لث وملا لولا یلعرکحو یللصا یی هنشنز ل لی ابف هح قا
 ليال ٴوم دح لاب هانع لب دمو یرسک تلانو نعد كن هزامه لالا: هنشفانالوا

 | تبقسطا قو تلف لام ل صا ن دل ذو هت دمدشنو ی تو لن ضا ا نم لاغن ا
 ۱ تناسب ۸ رزب د قدمت ةم زاف وءفر ولوا :اکلئانوالاملنأ تر بغةلام ایل اک ا نا ملا فو فا

 | دىي ضط لا نیم كلهه 'لازآ دام دم /ىلوآ وا كف كاهش لانالا اهن رفت یارب |
 ۱ یا و یتخك نده لحالا و دم نل ہال ریزش
 ارج نمی ائ الا نمواهرُدکو مه مع: الحا نفاذ ثلعف لا نس انجم یرتو هیت وک
 یر دارا تاش رر4 رکجو یز کاک لحالا جالا یرتوان دن قو

 !مأناذا عبارا بابلا نمل !ج الحاق لک دفنسانشع یم رغا نویی لاو دحاطقر ن داي حو قا |

 «عامم لی كجو هلن لج لح الا ہنس انعم یزاهعطظف یخ ورش ىج اجالا اهاکتشاف ەق

 لامن رز د ند ة غوا عججوص هرب رب لحانوالاجاتازاص یا تاج ناف وا دماغ دع طق ۷

 یاینولجاف لا لا سند و غبار انس ر غانو کتنا نزاو یخ حل ہلال جا |

 لاتصتسالا ر رربديخد هک بو تدم ورد اب هرکوب ن دقلرشوتص ذا یقاالط بف
 ی نکته زه لجالا هدم یا نیلیناف هح تا لا كم بلطتدم هر زسک اتو كنز مھ ||

 یدنناراضعب و زرد هنککر ا كن ناب لاو هل نانا ؛ردنفهدنس اعم لبه دب دشنو یف کیو ا

 :بارعا ضعب یدلملانوروب هرم تزفاکز رد نز وک اک( ١در اف سلم رر دهرس ناجا |

 برکت یجویدم كفلا لخالا لخجالا هر ولوایخدهدیریغن دوا دہی ہر ولبق مج نه ددشعاب ا ۱

 ام ہت

 : كن مهسراطانطو ص یک دتخامآذ اد روان طلا نم دنلاعاذاهثیطلا فاکس قوواد ||

۹ 

 اع وبا ناشل واک ا he rein ا |

 "كعد نامز و شا لب اعو نامز کلک ل جا هکر دی دض تانداح هلا لج اعر زرا نز ولا لع هل هلجالاو

 جت ولج یرش ہیلع جا لا تم بت یرش لوک .كیجویتف كنهرمه لحبالا رو
 1 ما

 لنا

 نجا



 لبا

۳3 7 

 یا خو او ترحیم وا ا

 وبا تدنسح یدٹہا نوع با! یرایسعالاو دوهبلا لا کوه اب منا نو کوهتما ||

 : نبود او ریموت ^

Eرن  

a f 

 لوک كانهویفخن له رد هنس انعم نوربض یدنا مدیدربن نزڪوهنم |
 ۱ 2 رد ینناو نیهان یدنک کرده هنت کو اال یہ سم دو وی یو Hê اب اها هاو هلا قم راقب دینا رپ ن دنا و دکبیشود هپ هنفرهنیس ساس روتا

 داداخ ا تیا اھٹ لول یمن نا ودولوا منل اکا دان و | ید هندنظنل ید کک غ وج اچ الوش رد ٹو هو ول ولو دود
 ۱ ود کج وار هلن وكيس, تای یاب و یم نرم ةلجالا سپ نسدد || ۱
 افن ر | نالوا پکر ولو كد ین روس هود ناک ہل نوکس كابو یرسک كرم
 )فوم غص نا دنیمانعم یرایزاوس هود یعجج هل دوی كمه ال

4 

 بس نال وا یوم هل لیدی كاناپ و یھ نو یک كن هزبمه یلیالا ںیئالوا قوج یس هود

 لر لال زد دلبح بام یل او یزو اندنراک ت)ذح نیا زکات رول حرفم قاپ
 1 ۱ وار فو هلو هیاص هکر دهودلوش هرز وا یفزورپف ہل دو یش كن وی

 وا همهم کرد ہود: لو دیدن و ی کتابو یم کیم , هوا دیبا كشوف
 بابا بو جا قرفنشکیآوب حار بحاصو هلوا موم تو یدنکو
 ۱ب: هدفدیواقّوخب ہود هلی رب ېک تن او یم لب هزمه,لباوالا ر دید "هوم تن

 ۱ اعلن e E RRR لیابنآ لباوالبایل ا
 وو ززوا اور شەخادواكەدەلىنانچىراەقرف شوق لاب اوإق هىا لابا الا
 ۱ یدح تل ندندناتبف عج لوش ویو رولک هرزوا هجووپهدقدلوادارمرنکب ی انعم دا
 ۱ ادحاو الا لین وک لوا وو هیدپد و یخ ابو یرییکت دم لول
 رخ مانع یز او السا دمو قدیښ ښو ی رسک كن ویر سک كن بها

 ودب هی لونلا لول هلوازولپ ندحاو تالیاباهک ملوب درفرپ ندر فنا یدنیآ
 فو لوالا بالا ئالوا لب شح واال بال تلبالافی ردک فا اتکا ن ووص هبا بطر ا
 ۱ | نیا دا 4آر فال حا نع لبا لاتر د حد هک تدنع اچ كر یر لو وان نعبلطراب
 | یلنابو ی تند رم ال هو دنده (ندوصلببطرهلسک كا تا ابویدم لنا هزمهلبالااهنایشخ

 یی كرز وعر هلرددب شتو یمن كار هلن نصف نیا ییکر اف هارفاک یج هد شن

 های كنه بالا ءاوجت بیصبالاماغ ز تانک مد لیدی اینو |
 کاش یک ش لم منا ارا بالا نم هاب لج ال با لقب یم واقذاع ہدَغاکك رات نیتعلصم» ود

 و تهادفوردملوایوخ دب تساکیشو لبالا یلص اهدای ن اک اذا ةهاع هم و

 01 دنک الو قداس ہدلبآ یلص هاب بک اب و یف آب ۹ بالا قوا هارد
 درج سوز لبالا لباولباوهذلبالاغب مانع هل سک گ ابو یم عہد ریه

 OTR دشایاسابلالبا نم,نالف لا: هداضم:نانلوارکد ر

 ے یب هودبودبا ter 13 کلا نو لع لراتار کشا پوخ یب لی

 | دیشب نو

۳ 

 ٰیض كرو یخ ليم دلیل اھ او اب اذ با اذا لج را ا لام نی
 ۱ یه نون جا را ا ویلا هود
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 کک ر9 00 دس دوم بے... -.

 ا کو فن 3 لوعولآ قلق فیعص لان او نم نبض ثقدو هتاذا قاشا باسن ا ا

 تکغوآ لاق لاضرؤا هضارط هلیدمو یا نک مه هلاعدالآ هتک نال وا فیض ندا ہل

 | ضوخلا مہ اوز دلا ویذعاربط ہادجیم نیو هلن ءار د رتو بارلا ہلضر ماذادك ا
 | e واتر د زا او ادنعلب الا تکعوالاقت را زن ید انواع ۱

 نکددرکسونکدروبا وطهکعووهنسانعم ہنلغو ماح 3ز از دعا نوک نوی كل كعولا ||
 ہذثیح ٰیرافد شن وط لر یر زرد تو نی یشارغو از ربع فکعوو رب دین جد ہک سود کا |

 یف ك ناه كنهلا مالا لضف) هنس انف لددب ةن يك قفروق هلبوکس تاک دوو ا 1
 دلرستود و اش بابا نفهکتهلاقب نر وکلا هدنشار مکه ہلحر یر قہ دربه نوک كناتو |
 كاھب لرد مر 1ة الازول وا ارعاظ یل دلا طلغ یکیدید قب ندن درا یم در كنه کت هجرت بح اض | ۰

 | ددشراتسالا تخلف یر بدرب کا تزو لع کیلا كنپناف كته لاغ یاد رسک |
 یو ا لک الا هنسانغم یتنطرپ هدر ردنا هل وکس كنانویعكناه دکل هزکل ۱

 كنءرمه لاک ال الا َنىأَِلا فالخ ٰیلعر دراشفاوا تنا هدنهرذُمازفاکی سفت اط دیه رسک ۱
 | ةدالولادتع م رفناذاک اة رل االص كہن!لاقب قارا یٹمسیناچ نکر رغوطتروع هل رنک ناهو
 ةکندنم علباذاذ بتلات الف كحل ات فب كنم وا فک هب هننکر فن هل دد نن كفاکو یخ كلاس کلا
 ےہ کھلا رپ ۋى درو هلمقومنسا تمبر وه روہت زرد یخ عن اول عو زرد هغ اکو | 3
 تلعلاو رفق مال و کیم تالهلاو» دلنمع هلولملاو زلف كناه كناه كاللا هرهبزضا دا فیلم | ۱

 یدنا ی ڈور دهبانغدرن یسهلج ران و هل بط ك تالو یف كن کلھتلاو يك الو یتخ نما
 هلن وکس ك مالو ض كيا كإھلا ردلکد ندزانالوا ی راج ہز وا سابق دندنراد اوت ارد ص دک کیت ۲
 كاتو کر ھر ہلال ےن بالا ژغ کلم افت قاقلالههلبرشک كنءرمهلالهالا منت اعم للکاله ردم | ۱

 ها رو كمال و یف لپ كلهن او حف كمال ولیم کنه رخ کلا لاق ات نکا ۱ ١
 هککهلوفتهدنناوردبطوباهرززوا غل مبه قلق كاله هلبناوکس كالو یتف کلاه کالا همانعم |
 كمالتكلاملا كلاہلاردەتس اسم و »یتماع و ضد یا ضان لیلا کلا ]ها عم قالا تالا نفاکلههکل ۱ :

 سنا تر اکلاه نج ہل صخ کغلاو وک ک الو فاعل ا الا هنسنتالو لال ھدلنز سک ۱
 تاكل اه هل رس کک كمال و یخ كناه كل یج كلذکه دند شا كمال و كه دالهل | 1

 تالاوهلا هاله نالفلثلا ن ءاجدفور داش وارکد «دنسراوف مکت سا بتلا قال لع ۷7۹۳ 3
 ۱ ٹکلمانا كلذ لعفاهل وقیفاکرولوالابیعتسهدنعضوملاح لک لع هکر دفاع كا 21 1
 :كشود هلی كالو قف کان كلاهقا : زدشلوا دراو هلقرص منم یلامعتسا كنطظقل كه و ۱

 اھت کر فلک ك نات واک زمہ ُكالثغالِا فسادا شال یل لخ راس
 انیهفش تم ریا یزابتاا فو ةاطقلا تکدتها اتهام ةن قلاض هبهکلهم نسفن یدک دار ارطضا |

 ]| هکر دن زوعلوش هبدم و یمض كن الو یخ كناه لول ملا ردشوف یراکد بد قلترغوب ةاطفو كل
 || لوش رق ہلا زالوامماو تقص هلحر دلواهو ندنصرح تاغ هغارب هرزوالامر نسفن

 لاک پلا کک ملا یھ وق نفوز ددتسا عم كال لطف تالذک ۃکلہلا شنود هغشا کر دهن
 ۱ هتدد شن ك نانو یز تک ك: 5 یکلاہلآ زربادەکتلمدرخ ھو ماه مه غیا ال دیکوتوھو

 ۱ یدیادادحر و مه گم رده وا تنس ہزاقذح نیدسا نب وزن كلاه ةتساتضفدادح یر وهد

 1رذ ذرضاالزد ہنئانعهلطاب هلند كلن كلن رادکعدیب رومدن وقف هک ازاد غ ف یف دس و ندنشول
 | كاغو نئ رہ كاسپ الآ ردکع د لظابئ ر انعم كيبختبا تا متوكل مت ىدا وف مقولاقب یک بر ۱

 لحرا كم الا فهاعع سا ممی n e e gek هل رس

 ےس سا

 7 ٭٭
 “دئ دس

 كته كوكو

 دنه

 كه



 EY اعاب اعاش ر اتضاذا 7

 او کی او كي دلار د یاب نا هلیتضف كد ولا (وأولا ل طف )نواوا حوا ےس ||

 ٦ اپ خاک لال تغار ید کن الا بک کیر دلم ل وش نالا هک زومووون

 آتا ء ران ڑنالوار کذ :یج هیتفكنارویمض لا وتو لنوو اف یرآ ۷

 تالا اک اتو ب كشوپ اجورشادكنو لاةبهتسانعم ثعرس ہللا نرگس کنش و یفغلواو کنؤلا |

 اشولا ذر هغل يىشو نبشلا عب ڭى لوقت هماهلاواذکن و کی نا نا كش وب مملوق هوا / ۱

 | مشاور رانا وک- کو فالاو ت كعولآ ۔ یادی ےس ۱

tte 
 س اھ سد اہ درس -_

 جہ. نام د ا 4 رس ازا
 2 ناب و یف اون نیلا هک ه دنا غاجج ولی مسکن کان هاب لنا
 علا كر ثمل ور دن وکار دک دیدات دنا خ الا لاد دك ف یف روت

 ارکان هو و اچ لا ۋەز ی

 والا نېسى اک دوا اج دو كيدو كبد لا قن نسف ناو دمو یرس ؟عللادو یعف

 E a انرؤلواءاکوەن "کا ارس از دلا و

 7-۶8 وؾوکس تلا دوی كراو هک دولا رهسانایا

 ۱ ولو اکو ردثن وم یظفل لر وو هنساستعم ذا طفلا ق فانی توا كف ولپ اب رنک نرو

 || یشانک نوک و اه لزرفکرز یزونواا اکو یک نهادن زکس كن ار درو بولا
 e تک وضو اکمل ادا اکو رو كر ولاقت غاز ذنب رزوآ ناب هل كوول ہزولا هتساتعم

 خو لا یلصالروالاو قی روا ہبرزوا دارو دیدتشاو یم كازو هلاک لر رول شر

 ۱ مرد روید هیرک ك روت دولا کی دخن | از ااماو نمل أ لا ىلعة ولضلا ق كرولا
 لاج زاد نا ےھت ہک ثیدخلوش زا الیفو وردک عو هرز وار یز كتہیلاد وخا یش

 رۆ جراح ور ات ىل عك رونا قور هر یر

 ۳ ذا ییصلأراتکر و لاش روادید زن ےک روک روو واکرو یالعوا تروع دل زوتو ان4 رکان وا

 اودع كا ور رواج داکب روال لاکر و لون دید هغد نخ ظ كب رولواهگ رو ىلع تلت
 4 رو 7 SE ریما هکر رب كلی روتو و ردعادادرول اھت روت دیر ەك

 آر وک ز زر د هک اتمت هب هتسکرب ہللا لمهن وەلات فرفو هن هقرفیاهربع یل هدنندنالف
 لاو رول ننڈ فول سال یارمالاذه كر وم ہازاتقیدننک نالؤاد انکی ہلا یف كنار یخ

 روا لامبخا ھتلعُْباذااکرودنکرو رفت " قلا لس داتس ہلباقم کاکدرب ونهنسنر هلای ایکس كنار ویک

 ديا اووى و كيا و یخ کیم هکر و لتا ردنع دار دشت زدیتاوردیغ واوو و

 وا

8" ۱ 

 ید ۶ دن دوی اخ رو ملا نزولا یلص کل روم لعن هر زوآ یناور دننع وارد بفخ لاهل یر

 | تاد فام وا الا هد هدف لوش هل یر دوو كارول نوعا تعارعشاز و هنجراخ ناق

 ۳ تالذکه وکس لو ی كراو ناکشولاو لبو تنش و ید ف گز اوت اکنولاعرساذا سط لا
 1 تلوار اور توقع ویو هتعرس نمیآ هاکش ورم اذه گن و نت لو ر دهس انعم تعرس

 دلا !ءامتا دنسانعم ید ا ٹع رس کل هی هسا هرز روا یف ت اون هدنررح او ینوگس كلش ؤی فا وا و

 3 ازدهسانعمقارفْبع ش٥ا وکس كنو ضف واو نا كو ونالج یااجور > اد ناکشو لاقت ۱

 ڈواآءازاع رس یااکش وج رخلاش هنسانعم هر وفلایع زن لای دمو رک كندشو ءیعكواو

 6 اس را نو نالف ك شوا لات قق هژرواتع ارش یرس هر دم:یرسک كم همه كناشدالا

 | رال اک نبش و یمن كم کناولا هلو اف و نشازب لک او لا هن هام هل رسک
 ندلاسابات : هرونزم هی دا تن ین ناچ اوز اور فسو ون انوارکدوترذ هم اتام



 وز یار بت دم بدل کد ںیم ۳
 لالا هل ہلوایزوس ۔یشابەر د هد ل وش ہکببوردیعجكْهکين انت لات كینلا(نولا لصف )دهل ظنح |

 هلیرسک اب و یخ كنون اونا رد نالوا عفترم سبک ك ناب بابل دهید ك چوک ہل رنک ك زون
 ہن وکسسكنارو یرسک كن كنون كزنلا ردەنسانعم هطسبنملابج باضهو كباو باضھ لاق ییچ |
 كتابو كنا رو كنون كوتا رنلا هلوائرک د یکبار اک هکر دبا عز هلي وش یس هم اط بر عر درک د راک |
 در بنا روان هلک وپا هغر دب رعم یسراف هک یونس نممرضق جرردنوکہ مق لینوکس

 | بروس تالذکو هنس انعم نعط ك رود هل نو كس ك نازو یش لیون كزنلا E رسک نازو یف ك نوت |
 كسلا هنسامنعم بایع هنسکیم با نعطیدب دشت ك ناز و یتض كون كارتلا لر د جد هک کا نوط |
 |( اعات *یشنا تکی لوقت ار هلو وہاب وص یی ره کس کبسو یف وا

 ارم ا شش و جا كو منا میا عافسا
 دہمئاذا كس لاقب كم تدابعمابددشنو یم کن مو هنبتعف لسننئارد ہنس اعم ده رسک تنیس ۱

 اد اکسانراصادا سال بابا نمک این كنب كس باب قو ہک اسا ح
 رولک هد هنس انعم ت دارع ك سنو ہنسانعمزراوط شغل خوا ی چ هلم كينلا ہنسانعم دب ذزا

 عدادااضبال والا پالا نم لس هلل كس هنمل ہد هنم لوقن يج كالذک هل ہک ک ابو یخ كبو 1٦

 رم اب روف عب كب اسنہلیضف کا و گیم .تاسالاو برکت نيسو یخ کیم کس كسلا لاعت هے ول ا

 ہلردمو یض كنون کوا ۰ لولا هوکستانمهاکمالمچت هما لک یلاعتهلوف امهن ئرفو ناک جوا ید
 لب نمه رد ونال "اولا ھنپساہنعمرا قا یک ج وه هلحوهارولک ید یی كکونا هلووبنماْیم یجب

 كنون یونلا ہنسانعم قا |ننکہللر بکا واوو یض کی“ ۂلونننلا هنساضمقج اهلقف كواوو ||
 جا ی هنسکرت هل رک همه كا والا حیا یکون موہ لا ج كلزک تون ہللرص كفلاو یف ||
 بوت لف ییدباوب سان یی سابق وهو كوزا وب اکو نام اوج و هو لوق او أ

 دهیکسا ےساارب لوک كياهو یف كنون کھلا حارسلا نا نع هلک ید لیضمت مسا ندر یکی داک ا |

 شا ندم اب کینو ناخ یب تپ تل بالا ساکھ کھا ہر اےک ل رھ یک
 نو اضباماهطااذهنمكهنلاف و دلك اف تا اذااضبامطلا نم کهن ةر د یدەکما ا

 نرم ی هنسکر :كهنو هعش یف ملایا هضرع تهنا لا راد جد هفت لا ہغلاسم ی شرع كلك

 تفلرهدن ول املا ب ہلا نم دل تصقنوهتتضاو هب دهمج اذا یج ا متکی لا زد دیک ۱

 كنا حس ام ی عز ردم دهکغنا ملا ہد وف كونو ند ہار بایرد یج اک لوا کدو 7

 با راما نکن وکس كياهو یمض كي ون ۱ نکا ندمبار با نانلوارکذردرد
 فبعض ندکآهتسخهایدمو یم كناهو یب لب كوما دنہو اکہ كب كين لاا

 ءانضوهلت ونو لب هلم جم لآ دفندووهنمو مف ضو فنداز وفنداذا لو ےل, الا یلع 73 وا

 تنا لا ص رم فعض هلئوکس كناهو ین تون ی OREN رم هزونو لبا هېه د اض
 تاطلسلاکہن لار دید هک غل ام ن اطلس هد :وڈعەکھنوەنلفن و هفعض یا ضرلاذکھندیلع

 او یازاسلا اهکپشلوا باقع الااوکھٹا ثیدحا قوم وع یف لابی ادکھٹواکھ ہانی توذع
 مہودہجای ینعی موفلاہوجواو کهن لانقلا لع بلا یف لا , كلذکو ءوضولایفاہضیظنتو اہلیغیف
 میا كاا رلاش هنسک ن الوار داهب هل دمو یرسک ك ناه و یمض ون یه عه دمج اوغلب ای

۹۱ 

 ۱ کامن اڑا یف وردک امت و زار دید هن السرا یر كينو ھي هرم اب یاهو دع تل نر

 دست م دستم

 ا E ا قاردا ابتو انا نی دینتسو |



 | بم كا RITE وا یخ ترک یل اج تار ےک

affسوم تعبیر  rr E1  
 E جن جو ین منکر باب کپ رهوج یک ر درک د تبارک: دمزب یرهوجدارم
 A ات دیر دی ته منا ار

 اتا وانا تک تی هک وزنك امو یصغاغخلاواہرسکو ملا چیم
 یش كااو پاوا یاب ناور اک ددا ای ا تن

 هک کن لوک یو یو رکشلان زولع كمل نہاد
 اپ لایقپ رد ىج دەكا هفت رو دشنکیجاغ نالوا فیر عم لن دهم كيلعوهاکلم
 Ora تملا هز مم سولا یفاهبشا ذا تالذواسهیلصاذا
 کی با لومت ق Sine كالمالا 4 ولمولاماک اکر دس

 مچواپادادد الف تکیلم|لوقترولک ہدەنسانفم قوا اما و هنکتبج ا اذا تكلم نة نل نیم
 1 ۲ یاب و دع انجرارهاندج نیک المال لا ماشج لوف اما
 کو هنفف توکل دغمروکر اج ځد ناکیا+دیموماقخچرکارافلواریمتەلیالمع
 لا قابل توکلم ہللاقب بانه فوع یکی نب دلواذوخ امن هتبهرتوبهررددوخ ام ندکلم

 ۱ ]رس نیم قد
 , || بالواییج ۶ لب دمو یر ےک مالو یخ اوستا[ وبد دن کرب وک اک ہک لک نالوا درب

Sa CSSتک  
 نبیل دے و دکل ونی امال رکو کن ھر دوش نو امر نالوا
 يج تل بعت كار لالمالاعتسا عم یراچ ام تکلم یجج تکانی والا رد فقخت
 نکس دلو یمن كمال هان لجن بوی راپ یخ دن کب یر ا كلمو
 روک یانسیددئاکب قو او لا ہنس اتم قارا جاس فرص
 ٹالان! فی: دلما فودزافاز تا یماناو یمابآ بولوارسا یزوا هکر دل ولو

 ره رس ا نرخ کرمی فر ناز
 دچیعو هلوا پس یتاناو یتماباپ و یروا هک ردلوا ندیدنبا یف دہی نکنلوذکلمدییع | :
 ۱ ۸ یتا امنو, و رجب هنر اوک ابرها هوای

 | کس ۹ ام هل رج هب هنسزب دلی دیو ی مالو لا ردنالوا یرتش

 3 نو راوف کوی نم ام اح و مكا اره
 ]تی فعهسکی لا عنعلآنسج ناک انا سیا ہہی

 1 tz رق یال روت ی ال نایب الخ خ
 یو ید وک یہی اچ ما ےک
 ]ی تان" قبا ضد ڪص الوم نام دل شیوا تام ےک نم لا
 ۲۱ غكراو اول یی ال وم نيالا تنسامامیا خلاق نآ مت مک و
 شرف انی ضد ترا ردن اور دېبعواوپو مکےلہ ہہوا: ءا مهو فه نم ی یو شلل
 ہں شش NE ویلیم ا
 ]| لب یل لمالم بونلوآ م دقي مال بون اد ناک بلقہ دعب ہنسا عم نیل اسر دون
 | کلتهیوضاو هتسا هنر تشرف جت دا ET ,یدناوا یف زمه
 طه سکه اج موم و ویسا زس نار سس یاب
 لاس مسا

 تحت
 mm دو ^ ی ع ج ۰

 وم



 نت
 ۳ را i a E قا ] ہم

 شپ اون: ندرت یجب دو فا ید ۳ شاکر ہ0
 اتفاق دردن هل کو ید تر امگا 7

 کس ةا نیاز و را که یخ بوم کہلا
IENEةر اش لع لیفت کت مکس  

 کم دل صاف کلا وو ضر کولوغ درس دا یی یت
 جو و وه ا اا

 ا وا ند کو ایر ریش رازاق تهل تکه تا واق ارام

 تین تہ سه ی شم ےہ
 وانا لوک موس ادا یزد لبن وک تان یف نوا هه

 ا ها د کک ها لک |
 رۇب رھ تغ او كاك شرم مس م٠ مع سا

 جایگاه تل نیس ایت
RET ‘EET PTE E. 

 سی ام
I3i۹ یخ لب و7  



 ہول

۳/1 

۳۳۸ 

 رر ا ردهبح نالواہدنا یب وس ہەلیَط٥ُكز هدح وەەان ںیہ رک ةکیلالومکیعهدنع

 ۱ وی كجم ةکحال سا یسهمشیاب ویسهعشرک شش ر كنیش ر هلبن وکس احو یتہ كمال

 ۳ ویعضلي» تاالتلا ضعب یاهضعب لخداذا ہرہظ را مفك حول لا هابنعع هلایمف
 هل سک ك اح وی كجم : ةكحالنلا لخادتمی اكحالتم ء یش لاقبهنسن شریکه رب یری نیک
 | ندهلک یر کس هلبف تا ام و یم ض كمال هكا هلوا هرز وا ماکعتسا یقلخ کر دف ان ل وش
 ا ٹر ارم یاس ندضرا تارشح هک یدنبا تیکسلانا هوا ت ولقم

 ۱ | «درخیراقب و یکیفیرب وف هلک نرکردلک دن وز وایغیرب وقراشپا نعد ر ر واق رب ردولکنر
 سس ل والا بابلان نهال یک كم قم ر وا هلبد دشت كف اکو یف كمال كلا رولوا ول رکو

 كللا ر راپ وب ندي رد كاب رغ ك کو یک هلک ونا هکر د هنسن ی زمرو ل وش كلذک كل وهیرضاذا
 رم تیس كفا هلک و نا را یعت هکر دهنسن هایسلوش هلی كمال
 مال ككللا اوجدرااذا مولا كت ال وقت كا ماج دزا یبالخمل رسک ك ناتو + همه

 اار ولواتم د شان له هنسانعم عدل وسیخدهنیک ن الواى وطو قص یت اهل دمو یرک ك فاکو
 ملی رسک كن امالویمضكلوا مال كلاكالا هنس انعحزلهنسك ین !قص یجب هلب رسک ك ءال كاكالا
 بت ذام لا للفن ندماصط هلبعف كمال كاللا مت یا كلاکلج لا ہدومرف
 | كا تا جالب نیامد لا دم لام دا فسوب وان تقذاملا فک

 3 سا اسم یار ظاتو نغم واظنل ردییک طلب دد تنو یم لیمو هلتخ

 e یتدهکم ردنود اکی وباکب وا نس هک جب هود كتو ارد هغمالب

 ۱ ] لوفت نوما كیچ كمردنو د ہدزغا یی هنسنرب هل نوکم ل واو وی كمال ك وللا

 هارن كول ومالا سرفلا لال لام نارید ید مکا كب رن ن ماہ جن تاو هتکلع اذا ہکولا یخ یف
 ورم نکلا اهیفمقب یا الا ضارعا ك ول نالف لب ر رب دین ههکسکد هنضرع

 هنس انعمیشلسراراردپالامعتسا ؛دنل چ تل اسر وب ارغش هکر ردظفل رہ: وکس كفاکو یرسک
 نه دوش هدک لاو رد هنساضعمتلاسر لولا هكر دوخ اندک لار بلک ذوخندکول یکلا

 | ندنزوبانع:وب نب یدیلت د هک لا ہکلب هک الا هک ی ذی اویس ابق ی ءدیلوا ندکو لینکلآرکاو بد یا
 3 تنی ءامھوت هکر کمر دلعف ءاف هز مه ہدکولاارنردلکدندن زوہ طفل رددوخأمندکولا
 1 هدر دشلوا نکا ب وناؤالقن دفا باب ہدعب بولوا لو ول بوئلواربخ انن دمال زمه هدکولا نعپ
 | یره وج الی وا ناکم بلق لن ءزمههدعفاهکر دو نان وار هف نبنمال کک نب ره وڄ
 1 ٠ دبا ارك ی ټلوا ر ذمدنناب “ال ینکلا تسومافبحاص سہل وا ها ول وا تا دحا

 دارو یکلا اہک الاح زالوا هیج ویکبددرولواعجار هنمه وكنب یهوج علوا رک هدنن اول
 کر دهنسن لوش هبنوکس كانو یم کیم كتا( ل صف )بش ؤارک د دک ول ءااکاردف ذوجا
 1 :i دروامزیبسانع»لنصا كکتمو روقیلآ هد تنسم دنس هغ اطاسن تروعنالوا یمنسینآ
 ] یلانلوق*یرفوهرز وای ور شفخارد هنسا نهم رت لم یدناراضمب رار دهیم وم نالوا دنر وت
 وما ضاتتم هکر دن روع ل وش ہل دم كفلاو ہل وکسس نانو یضف كی ءاکتلا ءاکنم نہلتدنعاو
 بت كاملا تابلا نم كع كح لا ہن انعم چبا ےلر دد انعهل ت نوکستناهویمخ كي كلا كا
 رب کس 9 ء یم کلوا یم كالا هلوا دناعهک ر د هنینکلوش هلپ رسک ك راجو یت
 FREES حامل ریهنسانعم دن اهم ل بغف كاجو ىم” كلوا مم بام
 ہنبعضف كربلا كا طفح ہلیرسک كةر زمه كابس امالا ادناسناذانامصلا كج اع لافي ك مشد
 | تما لاقبءانعم یک وتن:مه كلاسالاو كا ءانیہایدیببنو ایس

 ]ےس IOS emam ar NR irr س

 . ,یللاف
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 ۴ یم در مرکز وىلغ كيلفثلا بقا دنماسرافخ ضا جالب کس الو یخ الا |

 : لالفو ام هد دشنو یعض کمال وان صف تالفتلا کلفت هب راد اید كلف لاش , قلش غا

 ۱ نوا نسهناردنلبهنرزوا لند كن روابہودەدعن ںولقەئشر ہدنلاث :قش ضا ندلیقناب وح

 رکذم ور ولکهنسانعهعج و هتسانعهدحناو دنسانمهنبفسیک ہل لوک س كمال و یضكاف تلقلا | ود

 ٹنڈوم هدنلوفی ر كلفلاو ردشلکر کد عهدنلوقنوصشلا تافلا یف كن اعتیزاب رول وا نمو
 هل وا ءانتهنغودلوا دخاویدلکر کذمب ول وا مچ هد ز وضد لک ٹن وم هکر دلع و زد لک

 دح اومک اب وکر دیا یره وج ردشلکم چ هدنلوف وفهم ن رج وتلفلا یف متنکاذا یتح كن ابو
 یدتناهب وینسو روئافشن وم لغم واع اجراهیهنیفسو ر ونلق رک ذمهلفمل واع اج زا بک زمریعهدفدلوا

 قالطا هعجو هدخاویکلفطو یک نج و ورردیرسک مج كکلفن الواذخا اوالفنالوامجج
 ردرلک رسم هددحاو شلل فو ةع نوکسواف مص لعقار زرداكدندرا مسا نائلا

 ھر ہرزوا ین ز ول عف دوخ كلعف نالوا هبتعفو به اه رو ها و بر لبا ب رخ
 دکوکهنیتقف كلذلا زالوالاحم والام یسفل وا عج هرزوا لعف تاسف نس یک دسا هل دسا هلدسا ردرتاجیسُم وا
 لوکس ما ویض كلاف كاذلا دنسانعهرکوکییجملضف كننمه كالفالا' هتسانعح مون كإف
 یتفكمال وكناف ن وکلیفلا یکبشخهلبشخ ودساهلدسا زد اج ىنا وا یدک هتک

 رارشودیندندلروا هزاذصسمورازروارصخ نادناهکر دنوالوشتهرزوا ینزو فو قل وکس كو 1
 كنف رمالاذه ىك نفاق هر زوا یتاور ہدزعوبا اویناسک لا دانخهلنتض نفل دتا ذر

 ناکلابكنفلاقتهرز واى اورئ وماربدیخدەکما تاقاہ دب ودیفیاذااکو قل والا بیم
 ماعطلاؿ كنفلاقب زاب دید كما كرت ةر ن دنا بوی ین اعطلصتم عوف ماقاذااکونف ||

 هکم روکه برک اعطای« رسکایع راست فع مودلک |نلعرتساادال والا بابا ماکو كن
 لوتلنتعف كنفلا ندعنارباب رداکونف ماعظلا یف كنف وا هک دراویختفار هو وز رد
 شتدردبلدٌماوق رشا كنسنج روکا كنفنمومافبح اصرزوندنالر وک ندناهکر دیسدردروناج

 یدتا دینعولا هنل والم ۴ان رول وا فلاح هرب یرب س شع درد کر وکر اسکش حارضنخاصو ۱

 هلبای رالقك نفع نایزنلاق ما یدتبارادید ردشلبق کر وک كف ةتنوطقنا هثسک نالف هبناعارب ||
 نالوا هدنیمز رعف وعغب بع ةف اط یف الکخ ناب زلا قالو شع د یدل وا عججیرالبق یزید :

 ز ولوا هبیشتهخ و ان یانی ەتسا ہد تا رعا مالڪ سب دیالامعتسا هد قد لوا لصاو غاز ط ایت

 ردیم هر وح رالف نالوا ہدنتلاق دوط و یرلج واهکح هلیدمو یرسک كو یف اف كيتفل كيتفلا
 قااسکو هل دمو ی رسک كن ونو هلن وکسکنافو یرسک كن هنمهیدندردکینفالا یاران و

 یاد نیلا فر الف تأضوتاذا ثن دملا یو یدنس اراکناهتسل وا كیفا سا تکیتف
 نالوا هدنتلا قدوطهغشا هلرضف كنافو كن هلمهسنیع هقفنع ول دغلا اتمهو لاعسو نہ نعةققنعلا

 یک کرکآ [( فاکلالصف)ز ولو تلفغ لح هد لغ نغلو ایلاخندلیفیناج یکیا ل اونا هكر كلو كو رب ||

 یعف كفا دناوا کارکلا از دندنمهفروط هک ان وظل دشت كنان و یف ز وکسكت ار ویس كف
 ہن وکس كنهلمهم ناعو یف كفاک كعکلا هنساتعمرلاتزوط یعج هلدیدشت كناب هدنرخاو

 رسا ەم طلخ قم زدن فهلنوکس كنابویفغ كمال كبللا مالا لصف ])رزرتوکهارفشهکدانتکب
 یتفلمال کیلا دتطلخآذا لسعلان قو وفا کل لانش :ولوالا الا نماکل هکیلارمالاتکیللاف
 قتشزافب رسک ك اوك همه كاتلالا طلخحم یا كل ۔ارمالاق ناس ناو ىش رام رک ناو

 ءسلا با وکیآلاقت نت وق شىراق نو یر دمو یر لب و یف ناله هما تالش 1

 مسیح

 |إ تفذاملاغب یس هایت لنفخ کیلا هدش اور یالک ر دیک هلیکب وب سپ و

 جن رز

 تک



 کف و ق موا یەنسنر هلن وکس كنار و یك یاس | دنرف

۳۳۹ 
 سس سس

 ولو نا شب ٹن هلیرمسک كنءرمه كارفالا لوالا بالا نماکر فلرفایدبلسااو
 و هوا نسبت تار ولک یف رغب نا صب نیحوهواکیرف راصادلنسلالرفالوف قلوا حلاص 1
 هد نسرد لسهدعب نسرپد فصعا دعب نسر د بصقو خرفهدعب نسرپ نک رضا

 لنا نسرپ دد صح اه دعب نسب دكارفاهدعا نسرپ دیاهدعب نسرب دبلا و باح ا هدعا نسربدلبلع

 || بابل نماکرف هکر ف رفت اهجوز فأر لا تكر ف هنملوقتر د هنس انعم كجا ضفب هلو کس كنارویرسک ناف |
 كنار هلراسفلا . تروع نيا لطغب هنج وز هل دمو یعض كنار و یف ك ناف لو رفلا هتضغب اذا مالا

 دلکوبربد ید هكا ضب دنس هجوزجوز كرفو لرافولورفیهفت ملا تکرف لوقت انعم رک

 هکر درا لوشهلبدیدشن و یف ك ناروی کوم رغما كرغملا ر دشمالواعوعس«یلاسعتساهدن ربغكسحوز

 | كه + كلارفن الا یدبالرفم ردندا رش عھفا کس قل مو :أرماوەلوا ہرزوا خاک |یسهفثاطاسف

 یک قلوا كشود بولوا قل اص ندنب ۔قالوقەلنتضم كرفلا لوا كشودزوموا هيف كنافو
 ۶ ل رسک ك از و یتفض ك ناف هکر غلا قالوفنالوا ك شو دهلبدمكغلاو ینوکس كنارو یخ كنا
 ع ۶ وا ا وکتسا نازو یرنسک كنبسوكناف :نرفلا ردین :اور بوةغلوبو هکر فو ءاکرف ندا لاقت

 17 هند ییارهو قهراتر وق یی هنسفر هلدب دشت كداکو یضح كنافتافلا زالربا ندنکد رکح هکر دولاتعش

 | كو کف نیب لحرالتعمناغنررپ د د دیک کور ود عففخمربآ ندنزون یر هلو شڈروادننر یربهک ۱
 روم ارن كفو هيف ءاودلا تاغ اذآ طلا تککع لوقتر رب دید هککو داود هترغا كنیبص

 م مو ےہ رفوكفدق ۃرکلا سل اقب رونلوالامعتس اید« دناشلعدیدشود

 اق هانمک هلنیتعص 1 کفلا رولوا« ہدکدشوا ہنماغ كلرب تلاحو و یدلریا ندنس هک>وراقوب

 آلوقدنق ةر كفو هصلخ اذان لا كف لاقب راربد ید د ید مکا صالخ هز کف واکو کف واکد كه
 ۱ ۲ هناو قلوادازآلوق هلبرسک كنافو كن« همه كاكفنالا اهقتعااذاةفراكفلا راربد هد هكا

 | كاکفالاتازوتح زن اقا هفیضاوهمدق ثك افنالف طق..لاقن زار دید هک ود بو ارب اون عر
 كيكفنلا یه هکتفاو نهرا كفلاسقب كنا صالخ ینہر تالذکه لبرسک كنانو تنءنسه
 بار دهنسن ]ره هاتف كف هلاکعنا رمام یلع ہنس انعم ك٥قت ربا ندنوی رب یف هنسن کناعرکتلا

 والئاز كن ااماسکلا اسهاکح هیف تعاد اعم هک كناف لاکفلا راز وا٤ صالخ نهر
 1 0 كعشود بولاربا مدق هلیتصف تكکفلا امناقلازام یا امٹات نالف کفن ااملاقت ردهتساانعم ا

 ۱ نوجارع ارشد ترو رض هلماغ داف کف سد رار د اکو هک کو نیمهارب ذر درب یسیکیا كقوتلکف

 0 | قربا ن دناصف» ی کم عل هنسکو یر وا نداخیساو ندفەشف كکفو یدہد ردشلوا مفاو

 لا کیلا |[ عمازا بالا نماکک2 كف كك دقل و كفا تنکآملوفترربدیندهخاوا

 هک درازدلب ل وش هکفو اضبا عبارا باسبلا نمةکف كفت تككف دقلواکاف تنک املا ةررداخزتساو ا
 ۱ نک لات ناعَم را ردلبلوا ٰیدتبا و٣ ازد ہدنفلخ كح ارل امس هدناکش هز 5

 E ؤو كات كاف نالف لاقم ر د هنن انعم ق لب ديد شن كفاك هلاعلا نوتفعبد] وا هدناکش هرب ادرار ها

 ] قوا قلاضددشت و یعط كفاكو هنزتشف_كکفتلا ردقول یسنانعملقتسهردغ ابنا هک اف ہل اشم ان
 کلون داضف كزاو و لر هزه والا ق نمت امت هب نکی ۸ اذا کفش نالفلاقن

 . یش قشٴغ هلبنوکس كمال و یف كلاف ذ ةكلقلا هان / 4 اخزتساو هدعض هل وا نل را ندناصف» یکم

 ٢ تر نوجخبدل وا هرزواترادتمای راکدد هکلد زاول وا هدکبآی راک: د رکا كلبا
 لنک خ ینیدلوا بنل اخ هب ہرن بلک د اش ارضا ق رح یو هکلخ ر اتخلا جراح اط و

 | هلو عفت رم ندران واهدنفارطا بولو ار ودمەکل رہدەموقہعطقو دوخاب هرب بز
rدحج  LLج <  
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 ۲ هام همت نماد کم لو ترقه هژیدی دست كفاکو وی لای. کلا

 ىح ث ید ا هندعتسااذالوالا بابلا نماک هکعاثیددط ا هتککع لوقت رار د یخد کما بلط نیازی و

 اتضبال والا بابا نم كعب انم وك لا رار د یج دن 0 نوای دابز عورت رک

 طوسلاب هکعلاش زرد خد ەغمروا لیک كعو هلوا ولتوق بولوا لرب هکر اريد هلج ر لوش كعو
 نجوا یبا كرازاكعوشماہدنع هدشنامز یرھوج کر دہدآ یر داری دغم كعو هب سضادا

 ید یکع هرزاو لوكع هرزا نالفرزتمهلوفهنمررزد ضد هک من هبوسک نس هزو| بور ویلاص

 مزالستسكعورولوار تابعندنسلر ویلاص ویلاصرازاهکرد هنسامعم عفد لو هلبا هروصع«فلاارید

 هسوبع هل دمو یع كد اکوو یف كيه وكلا هنجاو هتسزلاذا یا هنسکع لاقب رازی دید هغلو
 یدتات تیکسلانا هنساسنعم نمسلا نا باق یراق دوق ع ابهلبعض كنع ةكعلا ردهنسانعم ہود نالوا

 دوساکاەکر دیس ؛ ردقلعوا نمادوس لب جم نیش هوکبش و ارب ددکعملراغ اهدا م مولط و امهوکش

 كفاک و یعكنیع تلکعلا تکملا زربکهنوالواهدقدلوا هلماح هقانهکر و ولرودرب راشملادکعوراروف

 ہدایز كابسا هکعو هنس انعم یرامولطغاب لم وکی جج کلذ کھلی رتک ك رع اکمل چ ہلرضف
 هدایز كنبسا اکعوملوا شمزفہدنس یساشن کر ردم وف لو كلذ کیت هو رب + :ی دہن لکل اپ

 دیا رک رب هلبضف كع تالذک هکعیسلوا یساہدایز كن وک ہلبضف تن عکعلا رب دهد هنس کاپ
 هک رارولیف فاضل ددک ضراهدهیدتناار ا یار نلیوطشبد لا فورد ندر دحر س

 نجوا یکی كرازا کل د تصور , رصقكفلاو ی مه كني یعلا هنس انسه ر :زاحض راز رولبف تفص

 یسلکلاب كن سا دمویرسک تاک ویضف كنيع كيکعلا ردکع | مت هیودنکن سا دعام بور ویلاص |
 ہکردنآل وش هلیقف كنرعویرسک لس كعلا كعلا رحاددش یا كيکع موہ اف رب د خد نؤکنالوأ یماو ٠

 نالوا ریصقو زع“ہلیدبدشتو یف كواوو هلنیتعف وکلا ہلواجاتح ہر رض دعب هلق تکر حر ادب

 زالوا ندفعاضم تابهنیعربرکترولوا هرزوا ییزو علعفوب سپهلو" یخد تالص ع نه هک هسک
 تالعلا زبجہکن قاس هلن وكس كمالویرسک ك نبع كعلا رر دخد هو نالوا كر ویر لوکعو

 زرد یخدەک سچ نماط تآ كلع :ولوالا بابلا نمهکاعلاقن ك میچ اس لینوکس كمالو یخ كنبع ۱

 لكف كمال و گلنیع ثکلوعلا جزا ىا كالع + شلاق نالوا کش ایم رسک مال و یف ك نبع كلا ||

 1 ودهلغا ؤا مکح و ین اچ ۳ وشەلی سک کیو کن کاما لایق دوس بوک کیو ۱

 یا كناعمد لاسفب رارب دی زرد خد ەز رد كناعو هلکروسهدنرز زوایزبدالاهیلوا رداقەکم 5 روبهدنرواكنآ ۱

 كنونویرسک نیعكنعلا تعروبكرنوروس 4 رزوا یزبدهودهلنرسک كنانو تنهرمه كاتعالا رسا
 هتننانعم لبللا نم هفت اط دهب را رب د لیلا نەكنعدعباناتا یدشاورعوباو ی رخ ا ثلث كندفگه و کس ||

 دیا ہل كنبعو یزسک یم كنعلا هرزوا تخل ن میل ہا ہنسا فعم باب را دی خد هب وق كنغو

 هلب دب دشت كنانو یعصتناف كلاتفلا : هنسكن الواى رج هلب رسک كنا فا (ءافلا لصف )ہنسا قاغا

 دن یئآ ك لکه روا یصخ ہللا یعهنسکرب هلبن وکس كنات و یخ كناف كتفلا هنساتعمرابر ج يج

 رد كتفلا یخدیرویدتارو رم کرد كف یرب ر دراو تخل چواهدنونو نو ضا کن شب ۱ٍ

 یکم رو عزو عرویکدوودوودوهلباننوکس وافتسکرد كنقلا لا ید یز وەللاا نوکسواف من ۱
 ین م كتفالكنفلا ناعالا ديق ثي دلا یف و قاثلاو ل والا باسلا نم كه وكتمه كنفلاش ||

 ۱ رہخرا کت كزوسرب كعو فح هتلطماذاهتکگعلوقتر رد » دەکرد و بوردتلک | نفح كن هنسک

 انسا سک تب لو تب نت و جال کما یم کرم وملر ذی سا رر دج |

 دف || ف كلادو یم کناف كد هربیخردیعسا نر رب تفف كادف ردعنام یکفداضناما ||



 ا

 رع لوقت ہنس انعم كلد قموا کب كنارو ىف كنيع هلرعلا هنسکنالوا ||

 ےک ی ا ہل هلرعو دتکاد ادا لوالا نانسہلا نم ۱

 ایس ا ورم وم ازم ەخۈق هدنرخ تلاح كرعو هقفرع ||

 ےس

 | نددنسکد دع زوقطرانامک مدالورد ندنادج نالوا یمض هلیمما کت اوع شعب ملس نم كلا وعلانا |

 e RTT ؛كنتع رد ندی رغ ندیم ی رلنوب ردیبسا اب كنپمان| كل وسر

 مک

hs 

۰۳ 

 تووچ یس یا کس یا قام لاق ییعمو انزو یکهقعرونوا قاالطا هد#س هراب

 ۱ ردقیب یس هراب عایذکیع ہبلاہا ام ممل وک هنمو ردیمولت جاب هلبا ہامہم ءاحر ءاحو ویک |

 ع اتش قلاب هنسل رب هندن هلنیتعص ك وتعلاو هل وكس كنانو یف كنیع لتملا راد الک

 ما لوش دلی سکے ةکناسعلا سبب اذادقانلا ذضف ىلع لولا كتغ لاحةناو بز اذا بیطلا |
 انا نیسنحموآ سو ةیلعەللا یلص ىلا لاق رذندانسن ءام“ا هکن اعو هوا شمرازف ساک یا

 || هکر د لاله ن هرم تف مکن اعیخد یربوردیس انا كندج كهابه هکرد لاله تنب هکت اعیرب
 یهو هک زدیس انا كفانم دبع نب به ورد صو والا تن کما ی مایا مرد فا ۱ كععاه

 نانا نکد ہللا هد دشم یاب ہدنرخآو هلت دف یکتعلا زدیم كتاب كنءاج رر ندیرع ۱

 | اره املا تک رغ لومت لربد چند ہخعشلاب هنکر توش لب نکل نعس كن هود
 یعض كوم .ةكراغملا: رد نسا ششم كازم تالذ ڪک هب ا هل مہم ءارو هلمهمءاط قرطو لما قرط
 وم یز شارغوا ةلبخف كارو یعض كم كرتعملا هنسانعملاستف قعُا ارغوا هلبعف ك ناروا
 | هوس ةکرعلاو روبزلا تزولا عا هک رعلاو هلیعف كنارو کیم كلرعلا ةنسانعم
 | هجا رخ عضوم هلنرسک لالو كنهرمه كارتعالا رد هتسا-نعم برح عض ومل چ رانو

 لب درز لا زرده ەچ ازم نالوا هدنرزواوص كازعو «لزعلا اوج دزا یاا وکزعا لاب قلش
 ۱ تم دام اک ارع انه دروا یا رداصلا تبصن بصدو ءالااغيج اهدروا ادا لارعلا

 ۲ لاح نع رداصلا ماللاو فلالاربخب لو بصن نغفملل دمطاو ربغەلا ءامذطا مهم تررم | ولا اکماللاو
 طنب MEARE هس اعم هیفب ہیذمو یرسکح ك ارویعه ك نبع ةکی علا

 م شال ناک ادا کی علا نیل نالف لاش رولک هد هنسانعم تعابط هکی رعو

 نمک کار ع تناللاشیرونلوا لامعتسا یخد هدنلحم قلو الباز كارنکسو

 هود هخانلوش هلب دمو یمض كنارو یف كنب ءلورعلا ید هتمظع وربک
 رو تاورعااو نینوانزو ونک RT RW هنگ رواود

irهيلع جخدرم یالورعم ءام لاش  IE tT 

 ۱ '“كورملا هوا شاق میاض قآانابنبولیقدج ازم هدنرزواراوطهکز رب دەر لوش ہلیدمو یب
 ملا تض اخ اذا لوألا: باسلا نم اكو رل رحت : را تک غ لاب کرم
 لو لیا هد دشم هات هدنرخا و داف یکرفلآ رزوا قلا هکحردز هنسک لوش رلزیرحف

 1 ؛دنقیقح رابطك رع ردیزت وا ندٰیرلفدل وا قلابیرا راکدیدغیخ دہرا کو یب ۵ رعهلابرع

 ما ھتوص ٹلاذک لی زسکك نارو یف لی كرم كرعاا كرعاا لززد یخدوقتونضیژل عطر داكد نوصخیدلوا

 روک ہدایز نج هلبرسکك نارو ی كنبع وكلا رارہد هدهبهذبکناتوطشروک«دانزلرعو
 :ہرکر لینوکس تانار و یخ دف كانغ هکر ولا رعلا عارنص ءادشا یا نوک مود لاق هنس انعم رانتوط
 ہوم تاکرعلاب علف میا نکس لاب ڈک عدی قل لاق دنس انعم ةممرونلوا لايتم
 اس کرک علا: تروعنالواہدومرف لب تغ ارارو لای کرک ملا
 هاچ هیت كلا زدهنسانعم قا لكف كنافو كرهزمه  تفعالا ۰ ودنالوايوف بواوا

zzج ےک  eeeڪت س  
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 :قوج یدل وک هرزوا نزو هرمههبضق كناخو ی د داخ ةكمضآا هناا هكا لا كمراوک ||

 لوک نال لک كناح تل اصلا كىا ا ترکی ال وضو مما لادن تروعنالوا دلا ۃ رشک لوکس ||

 زولواو رد وب نالوا یمه لا کحاض نک لوا یر هدقفا کتب راک د ار اعاهکزدتولب
۱ 

 نع د هک ر اد هکر ریس زا هوا فرصت لف ندنو وزن یت دہ نلوازبقف ؛شیوزهودنن انعهیعا 4 ۲

 هتک ن الوادخاقلارصف لالا نزویع ا اار دراو تع رسد هکر دکن 7 با

f0 
 ےس ا سس مس

 ندلاجژ 7 هلردی دشت كنا قرت ا راطعب یکم بقا لات یدیذش |
 لکصلاو ہلدمو یم كفاك و ہلنبف کو کلا ہل زط محر ردب ربغصت كناغ| دیا راضمب

 نالواكنان ومواید مووی کلن مو یر لک
 وهسردشل وا وا عداوا وكنصول ومص هدا رص خو و یا كیکمص و لوکع ول وکم نل لاق

 لزهرمه كاکیصالا هنسن نال وا یوق ہل كريو کد اضلمکضل | كنکعضلا نادزرکم فاك ردود اک

 | نیلناکراصیتح ادیب رضا ذا فار نیل كل ًانضالاشقلواییوقهداب زدوسەلزس کئ یدوا
 دا لوصلا زدشاور دزوباو و یضغاذا ل را كاما لا زرد ید کنه بلاکیصاو

 لوا ہنیقل لاب رولوا دارم یسا نعم ی لواهدقدلوا لامعتسا لب یس هلک كوت هلن وکس واو و یف |
 بطلا هك اص لاش قم شبا دن نب لوکس كا اب ویعف ال داض كا یشلوا یابی فا
 .هنسننالوا« :ومرف ہلنوکس کان و یز نک كدا :كلارضلا(داضلا لضِف )4 ٰقصلاذ ا |
 ك:اض كا یم لر كك بازو ىق ل دان ار الظلا ى یاب ل چودا لجو لاق |

 هبرسک باسو یتفالدالفعا او هلی وکس كا اون رسک لدا یهو
 اکعض و اکمضو اک كدب كط لا قن هنس ان كل وكر دنغل تر دار رنک الل دا كاس

 نویو وا شلرایدکز دیش مرخ نت دوش هوکستاحو ین اش مش کا
 ردهره ءاث هلن وکش كناحویضف ۂلداض هك ةکصلا توصادذا ذ رها تلاصط لا رلرب دید فام |

 كعشل و کس ول, ناخ و یف ك نات كحاضتل نع هنمو هتک لات ڈی اعم لوک رکو |
 ہر رک ن هرم عاصم الا كادت او لجرا كج اضت لاق انعم هل رنک کو كلا رزاوعتسال ۱

 هکوصصالا را هند خا وکی آ یا خنکر ددننک ل وش هلینوکس كانو یم لد اض کلا هتک نالوا
 ل رادضو یرسک له كالا ہل نالوا ثعام هکلوک لب وکتل داف یم کنز مه |

 هد ینضآ هکر ہراشند لوش لباس ام ةکعم الا دل رد باسل | عطر ہر ز دلب قز هکر اب زه
 ۱ یش لداض هلو صد حا وم یخ دز ده شا درد ولو هنر شب هیروس |

 نالواروک ةلیدموی رسکكنارویمفلداض كن تي رضلاهلوا ساو هک رد رظلوش هل دمو یم 1

 ملا هنسانعم تسانعمر) مقفو زا کا یی لب رس کا و یتش:لداضا گیا زْشصلا رخشلا ہدنسانعم٭

 نزو لهنکضکضلا رذمباعم ناسا وارض سا ىج كلذك لب دم كفلا یف كن و یو:

 مه ناک ضالا ةکاضکض رماو لاضکض ل لاشئ هوم روا نژو مزد ۱
 رخ اڏا تک ًابضا وضرالا تک اعضا لاقب كمر وت توارب ہلبنوکنس کا زمهو یرسک مو
 یور اذا یس چپ وس ےس ےہ تااکعضا هادی وب ها

 طف لداض كانضلا ہٹماسم قرض قاراط ہل جت 1 وو فرض كنضلا 3توا
 لا ا رس كانضلا هنس اعم مع ة کن را نال کر رو لو

 ین ر دز هادنالوآهدنصا غءاسعط یزاک دیددنسب هنېتضف کیا سلالم موکسیا |
 ۱ عیب هزب دبر : نفخ كل کیلو کال ةکبع تقاملا ؿ عمو انزوردییکه کم

 كربص



۳ 

 مس كنش لود کوشا لج زا فکش ینا :یاسکو هبلوا لخادنکیدز نایخ رد کوش ۱
 لوڪ می اض اید خد اکو ش كاب تبثو هسنبق لاد نکید هدسج ناخ ندلوا بام |

 تره ادا کوش ذب كاش لجراا کاش لاق راربدهد هفلوا زهاظنکوش تن هکر وشو
 ن رقیق یاد اسرار د هد ing ریت 7

 جس ےہ جرم هو اکا ءاروهظیسضا ||
 2 ye ا وٹن رعبا ابی وش لا كعاروهظیبضآ كز ود تلذک ا |

 لرد یب ل ندقدلوا شات شاب + كیوشنو اک وٹان كوش لاش راربد خو ۱

 خروس لار نب تب كيوشنو م رش تب قلا دعب سارا وش لا ۱
 اوت لات ون رد جدة ةكما | قاب ندنکید هتیرروا !كراوبد كيوشنو تبثاادا |

 هجنم تی وشو یدحاو هلن وک اوین كلدڪ ةكىشلا كوشلا هيلع تلعج ا
 ۳ ا تکی کل رھا برععل د کحوشو ر ر وکی چارو زود قرشو

 رک بارم ام یخ او شرت هک[ اج کرد زکید لوش تب ابا ||
 ES ار تیک نار قو کند دداا نزویلع کا شیلا جاوا لک
 3 ا ی و د ثلاذک هک اشو ولا هر تن اک ادا هک اش مرھت هده
 اكو اف تقوا یاب نب »شوک اش اتش ناف کش ل وقت اع لب دمو یرسک ِ
 جالس هی سک اب اب تباشر وز ام رازد کروا یدنایاسکو ||

 Ê E هم بولقبانعم هل رک فا کابل. هنسک نایقوط
 هل یہا قد یا هک دمو دلوش هل هد دشن كن ها و یخ لو او یض انس, ةکیوشلا

 ]هک لوید هی دی و لو دات دم كملاو ہلہوکم واورو یخ تنش ماکو لا. نی وش لب غنی
 أ كح انآ ار ہار ہک ہہ اوشا اوشا هلواره اظ یت وشخ مدلا هدق دشباب نوک دلوا یکی

 3 کلواوو ضم کو لا امکوش د رکا دال | تکوشا لاش قلوا قو یکی
 یکی د ید REY FORE ی هک و مهر ملا هلوا قوچ ینکید دکر دتا

 باما لصف هلو یعون لر انکمد یراکدید ساررهو دانقو ات E هلواقوج |
 2 رک نوسلوا یس هج اررفذ رک رکی لوا ادیهسحارب E رک ار وکی بش ۱
 ¥ اوف قرع ادا را بابلا نماک اص لا ر كم لاق نوساوا ۱

 اص كىلا رکن الوارف ہلینوکس كنبعو ی كباب كداص كولعصلا تاذرخوا
 1 روا كِرع هک ی رلدروق كنس هغ اط برغ برعلا كيلاءص صو ىج هیدمو یرسکكنالو

 مچ داغ ودر یارتفهکردوب ہمت ثعاب ردیع-الدرولا ن ةو رع كيلاعبصلا ند ورعرولوا كعد
ae ۱۱ ب 2 او رد هام قد لعن كمالو نیت کلا ہی نا  

oly o RA ۱۳ و حفر اص لصلا اهزاب وا تجرط ادا ےک  

 (HPCE O FFE RIS E أ
 3 0 میم ترم كصالا ردبرعءیسرافر دید باک ك صو دق طااذا بالا تکگص لوقت 1

 ك + لالا مسا راب اک ییجكلذکهنتتبض كوكصلاوهلب کل داص اكصلا ىج يمس
 ۶ ارد دل صا ین هشوفهودوهنفو طه رب یراز د ن ؟دروپکک ن دهتنیک لوش بهت داسو |

 كي كیصلآ نوصعت دنف دوم ہنری رت نک رود یھاک تواو تب رفهب رر یرازہد بوآوا نوا

 تم را + و كص مل لاقي را وطنالوادیدش و یوف بدید كفاك و یخ لد اصور ىك
 4 جت قع

 | ہدایز كنسپسا ہلیوا ہل دل داص هک لا ی | ین بت لداص ویلپ سک كب دکصلا دیدشیوُه ۱
 سس کک کک 3 ات

۱ 5 
e e Rinےس تم اھت نج زعم مج مس فید نیس  : Sis Aامہ وب  

E ES 

 و یا

 س

 ` .تسس

 _ یدیدش



 نالف لڑ را لات اف گیر رش قرغ هب ؤاعتایادخ لب رنک کھ برق ری و

 ضم مطلب اتم اهر ئااکر عامل هنظل قال دعبظ نالوا تل دشت کلان یس 1

4 

۳۳ 

 اش فورد ما ES رام :DITE TTT مون نوا
 ہیر بول وا قو هدر ر نا روبقو جل هنر سک لنک كاشلا رووا دیصالکت۲ | ۱
 قازا هدهتسنزب هر دمو رنک ك نار ی كبش تیرشلآ كيرسلا راد ا ىه زا

 Ey الا تل" شنا نعراتتزوا جا ہد كا یف تنازو یمن كش 2 ۱
 ریو رنک اروم کیر یک ارشاو فرش لفن شل رج تلاذکهب ف
 تم نالوا قتزوا لج هل زن كابو قق كترش ك رل یکیرش درب تب یو
 وب راتط کار وف کام ر الا قلوا قنرزا تاک هل رنک نانو کند مه 0فا رش رص ادا الف تکر اش لانش قلوا یار وا دن کردا تا یمن نو کل
 تک نسل اون هفت یدنکهرسک ك نارو یمض کی لس[ ازت وا تکاتتو کا ا
 نوا مو همو ریا هت تدع ناک ادا ارتش الف تنا لب هززوا یب از یتا |

 شکر لقب او ار تاک بوک كارو رشک ك نبش کش زد افترطتمو |
 یافتروازدمسا لوكس كارو رس كط كنوشت كرذلا عبا زا بالا نمهکرخا تارا تیا
 رواد :دشزاق ریشو یک ر اش لرل جج هو نو یف ےن هل الا ھن ام

 یکی ها یا یزمآ ق کر شاو لات هل لاق رد ہفلخ كیرش الل ا |
 نرو يلع كب رشا ا اپل تلج ادا نئن تکرش شا لامن ET هو ۱

 | ارش و ین : علف ابر سک كن زر سام قلا رک

 نالو لک مهلوف نم تاک مر الو یجب تنش رسا رواد هسا م1

 | رک او ی ےل وش نا رک یر من رز هل رد ڪک کارو یمن كم ا و كرش

 و نیش نر DS هیاتعمرب یکن شارو |
 عا زوط ادای لتا عرس 2 لا ہنمانم یدشو هدونرف یکی رضق سو نما ا .

 نازار یدخحاوةللتظف نک کر تل هکر لا زولک هد هسانعم را اور وراببا دلو |
 كارو یش كنش یر زاد دس هنروآكلویو هلون ولو! هکر فو تسامح قر ندا /

 لکم رک هلو هنغابا هکر ذ هود لوش هلادیج» نشو رنک افافو یس كم دوز ہک

 شر نم ہا روراوچکر نسرین فاکو یف لب نا كلارا و |

 ٹککٹنؤا ذکی کلا ءانعم هد ی كلوا فاکو لب ت ۱

 قاط علف لوالاتالاخ ہل وک كدت رعاك لا زنا ةا سر تو

 لاو زر بد ید غرا هنر نوک كشو ارد هد هذلوالصتمبولوا رالی را ا

 الف ی کک لاغب یلص کش ینشکر ا کے ككا هب تفرش خر ءزان تک
 قو ییوتهدننلقرا وه دنکآ رس کلا هکرد هقان لوش لب دمو یمن تفاکویتف كبش لوک

 جانا لوو حال برکت کت نوجا + رخت ر واشار نروار کز در وا |

 فرم نام لبد دش كفاک انا وبد نوسعوازروق هر درک ات هاب هک یز هدر |

 كاك وی تا. هلاکشلاحالسلالاشلاوحالسا قلا و حالسا اش لخبر لای هتنک تالوا ||
 یف كنَبْش کیا دید لا قاتلاکش موق لا اش ے تیر دست یے ید ا

 ناعم قرف ىج ہللرک كلامو یضف كن تیاکشلا رد دف فر ندقنالخت هلن دمو ی ركن قاکو |
 کو شک اش ید ییعصاو هنس اضمزاخ ج نکات و نخ لو لا

 ےب
 ےن



 نا

 ہے سہ

 شب لی ن E ا وان كواسلا زاع وا زکدعفسالوا ر کد ۳

7 

 وانا ارل خك مالو یھ كنا لیلس سید مرا زا تاک وج

 کلن یاس هلازیدز ارد بنام تیاسهکک کن عن دعن ییهاردیسا تلخ رو ||

 1 س نفت لاو وكس كامال وی ض كس یکتا نون وه انت نا تعا |

 : 9۹ ر ان ناتا 07 هوا ندههجاوم تولوا یا وط هکر ذکم روت
 لوا تال اکسل علم نام عف ر کاج وب لک کس کیو یتف كن لیسلآ

 7 نویس دمشق ری كولا رر دەقە وا تِلا كسو ايىرا ||
 اار لا هتس هدر روک ید یجب کن لومو فنر ذاکوع ۱

 بو ی ون توت 2 رد هن کس :رواهوذ مانسو لاعیا كمان كداس ماس لاقت

 کس ی كند مر ورم 273 ما یل تا لاش و مسا دما و راکوک4 هیدن وی

 0ا جنا ههخ لوش نوک كو یر كو اسما ردفنس امجد

ava 

و کرد ار زىياننى زىنك كس ناک اسلا ۱
 8 0 ۱ 

 07 ا زاقت۲ اڑان یدنا راتب راک دند ل زا رد خار لات ید هب هنر اقا

 [ زد تدفیتامناعولخ هک یار لشق قر ||
 ضس EDT ا هاتشهراقلات
 لوس هلن هد جا اج دام و یف اھ ك نج کھیلا

 تك نوک دم ون سج دو شرت یا
 سلا و زؤاظ نشارطفر لب واتیدشارمتب رهادا ا زا تکهس
 یو زدی کشور دهد کم زور زوا کلک ءاخراوظ کل سوا ارت تر اطاذا
 ٴ ی ا الا بالا کیس کوس من وج
 یک ہمت زا یر میرفلاڈٹا شاعر سابق كلا شو
 لاق رد ذل هدم دید

 یا کا دس نم و علنی لات یار سد
 ںی یاس زی قو وع ا ان لا

 او دی ن راک ویر ار کک م1 ۱
 ترس و و 1 وا تالا ولف ی دسار 7

 RE E رو نا
 دود انژ ولع بک هک تما ۱
 1 كاك او ضم لب ا كاتو تا هام ¥

ETÊ Lr ۱شلاق و روا و  

 ۱ کد ات ید او اس و

 سس و سا

 دے جم ےہ

 8 e اوم رام
 : 7 مه روم

 كا ہں کل (نبشلا لصف) اهتم قتل ن »لام یا واست لبالا ات اسا |
 E كيا ساحل او طلخ ايك یھی هه ی ےنر بوکس

 ۰ یم كل هكابشلا یو لا دا هرم یر الم یراقرب مرکتلا ||
 E بش كاشلا رولوا نرو هرب یر / کی روند رب ایش
 فا وا ہل ود دس ا لا ]۵ یرومد « رعد یا

 كلش دكا اا نا دا ترا هلو رکا رف هک هاش او کبد لا
 وب سو وو حب 1 اب یخ بج 1



۳۹ 
 "ریس ا
 ت

 ۱ كالا ردیمدع.كنراک كعن رطل را وط یلقنرط بوت هبنوکس كنون ہدنببام وینم ناب و كنس |
 اکا رک اپ مم م ورا کج نیا وهم انعم ی راک ین رطنؾ ہل ۳ كناب وی كس

 انور نو رس سفت اکورد رسم ارش یک
 | هک هلب رسک كاحو كن هزم اكسال ردهیْشت هکینس هدنرخ ټا و هدڼت ء١ ا ا: 2

 هر دېل من هنسانعم موز هلبتهف داداش یا ناک دت رمزا تی نوا

 عم دلاو مدلا تک سلوقن لک ود وکس ك ناف و یف بندہ تقسلا ةمزز اذا عب ارا باسلام |
 كسلا هنسانعحافسهنسک نالوا ر ردا هما کس دیبا و یف كس كافسلا هتقرهاذإ

 سو هتسانمز رام تجلب رسک بس کن سا باس را کر یخ
 سا

۳ 

 هرزوا تنبل كو هدا مط ماد رح تے و

 هک ؟یو دەلود زر Doe e ا

 jaa و وارک ِدرکلل نکلا ہددنمیا ید ېو دورد هن ۳ E هر مو
 تن

 نر ایک ہیک قوالی 1 9 نا
ا رایالوو دارمنداکس و دل ارش لکو نیت اس لک لاک

 ينالوفءار ناف مش و مس و وردن

 تم وتعص تعصياهعمايس تالا فا : قل راررطیی دق وف پول و

3 

 لولب رڪ كوم هکسلا .هنمانعم لالخ رد هغل را هل هل هع داو دج ءاخ صاص>و ||

 زر کو یر تی هرس و4 و 8 ۱

 ته رهموءر و پأهکسوا ةر وأمر ملالرخ مهل ر هو هوا شملکی دوپ لوب
 1 م

 !حالصا دا ارم هللا روا وردیرومھدناتج هدنمالکوب آراب ی ا

| E NSE aer f رر ی ا ۱ 

 دید نا هکر روف وشل بي كس كيبلا ز ری ديجدهش هن نالوا هدنز ولا ہک ٰ ۱
 ردعونرب ندی طك دا كو لرد كبس د هنس اوب پرقعوهرزوایاوردب زیپ لورا طرا و
 مهاوفهنمو والس روب وکه کر دا وهل وش لس ملک ه لاو ایم کس اک : 1 ۱

 يج كلوا نیس كيباکسلا لرذەےغمرحصوورو امتلأ نیا اکی توت ولو ذل
 یک رد سنریجنهل اب اکس لا هکر دما یماباب تن هر نده رسک کی

 كمال وی رسک کیس يالسلا هتک نال واس یس al بدید كه توا در
 | لقنالاخدا یهنسا رب ردربصم بوکس كمال و یف بس كلا كلسلا هتسانعم طبخ كليب

 تالاف یسایف 'یٌملاتکلس لون قل الحاد لک سوت نهال م سج

 ا4 سک نور کل السالا نیمر2ا بولف ین ٠ ایکس كل ذکنل اصن 4 وقف وف نم ویف هتسلخ دا ۱
 ی دمت و یعطكنپس 4 كاللا دیفهتلخ دااذا یف ەتکلسال لوقنردنغل هدانعمنالوارکد

 ھو ےس اہ

 اےس ہے Ok DR CA کش رایج هب سک ك ئاب و یخ کیس كلا كلب اسلا شم وک نا هل تا 1

 زولبرس فاك و یت كن اج وی بم تاک ناف لیلا کک “ا لاش قل

 ۱ کک رمد یھب نیکشاوق كو زرد دەه را ایی پا

۱ 

 ۱ كو نام کاتب الا زدەنسانعم یارب ښو هسروأوا دق اب ار رہ

 مصاصخ دن اوفتلا ذا تنا كنس لا نارد ی ms خر کیر دنت زکه داب زر

بولصاامرخ تاک روم و زردەنل ودتانالوا ج تا 1 اامرش ناتو حالیصاتولصا : اک 1
 لار يدهنحاغاامرخنا و حالا 

taسا  
 اسم الویرسک كم میر ضد اویس کلا یبا ۱

 ےہ مم مل وس مم یاس ری موم ضس مہ



۱ 
 سس سس سس

 ی

 ال دشت كفاکو یم كار زا هلوا مظع یراغایؤاو ند رغض هکر دتروح ||
 دنا دن کوش لکو ی لادعخْت ل لا قومی ایت هکر دان لوشهرزوا شو

 ہر رذلوشهلب دمو یم كفاكو رم 2 وكر نها هیلوا ادیاب ادیاب هد ویهننهش كنةیفر ۱

 عف ذکمز انادنکم رالوقن قلف بق نیک از هننهه ره لامالاهبمقاذا لول |

eA 
 1 تر

 ۱ تکرا وی یادی کا و تی یک

 ویربنک ك فاك یخ كنار كبکز ا لوم ملا ءانبلا ىلع ضزالا تکراو کرا تماج ادا
 اه یب ەنشنرب ہل نک ك نانو كەز اکر سالا جملا كليك زبوت لاس ةبدنس نعم

 طا دریغ هرز زنا لفا رکرددنسکلوش هلفینضت كفاکو یف كنا کاما نانخا )ادر
 سا كبو صر هلن تحضف تاکر ( یدتنان نا ہرانال واتجی ین هک اکلا نمایم ی قو

 نزد رلیصار د دنوصا ارغش نرو رسم اخه دشلوامفاو تلکمد راسعشا طب یدتا

 ین کیم دارد : تاکر نیا رعارب نکر با رک ذ نضفب ندرا عشا ین دلؤا غف 29و

 مچ علم ںنراا ینیدزرید کراکاددراووصز برف
 انار هک ارکراا .دینلواممف نغمالوا : رم یمالکن دننیدلوا تسمەدازز

 ناسا سس ایک رر تر ناکام لّوفت قلا مفمفم قمر هنبتعف) كورلا هل :هنلواحالصا نیونلوا

 ےب تاکمرا هنساندنو عج AEE .هنسانغم دنّوب یو
 برتر لار زا سد نان ہزئم:كامرالا

 مع هد لار تهکسسکرثر قالغا هيتس اب لوئرلنو هلبعف كي ||
 نکی و تدرالا غ دعا هبعوپ كن ندن ان فود لبن وک كيمو یعض كار
 ۳ ٦ قار کرا نر لب لام ہہ ایم ب بولوا بلا برو کر دمو دلوش

 ةرواناول :اوار کد هو دلبر نک ین و کند تنه کدو الاهاکهرذخانل نیت وههلیدم لفلاو لینوکس | بت
 قا هدنناشهب دیش رک فا لو اک کیر. رانا لوا ۱

pe PARENکوا وو هلن ی میوه ی  

 سو قلد دنا كا وقرس ك مغو از یک زار هتک الو ضر ءلا لو ۱

 كاسزالا یا دا هرضب كحز لاقن قلوب ہود لن وکسس تنامهم ءاحر ءیفكازا ۱
 یهو ناد تبعااذالخرا ك زا لایقتقارونیراوطتنهنیکرب |

 اصف هف )دام ق جوع هاك و تی نالقره لاښ هير دک روپ یک روا ج وم نکرا

 وُكاز كوكڪزلا زا اک نالوا غل دناتفولوارب فل دید تلف اک و یف كن هادی
 /دیتتدهتنا واز تلوار رس ك ہور هلوکصو هان نوک دنا كه هم

 کو یف باز تاک لک ایا هش اب نعمرا کود ٭یجفلادمو یرسک كناک ءیعف

 نر ین رو قا :قشراف هدمویرتیک اکو یش كار كیکرا ج تالذکح
 يابن ىلاي هدنارکنآ كنون هلن. كو کٹ لاو هلیدیپنناكفاک ید كنار تنا 5
 دا روت دیدن تار و ین لاو جبر وفا ام ا تفاز لایک ذجار دا از لا
 نو 7 2 راک ا لاو دئخذ وم نکی را لو

 قد دشاو یخ نا نوش ك والا یعغؤان ازور دک ر رب کذب ییازیوق
 و وارک د هلبڪف یتتد تان ءازو هلن کزن كرو 2 هئنک ن الزام وم دم زولوا

 ةكيبسلا اهیداادال ابال :SN رغ وتضفلا تکبسلوقت روپ شم کهن وک كل یف نسب( نوتا ة)رونوالاعتما
 سم سس مس



"۲۲۷ 

 ۱ مارک کی ہٹکدادلا سٹمازا امان والا بالا نم اکرم: دیش دلتا قو
 یرسک كلوا م كمدإلا "تم هتیهادیارهدلثماود نمةكماد مهن ب اصا لاق هنساتعم هیهادتفآ |
 كاننو یرسک لوا مم امدا زاچا رانا نویخ كف هلک رايكم ردجاا دیش ہیضغكناوا
 زا هبصف ید كہا موم تیک كمَكمدلاا ینمۃرصز كن اش نمپیدوقر كن دمو خا
 هلب صف تمالو كل دو یعض كو .كلتدملا كإ:دملا ٰنحطلاۃدیبدش یا كمکمدیو لاقت :ردەنسانعمدیدشا

 هج ا نزو یل هل دلا ازودمسلما ناک ادا بالم دم لصن لاقبن < نال وارودموقینربص
 یالهدستف + شل تکلمد لو قلوا زودو رودم ج رح دتلانزو یلع تلمدتلا قلفزو دوا

 هلوودنا ودنا هنسانعمرو د مر شالبیرکه ها وک اذن ام لم یم كمال وتلا کولفدلا لولمبلآ» ۲ ۳ : نرو مع دمو قامد ملثم هوهف تلمدمرفاج لای هننن نالوارو دم هلقف كالو یی ض كم

 زا لاشنهانعع يخف كيم كادلا ,ةنس اعم یس ىش و پ وی دن ذی نوک وا ا ۱
 || راز کود بطهدنرزوآهک ول اش اطلوش تک ادم و هما ا دمواکو د کیدی تیعلالاد | |
 ]| اوتباذا اکو دن وکی دی عوقلاتابلاقب زد ده نارودنیارس فوشراقع یر قاخلوڈو |

 کو دلا .ز رک دبیط لک هکر دشالم ل وش افق ءلواوو یرسک تب هلو دلآ كودلا نارودوط)
 ةکود یناومقو لا اهاتععهل دمو یعصتالاک" ةكودلا شوتموصخهلنوکسل اوو ی 5

 قبا هن رب یر دن رحدنسک ج اقر هلبعض لو او و عش كن هلواتتلا شو 2 هو

 .كخادیکو ایج هلن :كهدلا تلآ ی دیکوا هلندسو ییعضناناهو میخ تالاد كلا دلا هرسکو |

 وج

 :كنار دکیزلا هنم صاخب دکب ملو هبف بشناذازمال | یف لحر ا ك بترا لوقت رارپ دا هغمالوب صالخ 1

 هلنوا هک ری دتیا هتسک مانه رب دوز ال وا بکر تو طلخ هدایز نکلر ول وا هلکشکو هلغار و از

 سا نان دوو ہوکر اف نام رغلنلافولکلکود غافل وا طلخا هنر زارو لاوان

 !یسدخوز هدکدیدزلهدنا تناعریمهلب رشد خان چالاک ایرفاسدلو ینعبذب رشا ما هلک

 كرا هبح اض هکبرالاقب كار | یکم رونانلو رک هممودملب یک کن سش
 لوالاتابلا نماکرهک َناڈفنع قلا تککرز روم كار ودهن ایوب لا كسول د دشت كفاکو ىف كنار

 4 :ہزااذا فن قبنذن| ٹکر لوفر اربد سد کمو بہنا و یهاک ق ن نکر گرو هقنع لا هد تالغاذا

 اذا ضب یلعهضهب» وا تککر لوفتوب د ند هغخار هرز ویزا د قطز را دةم رب تانهنسنر گروهایا

 كنار لاکرا رۈمقينالوا فنشهز کار كرا ق رش نہلوفتاملاو فیش شېخ نی ۱

 || نمنسنو لوک تم کھو ىغا د هدا شوا برحق اوت ا ضقاذآ موقل لول مر و |
 || هنعطاد تا نلا بالا ناکه د كه دی شا تهد لاقهرزوایباور نیارعالان !تتکوابودافوا

 || كياب و ی صف كنار ك برا (مارالصف) ا هللا نیعجتالذکهلنتمط نارا ا ۱ ناو رک ةكيدلا ردفورعسهک شوخی دمویرمسک اد تینا. هشنابنمهراتلآ

 لورم دنکع الاسا ین زا كارو ەتملخاذااگرەكبزا شلات کير لوقت سر دش راقى نسر الب
 اب وشالوط هشباپ لانتراو هتطلخ ذات تکی رل ومن ىش راف هل یک تو هزمه مارال |

 "|| ضبخورونلفقبفر ندسیح بونا وا طاخ ملک شک هلغ اب هکر دام رخ ٛلوش دمو یرسک اب

 AE دربویرمخ ثر اشب هلک ابذ یدّلو رکا هدکهاکهنناف یلہانكئابب دارع

 | تکی دبوطیتراق تا نازک قوا وا کی نا آن وک راغ را 7 و :

 || بکر نهد نکرالخرويءودهل تخف ناکتزا یدبدر داخل ین نم یهو
 | كند لاقى هانمع لوکس کتان و صف کن ار تراز ال وا لامعتساةدىزېغ ندهو د ناك

 ہم

 هلود

 ۳ لر تح نمهعطق هلق دنه فعضو رای لای هدف فیضهنسز رو هحرط



 گاکد

 کژد

 كم ةكدملا ضزالاء طولا دیدشاب وف وڌ ناکاذا ادم لجر لوقن هن بکن صب لر وا تولوا ۱

۳۹ 

 ۳ Es یتف كلاد دیتا رتثیل هدیساتعمفقعد رد لولبرر ندننپرونم
 رالاب ہت دت وسیتح هنرسکو ہتبرض ادا لوالا بالا نم اکد ہکدآ ئش ٹک ید لوقت هی انهب
 2  كلوکدلا ردترابع ندیدنکه رپ لدیدتبا شفخار ة ونک اتکدف لا لد ةدنمو

 هک اب وک ہهسیدید ہلعج هک اتفوارب ز هلواردصم اک دهکر دلا اراک د هلع> یاعت 9

 ۱م نیاکد دوخ اہ رولوا ہدنس ہراثماکدەکد هب دلی داکحد ریعنبعح ہک اتفوو رولوا شس

 ۱ !اتضرا هلمخ یا یابد دلم بودیاتآ رئملیدیرایطعب و رد فوذحم فاطم ردکع د 9 د
 ندنريدقنضرازاملوا تفصاکآ آهک دردرکذ+لبحارز یر راک

 | هلغارمطیب ويف كدورددبال

 3 هل. دمو یعض كفاکو یف كم كوكدملا بارتلاب هتنفدآذاذیکراتککد لایقب رب دینهکعروا
 | دوكديومف لوه عمل ءاسنبلا ىلع لج را لدلاقب هلوا شا تسکش ىج اب هنسک لوش
 | ناو اکد تراص اذا لالا کد لاق قاوا را هپ در جوکراغاط لزز لانزو یلع ۓدک هد دلا

 | هلوودنلوا یر واوهلراندقلپ ابكر دراهپدهدرخ لوشهلبديدشت كفاكو یعفكلاد تاواكدلا
 ۱ ۱ وش هتساسضعم هپ د لر هک ی دحاو هلیدم كفلاو یدیدشت کم تر ءک دلا ررب دید

 ] لارج كلمارمح یکی غدلوا یجتاواکد یجج ہلیعض كلاد كدلا كدلا تم کر واهکهنس اتعءدقان

 || یصی یس هقرا بولوا نقاب هرب دو راربدید ہغاط قم الدو ی ۲یغدلوا یجب تاو ارج

 هلت ثلدالا یک رج ہللا ار ج هلی ةف كفاك وی كك لاد ةكك دلا رر د ید هراټآ نالوا
 ٰیٰوق هلبغف كلادو یردکك یم ا ناجا نالوا هررواتعص نالوا رکدیدح او

 نوک كقاکو یعف کالاد ادکدلا هلوا یوه شبا هکر د ہیراچ لو ہلبضف كلادو

 | د نع هللادبسع نیربرج ل ام هلا ثب- نو 1 وا عفنرم ہلعفر بولوا لصتم هری هکر دموق
 1 ت 2 یعج هلا رسک كئیناو یف كلؤا لاد كلداكدلا كاراو و“ لایک دو لسهس لاضفا

 درو ی هلبف كلاد ةكدلا يج كلذكه لبدمو یرسک كندا و ىع كل ذکتلوا لاد
 ] لوقتهنتساتشعم ندیلام قموا هلبن وك كالو یضف یالاد تالدلا اهانحم هلرض كلاد ناک دا

 | تكاد لافب قهداو هلاوز ن وک لنا كولدلا "دلولدلا لوالا بایبلا نم اکاذ ہکلد دا یدیب *یغلا تکل
 EON ول قسغ لا سل اوادلولصل قلم اقو لاز اکو لد سشا
 ۱ لاش كم رو بوردنلکا نفح كدنسکرہلیطق كمال و یعض كجم ےکلادملا رد هسانع»-سع# بور

 e تا رایلپد دنأرما لجرا كلادبا بوئاوا لأ لوت لدنتحو هل تطام یا هعرغ لحرا ثالد

 ۱ نوش وش هلل دمو یعص ك ءال وی كللاد 3 كوادلا. زرد هسالوا حافلا و رهذاب ین 3 ایغلم ناکا

E Oكيل دل |نوسلوا هنسنرظ رکن وانو هش  CR OREا  

 یک د ر رار دا ندام رخ هلغا ايک کل رد هماعط لوش كيلدو ررواص لب یفآ هکر دقاربط

 رے ددما تلف فرداش نوک هدینرافناسسآ لوا هک مردبا نظ نیردیا

 د ق.وا ندسج یدنک هنکو هلند , دشنو یم كالو هلن تف كلدتلا ںی

 كوب ینا هل دمو یم كالو یف و كولدملا لاتشغالادنع ہدسج كلداذالحر ئال

 لا هدرب بب رف هنرکوب كنآ هبخو فارشا هت نکیرلاذاۃبح ا كوادم شرف لا شتآ 2

 تر رو لوشرف٭عج نزویلع کعلدلا رارد ؛قحایلاک هکر دکک یر ول

 اوا هرروآ تعزس هدنرود هکر دهرکبلوش هل دمو ىم كی كو یف كالا د ومدلا هوا

 | یتفكلاد ك دلا كمدلا رد ا كنار لومدو نعطل اةعو رءیالوم دیر لاق زاید كومدهنلواملرس

 ۱ دودهنسنر هلن کوم دلا هلوا یرودفم تاچ ہک رسا نش هرکس نشوطهلن وکیم عمو

E 

 حح

 .نجریصو



 دس دس

 نلقەقلا یو او یجب نه ا دوا 2 یک عاب هلعئاب gt 5 یلعدکاطا ۱
 ناناوادزهلصا نوعی دلوا یدعان حوت نوا دعا تلف ید هد هنوخ مکر ادا

 رادنااضتفا نلف نوع دلوا یق و مروت ءانب هنخ دم وا بلقهدراو

 E كو كارلا ردفا وا رک ہدنلح یھ و كنغیدخلوا بلق ہدنز هلکدیصو تیغ امآ

 كرحاذاااکح تر كاح لاقب یس روي ك نالوا ةماقلار طف هانی ناکا یتومعج ہلیرسک ۱

 یضف كناح ہناکِ ا نب رول قاراحا نراقبآ ِبودبا كر حت نرازنموا ٰعِ هیلجتر نب فو اک 1

 ہل زوکس كناب و یف کلاح كيلا ہیزو قر آن لیا بولوا «دومرف هکر دراک ل وش هاتو کس كاوا ۱

 ماللا ديف كيحاملاقب رب دید هک ار مالک هدبلقكبحولمعب ملاذا فيسلا هيف كاا اف ہی
 هتاردا 2 یتح تیوب تا و قو هنمهاردالا كاردالا ( لادلالصف) هیفرتوب ملاذا

 روا وی اذا ی رصب هکر دل وقتی دید هک روک هنسنر لار داو اعز تکردا یتحتشعو ۶ظ

 قودلا لر دا ز ولو قراري د یتسد ہغلوبتباھ ةنشاربو ماباذارقلالردا لار اندو هوم
 كیات كرادتا ك: رونک هنرب ین هتسن نالوا عن دان هر رسک ك ناتو كنءنمه كار دنسالا فین

 هنلوایرخا كموق رادیو ینعم و ا تکردتشا لوغن « ءاضع هلسیعض كارو یف

 هدهنسانعمقوط اقلطمو مهلوا مهرخا قط یااوقح الت ادا موقلا راد لاق رب دید هکعشر |
 یدلوا لصاو هنغ لرب یھ كرومغِب یئعلصضرالا یر رط)ا یر کر لر دا اذا ناب ژلا كرا دن لاقب رواک ۱

 لری اهن رب یر كلذ که لیدیذتو یرسک تالا دو كن مه كاردالا هلکفا رأت ۾ همزرعفر ضد

 ماغ لا هدلا دات یدہاا وکرادن یل صا كنویواعیج اجفاو وکراد!اذا تح یلاعت هللا لاف رد هنسانعم ||

 لعف هلیساش هرزوا یرسک ماکو یخ كلاد كارد یدل روتکهزمه نوجا ادا هنلوا بونلوا ||
 ةکیردلا نوحمارما یدغالوا نکاس قح ارز یذلؤاز رکی تناسل دا :ودیفسآ كرما

 راربدەرەودناناوا ہدرسوہدیص نلبروس هدب رطور دەنسانعمہدیرط هل دمو یرسک كنارو یخ كلاد ۱

 لاشرد زا اج نیکو كىر هناتعم ددبت لب دیجد هنام كر دو وید نوسکروح نوالصا

 كنار و یت كلاد كردلا لرد هنسهةطرخ 1 لعمح كردو هصالخ یلعف كرد نم كعطام

eaeهلند * زردی خد دنا كردوز هام یلص ردنا سد هلنیتهف یمەقط هغشا  

 زاد لاضب قمرغاچ ابیلاوتم هج درا یرب یرب هل ارسک لاذ' لار دلا كارەدلا یضع ام لغ ردنغل ین

 زرد گرادالو هرات الو هللا لر اب ال هد هيلع داغ دوردرعسا جد كيلکر كاردو هعبات اداهیوص لجرا | ۱

 یقلوردہَفل كزضم سا با نور مع هلب مسک كنار و یم كيم 71 ردەیانغمرب یعومح ا

 4 دیش 7 كيارو یش كل د كاردلا نوک د شرا هب هود یدنعاعضو یبماباہ لور یرو رع

 يراددید كارد ساسح را رظ نس ر واک ینا ند لقب لعفرولواءاکو هنسک نالوا كا ردالارک

 یراوطا قد قوا یا دعن قا رفعح نرویلع كمردلا زداجاودزا هساسح دوخا زدٌغلاب

 كنارویمص كونو كلاد كونردلا هلب سصع كفلا ویدیدشن لوا وو مط لا هلم ېم ءاع ہنسا نهه

 رونلوا هیشن اکا یسیرذ هودرولوا هاکردرا و یراذاعص هدنفارطا هک ر دعورب ندطاسب هل وکس

 كعءدلا ردبعجج كيکونرد هلدمو یرسک كو هرکص ندغلاو یتفكنارو یف كلاد كيئاردلا ۱

 هتنلادا ےصالاو لاو ےدالاث ؟عد لوسقت عمو ازور دک الد :قموا هلنوکس كنیعویعف كلاد

 یتف كلاد كعدلآ هدب رح كعشديا دانعو مل هلبرب یربهنسک یا هلبعض كنیعو یف كنا تعادل

 الاقب و كلاح او فی _1اهف كاح لاقل :انعع هلبرسک كنءهمه دکاعالا كەك ودیا رى |

 | یا هم لرلغب هنح وا نالوا هبن اس ن ند هغوق كنپبا وید هکر دیس هراب سبا لوش ہلئبتضفا ةكلردلا

 ۱ سم دست

 || ہود نوکس كنبعو یف كد کد یک لو | 1

 رد

 كرد

 كرد
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 ]| نیلاهیفق ثلفجاذا ینابنلا بالا نم ه هکتح او لوالا باتبلا نءاکنج ھکسنحا سرفلاِتکنح |

 وکس كونو یم كلاح کا کضسادالج لا تنتحا لاَ راد ید غل وا کو یوق هن تک ||
 راب و نالوا هذنشاف كننالا هود هکر اريد هشېق لوش ہن تالزکه کتب و هنس هنس انهم كمك زدنا |

 | ی :و ناز خلا حل نماد وسال اق هنس انعمزاقنم ینز وب ڭ شاو هلننعتف نل اج ردینیاوردیبعواوبو |

 o كنا ءان هلٍدف كونو نوک تنامو ىم كيم عزم .ذلوا نطق دب رجن ۱

 الا ة تا نال شو ھد کلا نم قتشم لبالا كنج ار ذه هلو هلو لوک دایز 09

4 

 > زرد هنعاصاهرخ ل وش هلبا مج فو ہامہمنیعز تک بجرمقذعوردوار شل وا 1
 لوا نوجا سفنضهاب هدمالکوب HES هد رار غضتو هلوا شلروا قاطوب د نوسعافوا
 1 افشلرازناسهلا یربی دل یار یودنکح ل ثاق د وصقمندنونوهلوا نوا ملظعتدوخاب
 1 دتش اکو س تالص+ ثلا تلخ لام نوا ایس ہدایز ہانی کلن زر اعش !نغدلوا
 قاذك« داوس دتشاذا شنا تلولحا لاقب اه انهمیدمو یرسک تالوا مالویرسک تنهرمه كالبلحالا
 بارغلا كاج لمر كؤ داوس ىا بارغلا تلح لمدوسا لاقی هتسانعءداوسقلارف هلنبتسف كیا
 توالت دنن نالوا ايس ہدانزەل رسک كمال" كالا" ۷" كلاا نسزلیدنراعنم كيارغكشيد

 دیدش هنن نالوا های هدایز هلیدم ویک كفاکو هلنېتڪف كل كوكا ینعم گئاحدوساو كلاح دوا

 ئی صارشسنو عورتسک نترکرزوا ینزوءرمه ہلبضف كمال وص كناح ةکلحلا هنسانعداوسلا
RE YEاصهدماتهولویکیییدل اطةیوصرانلوا یئامز  e1  

 اع ہدنکیدیداظعلا نمبر رض هدیره وج ترابع کا ابوکر دش ااطخ بودیا ر سفت هلبا شش

 ۱ اراض هل لمنهله ءاطو هیچ نیغ ودیا هوت سکعلا عیب هلک نال وال جم ءاظو
 1۳ ردع نر ندد رک ت ذك روا زوم اقص لئ كلل نوکس كمالو یخ اح اللا
 ]نی هیدجنرق ہدرخانلح یدتناراضءبو جج ہلنبتضف ك لذك اميلا: هتس انعم هل مکتب هنت
 || لوقت ققاط بان خان آهبنوکسم كنونو یضف كناح تنم وذ كج هنسهدرخ كل هنننوهو

3 
1 

 1 | دخابیمرخ كن هتمکعاو تم هانی تک وت دید هک هف قونسنر نحو
 ۱ ار ؟ خش اذانبصلا تکیخ لوقت رازیذیخد :هکمروس هتغامد لفصلعوا بوینیح ینهنسنیربغ

 یھ كات الا ىف نانلوارکد هلبادمو یس كنونو حف كوم لولا:  ہکح هتکآد مغهربضوا
 | هدهکعا لک ای اناہن نالواهدنزوب هکر کج لانتحلاواضوا سرفلا تکتحبا لوقتهانع هلن رسکكناو
 اغ.هنیززوا كنهنسره كانتجا واهتبن لعیاو امیلعام لک !اذ|ضززالادارطا كنتحا لا زرد
 كان Eg وتسالدنر ذا ارٰفلا اف هت را نکنشحال شما نعایک احیلاعت هنلالاق را اربد جدهم وا

 | هلبا همرب یجب وتو یزسک ناسك اتلس كاتا ززرص نوضغملف

 ۲ || هنسانعمهایس هدایز هل رنک یون كناطا هنس انعم نقدا تصمد ید دنا تاک ند ربغو ندناسنا
 . || ئاق ةر ؤما ییهنتسکرب مرکتلانزوییع کن | :كللاح لزم كناح دوتنا لات رونلوا لاضعتسا
 ۱ ك فو رومالاو برات !هکعااذا هنکحاو نساك لان هات لرز لک ورم كانحالا

 ۱ e و هتکاد م ار ثغضعاذیصلاتکنج لوغتردکمزوس هنغامد كلفط ب وہنبچ ى ەنىلنزب
 یفآ هکر رد ہی هنسکلوش نحو :لفط نانلوارکذ هل دید شنو یف كونو یم کیم .كنعلا كنعلا

 دوخت و تدزمح لنجالا نفاق ین لا نینتلامکسیدیلود هلیدیدشنو

 :ییهنسدرب هلنوکس كواوو نيف كنان هلوطا ن الذی ح او 'یداولیصفتل عفا هلب ج لعف یئعپ
 ۱ کا ا: رالق ورعم هدننف رابیط هکر دی دوا یرلکدید خجوردالوحو هنسانعم ےس

 ۱ ایلیا دانچ هسک فطر هلب رسک اب لراطا فک ایحو اکو ح هکر وب بوت الات[
 ا س یس

 کالا



 | یف كفاك و كلاح هک تسمرخا ہکراح تبصا اذا لوالا بالا نم اکرح هکر حا هکر ج لوقت
 , ندزب كنیکک قاب وا هککرح یدنباراضعب كکی رویسنالون«دنشاب قلب وا ہل وکس كنارو
 كفاکو یتفكناح كکارطا ینعمو انزو ر دبک هقفرح ہددوعف تلاح رد بفرطنالوا هبناج
 هلب دمو یرسکك فاکو یف کناح كيك ارا هبساضعم رلکک ن اسضاوا رکا ڈ یوچ هلل رسک
 مارنسحا قاب یل هلبا رب هليا هېچا زو لبا ی رسک كاتو كنه زمه لازتحالا ییجكاذک
 لوقنردنغا دنس انعم قرح قلاب هلیوکس كازو یف كناح كرا یدنا هارفوهنسانعم بولا |
 كلذک هة کلا ردندنمسق تانابت هک یکیدرومد هلئیتعف كسلا هند دشاذا هکر حالیطاب ہنکرخ |
 ییکیدروف» ندرومد هکر دهنسنلوش كسحو هنسانعمیرندرانکد نانلوارک دیدحاو هلنیتصف ۱

 ندفناحم یک دید ردنرح تلآ كر ات هجرت بحاصو راعص هنلو كنودع بویلیا هد ولسا

 ارزدینیاهرولج یرلکدید یبرک هکیسحو توادعو نیکهلیدمویرسکتنبسو یت ك اح کیسے
 | كسح لاقت قلغاب نکب ودباتوادع هلنبتصف كس لا هانم اال كناح کا سل ا هتسانعمذغنق ||
 هیت. كوشحا قلوط هلدوس ہم هلنوکس كنبش و یعفكناح كلا عبارلا بابلا نماکسح لع ۰
 بحاص هم اس2 ونو تالتمادا ین لا بابلا نماک و شحو اکشح كشت هر دلاتکشح لوقت هانعم |
 لاقب لر. دیخد هغلوا قوج یش كنجاغاامرخور دشقاتراشا هنتکرح كنطسو كلکشحسوماق 5

 راربد ید هغ مغاص بودیالرتودد نوسلغوح یدوس یبدقان كشحو اهلج کا ذا هللا تتح |
 لاسق رب دید هغلوامج هز ر غوفوامخرضی مفتح اهباحت ماواہنکزناذافانلا تکشح لوقت |

 « دایر ناسا كح وزار د ید ہکمسا فلتخ بولوا فیعض لب و اوعن اذا موقلا ثنا
 ہلیر سک لنپ و یف كناح كشاوخ ا اکشن, املا تک> لاغر اودخد هغ هر دغان دو صفا
 ارت یدوسہدنسس ہم ەکرد دقانلوش ہلدمو یعط كننشو یضف كناخ كو ےل رالب نسا فلت ||
 هلواقوج یشع هکر دیجاناامرخلوش هلیرنک نبش كشاخآ .نعمواظفل ردیکدوشج هلواچ |

 ند هل )راغا هنرغا كغالغوا هکر دجاغا لوش هلب رنک كناح لاش ا هرزوا یتاور بوقعب
 هکنطا یدتاراکنا دیعسونا ہللبش عدقت هن سلوا لامعتسا یخد نام ہدانم لو وید نوما ۱

 نیغ هبغو هلافو هلمنهم ءاح هشفح هک عمو انزوراد که ببغو هشفح ہلیئوکس كنبش و یف كلاح
 یخ ک اح كانا هلوا یندش عون هکر اربد هر ومب سنحرب ہلئاشم ءایذرکضذددحوم ءابو هلبا چ ||

 دکحنایشا تککح لوق قعرافهلیدیدشن کفاکو یف كلاح تا ندیسا هل رهن هیدیدشنكنبشو ||
 خیاخنام یا ین هنم یردص یف كحام لا قب رد هد هک نخ ہدہلق كجو لوالا بابلا نم اکا
 كردص هل ح شب م اذا اد ڪڪ یر دص ق كح لا رر د ید هغلوا صیقنم نددنسرب بلو كحو |

 ٹکا دیلع هسف كحادا"وشلااب كنحالاق قاق هبا هنسنرب هل رسک ك اتو كنهرمه ,لاکتح الا ۱
 صرعشو سرع یا ی تاکی نالف لاش كشر ؤذ رش كن هنننکرب هلیدیدشد و یم كفاکو هلی
 اش ةهکسطا قشلرا بولوارا زیب ندنر یہ هل دیدشنو یم كفاکو زض تم هالا یر

 | لوشهلبتف لکا ہنماسنعم نس شید لب دیدشت كفاک کالا هنسانعمبرچزویوهیزک
 نوسلوا قرفلعف ہللا لعف ید وا ماغدارافاکو هنسانعم هکفوکهلو عالم بولوا قا هکر دولش اع
 ' شخقراف لوش و شون هک ی نفنرطتآ لوش ہلردمو یرس کس كفاك: یتفكاح تیک ورد
 کوؤ اوا تخا دزه ۳ هکر ذناود رخ لوش هلم تكراح ةکاک ۵۸ فا شعب وا تخادر هک رر دهنعو

 ہدنلغا هود هکر دکر دلوش هلیدیدشنویعف ک اکو یم ںیم و یر سک ك بج كکالذطا لک ذ |
 هک دنن و ک هدعاسیبهفیقس لوق ك زذنل انب ابحو و دنورو اک هود نالوا ك يک کبد ||

| 

 | اش نوع! عج هرو اشم دعاس ین هقیقشور دهیانعموب ردشمید بجرم اہ عو کک حا اہلیذجابا |
 ھم ےس



۰ 

 غرض
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 :نىەزۈواتنولمۆچ | `

 ج ۳۳ ERE داو تاتو لام تن يتسوانزوروایکهکیعهکبسنح |
 و ES هز نخ اقدام نصف نام هل تعرس بود بیرف ||

 فا و کا ستون ۲

9٣ E مک وه ۱ 

 كن بولا کز یر سکه. تا هاش هات تار |
 5 راھ زاد رگ داردو نئ جز کار را ىر نبش ىاك رع مالغ لا فا

 و خا جی و

 ۲۴۲۰۴ ا تر ا

 ۱ شرک دل با ی لا 27 ھنئانفم
 ESN او نان تیمور هتک زالو پز لوا ق+ انار

 ]ویا شب نشو ابا شک وکلا نا دات
 ONES اش كرا هی ذب دشت كفاك و تفت قا کما اند جم
 ۳ رس ںی لات کتزوف :سودبالامب بنر لالا نزو یلھ ےک کلا

 جہ یی رپ داف تفانو نیف خیخر
 زراو لاتا ذا اللاب الإ ماکت ماتم لو قلواتسکوپ
 ےل مال طو نالواءدوق لب نمک لاس دنا (هطالصف) کر واازوا
 ]کز فلنج طا یاب كاك اسب ا لیلا انها سو یر ہک كا یف كلام
 اون تا لالا ودنۋلادى)او ننام نالوا ہدنسا تام ویب ی هک
 ان یه از وهن اهم واک ی ارطر درب یکیدشاریس كز دلپ دارم ندکبځ
 آر عود جون هدقخ و لب نالوا مالنا هک یک یی کش نالوا دم وف لوس
 هی رک و اول وا ناز لو دو دولوا موم دف دنفوط راکنوراکآ ایکن کن تالوا
 5 و ناسا شد قو هرارید اح ین لهنکسش نالوا داف

pa ma |لب  
E RY MEET 

PERTریل یاد اا سا لا مر مرور حج [ 
 روال مس کج

 راحت دید اپن خفا و ۳

 ہ00 لعزل رول ہن انمول حا غراو زد
 1 +70 ل2 کس واوو یف لو ناس یو او چوت
 یر اظ او ى خود دلبر دک كا یف او دوا آ ولو ملا

 !نالزا سو 1 AY وی

 لا رم شک نانو یز غل لر ند دنا ناک پن نا ار

 2 دت ف ۳



 باذکهلیدینشت كنبش و صغ كنب كاشلا ردیرود الا عی قلم یا بذکل]تاشیپ وه
 | ہکک ل خادزببسا ید نا دک نظب هکب و قدم لب دب دشن كفاکو یخ ك ناب ڈک ا ر دهسا

۴۲۲ 9 ۳ 

 ۱ هک یکتا وةدهامتطايخ هتک بوت يک در شو ٹواآ

 ۱ یراتیوکنزب ابجرلیدبد دید هکب ید اراضمب نوه دلوامرزوا ماحدزا قی الخ دن 1 ۱

۱ 

 یبا ہدیلصاونو دیبا زمرد دشن تاک و لبق كننادبو تل ب تل
 هداز تاب رارشْملوا رک دهد تنومر طخ یبا ئعا كو و زدشماخ تو کرد ظب 1 :

 كن یف لب یم نکا لنوو کیا دایر انا لعل
 رگ ذ هد انب ۳ كاب : ناک نالوا پز ب 5

 كل اسم قناری اح یش ا یب
 امز خس نجورولوا خد تل دلب كەلبۇەلوا كېل وب بولوا ول بکر ده

 کوک و هی نی دو اسارت مد اد یا وکم یف

 جم لورم هی برویم
 ۱ هنس انه تاقا هلا چه هام و

 بک متکرآ هلن ىكى كراو یخ كنان كولا كولاہرز وا یاوردہبع وا و

 ید دلم یش رولوا اک كو لوابِلعازتذااکوہاہک یب اج اما الا ا

 ۵( ہلیضف ان کب ات نون دلوارسکمومزنر دیادصف مارا نعي

 ]| نکلی مک تخمک لک لادو یف كن لات از

 ةقانل تکاب لاق رول هد ەتسانعم كەس و یشلوایاه ازالو نیم ل

 لوبن هورع اتم ید سا رهایی
 كل وب یارغاکآ یزواندنودیسا كنه فون نیل ومر تاون

 ٍتوقولصقوا هری ان ربذک دراوک عابر ناب اقو سو
 اهن وکو ملزم یدنب سو هبلع ها ل مرک ال وتمر هزرانا ین وید رن

 ۰ بلوا وخ بب بن ولوا هزاتەكر دەن ل وش هل ناک اب كباب نوش دور ولو یسدفیص ليتان کو او رابرت یک یک

 ك ینعباهکناولر احلامنا مپ مالک نمودن نیم ها
 لاو ی تخرف ند هو نوک تاریخ تا دلا الا

 ادا 1 ۳7

 كخيار ندلامتفا باد و يرسکننویرسیک نهار لا TOA رند لمف سا هست مروا یی سک تاک و ی تندر تتش دبا لری تو مس هتک
 نقف كاان تک تیمار سک نرو یخ تک لاو قلا نمی

 هلب رم نشو قهودلوش کبود جوزا ەنى ىنا هکر هو و لوش نددنید ۱
 روا شفت بوبع تو آم وغ ەك ر ددخالزوالوش هكر لوا لخت آی شو
 یتف کا دا رک هشام د هیر ات یخ ہک غاغوطنالوآ تدروم دل یا
 سا شان دلبر كارد رنز اوسخ وجان
 رروقجوا یجب اض زر یدک یابی ی اکو |

 || لای دا كرەرزوا لا ٹن هیت ناو یم و

 تک



 تنی ناله ۳
 ۳ مز ما : لا
 ج دنیا قو کر ذرا غالب وک لم اکا |
 تک ور وو راشن یو هوژواروپ رق نزاو اک

 ےک ی ی ی E فر وا ناف تکی | ۱
 ا( الم : ةر کیو هکبآ یدعاراشهبونزولوا اف هنرفر" رض

 اتا لالا و رگ سس نت ترک تا ۱
 0 2 AYE زوده نم کرج بود ْ لار تالدک تو هتعطق |
 رای ا لیوا نولو لینوکس تنانویرتک اب کلا کیک |
 EEE خو کتو لسان مز ههطق یجب لب تاتو یز کیل

 نامی 0 یو کد تاج
, 4 

ge 

 ا0ا رک دار گلا ددش اهمسقادآلفالاناداکدلامسکعمکنفالوج | كر

 رہ ساس رسم و مون اکڑ وف
 || کرانا ہے نقل مسا روا نا موی ول
 از کیکرلار . هچ موم یی تور سا
 هردو هر سو کلا کلا لج كره بل نال فلا ما
 پاپ تک لا ةد وک تانک رور ولن ور جاوا شکوخ
 کر مر نرخ قنات ردنلمنلکوک تکه نکس

 زد يڪ اناج روا وت انب دقانلا ده فکرب نوا اع لاحقا تار ا

 ر ونک وچ هابضق ناز یر شک ك ناب ولا زارو :
 ك ا اج کا و کنه ابا رد روا نوک
 سس ری دلا نسکوکب ولعب نون لا او هکر
 0 مه ادا ربا لا ار ارد دال فع راسل هدا دکر رکا اڑا كا
 ۱ ۳ و نگه ناف تا فرح تلاع دبدن شاتر
 ِ نم س r تا لس بر وار ش کس تفاکو یف یاب كار ہنسا نعم تابتوندکوزپ

 تب 7 رو یو ںی میده
 | ترملا ةن رو 4ب

 اسب ی رانا كر ماغط حب ون و اللا ەم لب دمو یژسک او یف کا
 ر ہہ یہ هرس فا شر اعر تیل ||

  ینتلخات نالا لاتو لات در ارت لایه بغ كنار ونک ات
 ۳۳ ندا وشام کر دش وق آل وشل دو کس ناروی کاب ة کسر«
 ن تک اکو رضا كنان تكلا ساره و فن نوا کم وه لیضف ك نازو
 لول ندور ندراجک نان ها نارفغ زا نزولا ناکا دور نئ
 0 ؟ اب ار و لب وزن را لغو اول اک ر دنروغ لوڈ البم وی كنارو

 كلن ا وک تایر کا لار ندب نا لول هدف لوکس |
 27 یر وال شمقالاو ینوکس كنننو ی كن یس پک
 هانا تک لار لنوو ی اب فلا قا

 ا 2



 وس سس مچ جسم هوم

 كن ارویمفك؛زمه کس بز 4 هودنیبلت وا نوانانل واز ک 2.
 هنبر واری ول وارهاظ رس نیل وال دوچار رک ینارنالو ۳ یجب
 نال وا صوصخ ملک هک دیو هتخن ل وش وش 20 8
 م زالوا ت هپنار کپ وهلو ادن ارد اج نالوا برض هد یخ هد
 هک بزم رال قوا طربش یم دع لر سی دهلج نابمالک م یو 2. 2 اد زا ا

 یی دیفرول وام زال یل وا مارتن هل بج هک ہلا مزال ضفاب هد دب مک یک هد
 مدع را تعا مرابال نا ویچ ويف قطنهبف نکی اداوٍنایبن اوپن قاعد حور ہد

 یذلار رسال الال اقبال ۷ ةکی رالا نا ن: فاشکلا ییا وج یف ل یف فاطم نا

 ہللا یف تن چھ تالا پب اک طے قیق لا 2-27
 یر ک كي ار و یخ تل ر بج كيرالا هنساسنعمراتبجیچ نیز

 یروب یفمالتوا نجاغ لار هود لن ال ردیجا تاک هل كرار
 كارو یخ ل همه کالا :ںارالا كارال» لکانعامنوطب تک اادااک را

 كل ہر جاو یف كنم يا ,هود نالوا مسح , بریتانیا وار

 و یخ نا باز ید نوا رخ زا جی وار ک
 ۲ وف نزول ایلتوا نانا !یکب یر نقرح ج

 Es چوک سپ كس یر کک امت :تدنکیالا موډ ن 227
 لو ات وادی هل زم و كوس کچ وک

 تا علف یو نی تپ تم
 پچ كنافو یف كل بہ نا ا

 و یخ زمہ ام .هنس|هازوس ناب چا سک ع دب او یت
 PRE هلوكېم القوى 3كنهزیبه كالا تام کا 1

 بزن كنتم ڈال وہراس اتم نم نکا امت هو ١
 ىم همه ناكا تب یاب مات دلبآ کفی

 اساس نی تار

 یبرازاد نخ SBT ES جت تو ہل کی دست ۳

 تنم کالا: ذک الا نم لامتفاوهف رح دشا اذا ایوب كتبا لاس یلوایما نوک ل
 نالوا یا تل هلبدهویرسک ك اک یضغ تن: * گیکلا نوک نالوا یماملیدیدشن تب

 یخ کم زمہ ولالا لرد ید ھدش نالوا ندایت دپا دش ہک وكيك ویو
 كلذ ےس هایش مالو نوک كهز وهو یضف كود تل باس ام

 ۱ اةهیریفتهکیرا دما فم باک یکی عملی ی تی دو ےن : اب هو

 ار هرالب لرش تباکتس ومویدب نا هدزوایوفبط واننا اب یخ + هکر درامو لو :

 1 جز و یم ا و : او
 | نشه كلاکبالا ةنلکلا ترا دی بوضالب هنآ هک درح تدش لوم

A 

 اف

۱ 
۶5 

 كسا

 “كفا

 كلا

 "كلا



 كرا

 کی کیا ہں یب e دی شاه تاک ید كس هک ۱

 اب رصف فو لبن یمهلا یا هلوا مالک کوا لوشول یک لو مو یتخ تناه قسب قمہلا ||

 وش و ۳ لوشهلنبتعف ناقربسلا (ءایلالصف )رددیا از ممیککرا

۳۱۸ 

 ۱ زدی رتا تفل هدق ارهو و کل کود تل نکهوکس كناه و یار سک كن هزم یتارهالا قارهالا

 نقویدتبهب ویبس هر روا یاب لعفب لعف اقارها هقر هم ءاملا
 3 ۱ دن ی یتهیاه یی زمه هک

 ۸ :!فذخ یلمغلا نیع ینم ززل ك اه وراب دتا لاخ دا فلاں زوا وليف مزال یکن د هلک

 کس هدندبامكناهویرسک ك نارو ته زمه قاب رهالا یدیاقٍ راهدنلصاقارها ارب زرلیدلق
 .ee یب ر چالا افا رها قی رہ قارهالوقن ردهنلاتغل ہدنسا نعم ك بک و د كلذک
 كوه قارهلا هنسنشلک و دهنوکسكناهویبض كيم قارپلا هنسکیصکو دهل دمو یرسک
 . بین ہرداعابطما عبط ع اطسایریظن كنو ورد ذاش وب وهنا شلکود اذکهیضف ك ناه و

 ی یی هی وجد نسب ردتفل هد عبط ع اطا هکه لم لنابهدعر اضمو یف كفلا
 جد یمکح ااه هدقارهاسب ردشعلوا تیاو رندشفخاهدنیعباب مکتنرلیدلفضوع

 ]یار لب شاه یر ین ها ولعم وهمدقیرهاتدل ای و

۱ 

 ناکا ءار نو کس كاف ور درهانن ین وکس ناه امار درانکاسهدیسیکیاافواهار زردلکد نکم
 .E اخ هدنرید غ یخ د كنس هلک قاره م و یدنبار ورم هدنس هک ل هغه مکتنرد ءاثب هنغب دل ذیدل والدب

 کک سس کلب یض تو هارو نوک وکسكناه و یمص لپ قیزو قرورهلا
 قت الاقي كلوکق وچ ہلوکسكک اہ وی سسک ك ن هزمه قاره قازھالا بصیا قرو رههرط»
 تزوعنالواكمخاا ةر که لینوکس كن اه ویرسکكيم قا زما هنمژزکآ ااذلعضلاینلجرا
 ۱ نه تا هنس تعمدهش د بعر كے روک لوک داب زہلپ رسک بازوی تباه قزہ لا

 ۱ 1 نم اطاعت لس لج زا ق قہ لاسعب ینعم و انز ورد یکه عت دیدشرس زا

 اه قیهلا ۃرعباجیلعوۃرەبناج یلعیشماذا ها یشم لاقب كعر ویدبناج ر ءاکودزناجرب

 e رو یلع مقیم یککراكشوق هو دلت وکس ا

 تكن ارویتفكبم قور ألا يسسوان زور دییکناق الف سام ی ردضرم
 نو از ویو کس كناب و یش كم ق وربملا نال واالتمۂضرم نانلوا ر کد

 انس راب 1ر کونسا اعم ضد رعدنبسدز دے یغابل وق نالواولنہاەلیخف کب ارقراپلآ
 | نالوا قا هداب زهلنتعف قلا رد هراب ییصاردشه او بیعت ن دیس رافنوسلوایرسغلر ٦

 وہی سچے بوق ورد یاوریق ایک و بو هنس انعم ص ای _۔ہلادیدش هند
 1 < یا هلنتعف ةفلبلا ر ود هنضبا یلتهنسدر ه داند قلبلا هلب رس ڪڪ ال وا

 9# رپ رب E RPE E NE كو كناب ق عطا س ام

 7 ¥ یرهوطا حاصع | هجرت نم ف اکلا باب ۰٦

 2 کرک یی ندا مجرد جاغ ارب ہلیغیفخ كب ار و یف كل ہزمھ كارالا(فالا لسف]

 وار کن یدحاو هرزوار وک ذمنزو رک ارالا الا ندرلسجانا نالوا معطلا رم بوت
 لر O ؛قمالتوایرلجاغانانلوارک.د نیت كورال كورالا هنسانعءیر ندرلیجاعا

 ا دیٌخ داغ الوا ل ازندنابور وطهدرب رپ ہود وكارالا تعرادایناناول والا باہانماکورا

 ۱۳ هم: دلتوا تواروب هو رد تفو لوش لبالا کرا ید رب ریغو ہرزوا یناورتکساانا

 :هراب وهب ماقااذاناک۔ ماہ لجر اک را لاقی رارید هد خلوا قم هدماسقمر هنسکرپ كاوراو
۳۹۹ 

 را للام ودمر ونکساذااکو دا رج الا زرد خد ەکیئا یلبث بول وا + نڪا |
Ekاے سس اب  



 دهن کنتصق قھولا یس دیاتحم اب رک کیم قماولا قماولا هادا اھ كام کا

TY 

 0 و رلنلقذ کچا ےتچس ےم ™ ۳ وع ۱

 لضفال مېت افکر دف نیلاہل یا ہلایعقفو ہت ولجلاقب رار د ید هغلوا تجحالمو تقفاوم هدنسارا ||
 كن ةتسنرب كل ذکه لوکس كواوو ىف كنات وف کلات قو بد یخددننبح شود تا هنر قو مب

 لاقاصبا« انعک هللدمو یرنک يه قاعلا هانعع هلدمو یر کک لاَ: قافشلا یناعز یئودح

 رار د هقافوتو ہففاسّنو لالہلا قافیل كلذناکیدتارج او هفافت ورمالا قافوتورمالا فول نا
 لوقتقموفهشب رکی ین رک لو اهل دمویرسک ت كنهرمه قافالآ هنسانعملالهل|لها نبح

 لاک الو تقوفا تلف هنآ كص یزارتولاف قوفلا تعضواذا مهسلاب ٹقفوا او مسهسلاتقفوا |

 ردیسروا بلکہ دننیخ فوتخ هلزازلا نزو ىلع ةفوفولا راربد هن کس قوا قوفوتفوفا |
 ینعەؤانزو ردیکالاولو هنننانعهناسبج هنک قفروق هلنوکم تفاقو یف كل واوب قاوف 11

 رربدیخد هکر ود ةلتفخ قا ؤو عرس یا قلت ل بالات ءاجلاش ك عا ت عرس هلت وکسلمال و یتخ

 تاقل و قیسلات هلو لا رار د قد هغ ر واقل و واقل و هقلب هقل و لاقي هّتسا عه فیقخ نعط

 اھٹعەللا یز ہقی دصةاعو ر اربد ید هغ ؤا هرز وار رسا هدننکد وخاب هدرسقاووتأب ضیا

 ةعب رسا قل و ذقالاقل او ر زيت هکر اربد دفان لوش قل ووهل وا قد هرصصهدناهکر ددقرکسلوش

 كننده قلوالا را ردہاندغاب وندنواهکر دناعطلوش لبد و یرننکك الو یار 1
 رولوادب از: نمهیعب رولوا هرزوا ی ز ولەعفا قا وا سپ ردهنشن رب ېک كا هناوبدهلصف كمالو

۱ 

 رمه ەد رولوا ہرزوا ین زو لع وف هسژراپف ندباب وب قل وارکاو یک قلوعمہلیضف كمالو أ
 لاقت زدصوع ند ؤاؤاھ نال وا هدنرخ او تبحهرزوا قزو هدع لب رک تیغ ةفلا ناسا واد را

 كنا هویمضكيم ةقه اولا یکرهن هرو اهرولواهاکوببانوزوآیراکدید
 نتل ول ہود لالا ةقهاومو لب هلمهملاد و سم نیغیکه دغا و مر دک یاسر ار شال یخ

 تم ةفالاهذهلام زرد خد قمر ای همهاومو ردکع اسیدازوایتداز وا نکردباربس
 تقهاوت لاب كءثدبارسەلا یم كناه وف ک نان یتهاوتلا اهضر اعتیا سل اهم ر بنا بن اک

 كيونوهلیتهف ةقنهلا دنسانعهرک اجراکتمدخ هلیدموی مسک ك نون وین وکس كزاب و یرسک کناه
 یراکد د یو رتبه تاع دو ووز دار ذاک اکر د یقل كن هنسکر هایدیدشنو یخ

 ردیر ندن رااع وا كن هملع»ن سنف هکز دناورت ر ندب گا وا اجا و رقجندایردهکر د راتجتوقا

 هننزخاو ی وکسهدندامكناب ویرسکتناروكااه قربهلا رونل وا برض لم هار وب هدف اجو
 یسراق هلروآ « ہرہم هکه فی هلبقف كنار ویک لوح قرهلا ی وبقو یب روم د هد دشن كناب

 كياه ةفارہ لا هنساتعمر هتک نانلوار ےن وجدان راک كار و

 لصاو ةَفارا یی رب ق اراهلشاو ءاهلا بهش رم ءاملا قاز هلاقب هنس انعم بص ك کود ہالی رسک |
 هےدنلوالالعا ںونودەراھ !هنهههکاتفو رد قدر لصاو رش رب قیر لصاوردم زایارا أ

 كنت نمھی دوا والامعتسا هه رءااناویدنلوالامعتسا دقت رھااناہدب یعمال سو یدل وا قد ره

۱ 

 | كواو قلؤلا ولا ردەدنساروام كىبضرال:قاۇقودالب وزرا از دب ۱ ودندناهکر دجاآ رقاوقووا|

 | قتل( الا لصف )رولت نوصازبسکزریدههودلوشاپسکار بکر و «تریاستیاباکر

 || ترق كنلویتفكمالولّواو اولا لب رسک مالو یخ كنا رد شن تر فکس

 || كنهزمه ویض كم رب دیخدقل و امو هرزوا نزول وعفم زردی د قول اهوهفلحر قلا ار ر ||

 nase یرتواندنشدلوالت ارتها رک نانلوار کز لادالادعب ویرتوآ ندنراکد دوکهب را

 اه یب

 قلو

 قمو



 یسو

 ك
 یسو

۳۳۹ 
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 ۱ ۹ اجل ا2ی نوع REI ا
 ارا جر دهنسن یزاکدید ییسیمدآ نا اجیہلبکف كابو نص نل اپ قبر مایراکدیدقیرا لع

2 
 کن دو ودر لترا نانوارک لوخ نیک ذو نو سلف درا

4 

 ہل وا ری ٹن نیک ندلاجر هلب دم قلاو ینوکتیښ كنارو دوو فرو یدہد
 وج نازک درس تا ار لواو یارولا ییجلیدمو یرسکكفافو

 روش قو هد اش فرك تاب وا وو یکم اس |
 مسا كنهتسکرن مو هلبعف كنا رو کلیم | یقروم لک بلف هواوی
 یی سیا دویم ملوک كنپسویتف واوا "قسولا یبیا ار یک سابقارز

 ۳ ےک ارز قدامو بلا ول اعتہل دنمو هنلجو دم اذا « لا تقسنو لا ةي نب انعم
 اک ش لک وب بودپاعج يآ | هسا هطاحانیزوبو جو یزرگ وی رلجاغار یراخ طو

 هیون نیر دیک شب سش یش تہ ںی
 ہود ںیم Sê قسوو ددیکوب بر مؤرفرفوور ,دیکوب ود نمو ېدتيا
 سن یو بکرا یج ر ڭنبريغايكنەقاب دوو تاج یا الا نیع تفپ وام هلعف ال
 | مایا یا اہجر تقلغاو تلج اذا افسو سن اهرخ وفا تقس ولی دید

 پاعع !بحاص مایل انچ پرک وا و فاسد كم هقا نالوا هلماح هرس

 ءز نا هک دلوش هی دمو یر كنپسویعف لواو دل واد ابتلا فلت ی
eدری کیک تفرنالواهدمدآ یب نار ا ندنبیرب جیا اف  

 زرکلانزو ىلع قیسوتلا هنیانعمماظتنبدیدنتویرسکت نو ک ہمہ یاسناا
 كِانو كەز شق سیم الا اقسوافسوامحجاذ قیس وت طا تقسو لاقي ق ربا بودپا ۱

 تک تلمرمه قاس)لا تو ااذا لبالإ نسو تیما ل امیل و عج ہررب
 ا داف در یارتلیایرچ یار ناجا نلامزخ قاچا ھ تحلدار ا سو
 قر نج ۲ |نکراچوا روانی دانه دشوقلوشمادمو یکی قاس ماجاك دا

 کو یفالواو قیشولا ہنمانسراشوف نوارکد یب لیدنو یرسکن نیسو تک
 زدنا ب دق درک ری دیک دروب یر کانی قوا
 مپ قیشو ید ابد عواو ردیناروطنو پك نیو همر دص وب ور ارور هرفس سو دروف
 یف لاعفدب مسن ایشون نا ید یو هیمر وک هکر دمر د صب ل وش وش

 هه قاشنالا .قغروفهرزواهجو ناباوار ڪڪذ قا نوکبم شویبواو قشولا ,قشولا
 RESEN لوهه انعم هدد شنو یر ب کس نانو
 فش او تع وزوزدپ ها ید كنهن کی ندلاجرور دی! کرب رہک ك نبش یشاو هقیشو
 او اوط کرد زاوا رایو اواو قاغولاو نیم یزکلنیعو یف واو قيعولا رددوخأم

 یکن اوآنالوا لصاجن ندنمابخ نکړ دبی یفودلفرا لک مو كنارول دیش ان دتر ق نکر روب
 عض اواو قعؤلا ظاعوو انجو قدي ںیرفلا قعو لوقتهیفافوملب جم ءاخرار د قیفخاکا
 TP OREOR فعل قوا لبوض کد هنسک ل وش لک
 هلع كاجو ىج لات, قفا قفاوتاو مایه كانو یم کیم ةقفاولاو هلب رسک لاو و
 قفاو لقب دخدوکلکتسارههنیکر قافوو تفاومورددنسانم یلواەادرابمدن کر
 ه:كمزون کس تیار نشا ع|ھنییکر عرکلا نو ىلع قیفوالا ہنفداصاذا

 ےس ہل ور سک كنانوكنمه هر
 سس حرص

  لواو ۱ 020

2 ۳ 

۳۹ 



 رس

 ۱ ی :نافد وتادآ 77 ور احمق
 .قودول" قود لا د تک نام یا ت ذآ کاب 5 هاب ادم ۲

 یندولا قودر مو قودوآنانا لات نا ىش تناؤ
 رک زا ناوبخ ںاناوارک اک واو قاعولا ان اضِا قیدو

 لا اویس ]تیغ نو یزد دو ىغا قدر لا ول لعاب مر
 تک كرو یخ كاوت قزواا ہنسا عم لدخ رو مف ملز

 مک سے. وس مس RROD نا دانت وع و : دف

 یکن رالی رهام راے ا عاد ؤاذکنا
 شا ورد ارس نهی جا هخننلانفآيل بر ترم

 | هفر وقت سرد نوت هه و روک واو ما تفر تاعو زرد هاو

 دن تنازد یغلواو رد قزو رک هوا ا
 :ارونزنکراودد قو و خد روا ۱

 رب وید از رم رم
 دیک لک لوک

 جم یتیم د زوم ی 72
 حالا خاک کودک ۶ دید شت رو صف واو ار وارد زروال 1

 ET و

 ۱ و رولا هن انرادازف یجب هل عف كنءهزمه قاروالا یذغاک تاک

 ینابظ ۵ دک رد ةرتضهدهبهواهلمطزب زار ہد یخ هاقنالوارودم یز

 | تدتس تر تر دهه قهر نک دم اهدای زند کا

 || هتزلالوا ناوج هژاتكئوق قوویدع !تقدولوباوزد"ییاشا ا
 |کنارویفلواو ةفرولا ةفرول" نوساوارغ لرگنولوا مهزد زردی

 | تهان دو قرکٹاازاو یقخالواو ول همان یازوا ٹکا

 | قرولآ زدلکد ذوخ ندقرو زدن قلات بتا قم

 | قوا لا کا حج وارخآ خار ماغا لاد لک كنم
 زد پر یه 3 چو و i قد روا

 قد یو ی دوو قو خلا و
RRRیب فر  

 ۱ یدتادنژ زر آو نیفلواهرزوا هحونانلوارکذ قولزاندندقرولا

 افر ولا وار شب ةنادکر راد ید هد كوش والا لام ۱
 كا وكس كِازو یش ؤاو قو ولا ہنش اعم" و

 نوک یەت رد هات ول نانلؤارک د یراکدبذاقرویخدهزروب

 ی تنیس یک

 ج ولحد سکیں د

 ےس

 ںیہ ۱

 اب || بابلایمافرواسزفرا منا! تقر و لوشت نرف نقار

 1 یداو ییا صاب رفضتكفرو وا رسما و یخ و ید نیا یی هک >

 قرو



 یاد

 قدو

 کا ٦ ر ووا برص EE ئادرت یس

a 

 س
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 یاس ایا سبب و با و : پے ہو یس سب سبی وس 4

 دست

 تا یوشان لبر 9 گیا کم اش قابل هت تشکر ولب تولد نسأوع:تفادحهدنا

 روانی دا اکو یتعمو واب رو یا یا یی وا سب حنا

 7 كوئ قیمشلا كتروژاوآ بكرا کون قاهنلا قاهنلا منسانعبیلوا ن سمو

 عا اقهانا اتا الا بالا مانیھن وافاھٹو و هی ویهن یھت لاف مانع لدموا
 والا رواواهدرب یقیدق دقايتابزوک هدنزوبكناوبح یلفنرطنوت هک رد ردت ی رمو یبا ۱
 0 ہل ERE خا وا و رزوا یا اور بوق ر رونلوا قالطاء هراکک ناب وا رکدهب رکا

 ۲ گیس
Pr 

 رح ا و نانلوار کدی دا ید ر داوەدر ین اح ورخ یزاوآ

 ۵ وى ۳ یو لاقي یوا لاله لی قوولا (واولالصف )ردءضاوم

 زود و وآ لاله رسک اب یتخ گیم رول یل
 ویاله وف هنمو نددمیدعو رد ل دغم ید دعوما

 ۱ : IK E وق مهند الع

 تین دوا ذرا مچ زدن بل دوو مبازا باا نہاقیو قس قبو لاف رد ردثفلەد هيس انچا

 و ارم ی انس ندرت لس رظوخ ناتلوارک وہ ندسداس , بابت داقو

 3 بالا زدش کی رد قود تصدرت رو مغل سوماقتح اہصاما دانا
 نو و کا من ۳ کاما دا رع دول والا قال الھد وی 2 رسک تا و مه

 یک وو نان نا نس ً قلانالف بق مل وقنیلق دانا

 ی 2 وار نفس قامو ت رل وا بلقنم با هواوهنساب زعم

 گاو یک تانک النك کوم قابل هزروالصایجملیدمو

 ہی و یو انس هلو یر سک تا و
 رو ا ا ایف كلان و یقص کی ةقناولا_ ةقنا لا ا دام ی تیر دد هغ اذ

#9 

 ىا قللت وفا قاب نالوا کح ما عا مادی و یخ نل اب و ایا و او سا |

 انا ويت لمر ا ود قد ووه تسناتسآ ادا وند و لو ارد ید :وطس میهن ر

 کا

 ۳ و قاولا ك قا ولا کک ہت دتا دعو یرسک ے كننمه قاتبالا یا مکس و یڈدْلادقامو
 ّ یخ لوا او دولا ول E لاو لی امت لافو هدشاذاقاب زا ولاقب والا هنس امد

 قانو ساتما نوک نج يتجبرسککواو قولا هنن نالوا کلید و
 7 یوا کت فر ر هلی ك ناو یفقذلواو دما او ةعانولآ یار ورمیکتردتهلیخد

 9 TENS تانو ىع واو مولا ا ةقبولإ افنو راضاذا سماظا بابل نم
 یشن یاوتا PRR دو هنکبسه و ها ہما ۴ ۱

 ا قو افر مح ےرکنلا تروى, یو كار دهرزوآ اک ا یرما هلی دی دشنو
 ۱ یں ذو یف كانو یم كيم قبول هل تاقادنالفتفنو لا فی درد

fm 

 قدولا هق دولا هتم تد اذان فلوتسا لوقت قا كسعو مو ند هکر بینیم الا دیک

 ۱ زا رظلاقد ولا ر وک یج د٭سا ثجمقعهلمطرو ومحد ور ون هلول كلاد و یف كواو و

 31 یفو هنمتونداذا دلا تف دو لوفتر IE ARO E - رفورطق دا نان بابلان ۳

 1 ارد نم نوا سر لک اولی لارملا
 1 وز یزوا ندم رخت ذابز وک لو ع وصحت هنر هکر ونلوا برضن واهن بک لوس

 | كنه یادیتسالاو هلدمویرب کنار یک قادنالا لا ًافدو قدنتفدو لارا ارد ید کہنا
 ۳ | ٹدالاافاٹفدوتناو نال تفدوا لوقترد دست کنسآ ثکرا ہد کا رو

 هم یس وم مع
 سس سس مس سس سس



2 
 ور ےس یہ یھ سے سس جسے

eفان ہلا یش ة لک ا و مان مصاف هب دو  
 و :
 اهل هنساعمز وناتلوارکدیجج زی و ا ی فوت
 3 مرکللاتز ولع ق لا قد زد ا ا را RE ۲ هل

 ےس عورت لا اس هاو نک کی گیم قنات ترک پا
 یو هد یراکے دینا ہقفانم عی دلا ق قق وشال اوم اف

peای رم نر 6  

 ۷٢ عز مھ قاتلا زرد قمن بولر روم یون هم اعو 1

 20 ]دیس نکی ندلاجراب رسک تلف یخ یم یھ يا هن
 قق ۱ در یر و ا قيقا ر رد 6 نیل لی

 ر 1 یب هج اج ذلاو ترقعلاو و حدفضلاق را ی و راوآ و f اف

 ۱ ك كلفاقو ضف كف ها فتا ا نس ا ناف یی ولو

 بای ناف كر َوزاؤآ روف ةل انو ىلع دَمبعَلا |
 8دن قانون ا تب اج دل لات ر ارد ید کمر روبا وا
 یم ایکو ا ٹشوفدود لوکس ا ےک و وقار

٦۰ 
 4 ما

 نمو یف كلوت قم قلا هتسانعم یراثوق هود کریم بت ا
 ۹ ۱ ۱ نزول ۳۳ هر کادا ادا لوالا تابان ههمع کی

 قرغ ٣۵و یادت قرا دبا بقا یا
 | هاتععروزلا ترولالَسَع دعرعآ- ا هرچی ها سو قدس لج 2

 یراکدت ۱ ۱ 1: 3 5

۳ 

 ۱ ازولوا ءاکو هزّروآ یت اور بوق ر دل هدا نالوا
 اٹ نزول دف ها هوا یاوردع٭از رد فرغ ید هيلا ھن ای

 قژو ڭدىن ۋىل دمو مون قول هذزوا زور دن وندن
 هرنوا یزولفارزیکب بش هاش و ہند اونی رلدهنسلوا نما

 ۱ دلواوو یونیت كرم E زا رززا یزو دف یک نوا نیلا ن
 || دند فط سا قی اج نام نور وک لبق ی ٹض4 نر اووه 1 ۶

 | كور یف ك و "یسالا بول بق اب یواوهر رس پا یر .

 || قبنا دست کتا كر یی مج هل رک کوا و یف هرم ۱ ننه قداالا هثس هنس نەمر دقان هی _:
 2٤ رٹ ئچ لاج وج <|

 قوا ساف یلعهتسا تم یر ك كوي كحاطر واك ىج ى دلم قا یب ن دن لی
 ا بر لان وا وا نور ما لوتدا لا وشراب دبدن یا واو وما

 زور ەكر دىگ ڵوش دلاري بدت اواو تاتو ٰقاونلا ةفونم ةفانو

 ال ا قنوتسالثلا قو قوا هقاهلب رسک كه كتهرمه ی ہاوارداق دلاس
 نویی و وک اس رخ لت یا ۱

 ٠ ادب لم لک و لم لضعب دف طهکر دوب لصا موہ هو هد هیدنسفر رخآ بو
 ۱ هدنیح یکیذنا لو 2 هنفصو تندر نم اک نکردآداشذارمشوهدنفصوهودو سا

Pireهلو دهویرسک یون قلا قل ید دیدلوآ لوک ہدقانم ومككر او  

 | یرغرکاوهدز وسرک كیا تنر هلدیدشن و ی لواوو منه قوش یپلسبکو هل تا |
 فاز ردص ها یر ڪس تون قبل فلش شوت میل

۳ 

 جہ وم ہہ روم

 جے بوم ہے

 بید ین سس
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 رم ےس سم ےہ
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 ی
 TT ا اب ی غیبی ہک نوک
 رد نالویحت دارم هات ءدنالکو و ر ىطان الو مان لام مهاوفدنم تو رب اٴ ناویح دلعطات" ۱ ۱

 ۱ ۱ یا ۳۹۳+ *زا تقطلاالاتم كيك ىا دنروع ہار نت و |لڈنمش قاظتال۳ ۱
 ۱ او طلا نسلذآ لج را یا لاتفن دید نشوف قشوف زا قاطتاو ۱
 تابا هک هتک لّوش ید هن قطن جا نش ل طب ر نم لالا قو اد هد ملو تو |

 e فورعنهیقق كناطو ئرٹک مد م طلا راغب هل هکر دهن ره رھا
 7 فاش ورکه لب دیدش و ی تا اطو هلام ۱ قلا یاوفرکمرکتلا نزو ىلع ا

 رکہلیدیذشلو ضف ك:انطو یفض كيم یمن نو ی اهن ددش اذآ قعنتفلج را تقطف |
 | هتشالفاتاولب هکر د هددخ لؤش افرا كغاط شد شا لخ و اکر 3 ۱

 ننفاضغا هکر وکوب ةظا سلا کر اوج انا نرد اتت ناب لقب وا را

 هتل ےس نی مو حک عین |

 ا ان قسف واقاعنواقیعن یمن دفخل ا ایل لات كلذ ان رض ناقعلا اعف |
 اقع اا بارغلا قمت لاقب زربذی رب دیجد هنزاوآ هغ قید تیک لا ناو اهر زؤاهب خٰاٰضاذ٢ ۱

 ۶ر رک جم نیغو ین كون قبلا قبقلا ردي بوک ندازوځ اکبر ڪک کنیم |
 «هقانلوش قبخاو حاصاذا یا بابل نماقیغن قفس بالا قغ لاقت یر غاچ هغرف هلو |

 ۲ | تّعش لاش هنس انه مهاردرواک سد عج ئاففن قافتو لف كقق اتم هلرسکلون قاسفا قفا ۶:

 | اتقفن قخ دارا قفن لاقت مک ید يزاد قا قالا تبنفاذا مل از تالا نم موقلا قاتل | '

 م2 عل هلممم لاد ضير ذو هقفن صیرد لش للان وهلوا حلوب رح لاج خآ كنآ هکر رد هوا |
 ۶ ۱ كلافِو یت رغد كوئ ققنلا هنسننالوا یقش اکا ینزوار+ زاف هلن وک کا و ب هژلموض ءازو

 قافنالا یرطاع اطقنا' عیرس ناکاذا یز اقف سرف لافب طه رن ترک ر دث الوش |
 روتانا مولا قفنا لاسق یلواهرزو جاو ریرازا كمؤ ہل رسک لہ نم ۱

 نمالاَذا امت هلوف هنمو هلام بهذورفت فا اذا لح زا قفنا لاس واک ةا را یھ

 مشھور سش. ہہ کٹس
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 ج : یا کرایه زر هلن س کس تون قاتل ؛قاطالا اژاواخعام نو ناوبخ' راہی
 3 وو وا هن كنآ هنن زوس دز یت كا بولا دعشآ آ ندید قسورقوبهدکدر قبلان تولد
 هام آرا نالوا زکد یل قضا ا وا9 ثا هو ىلا دوخ نو وا یر كج روغ
 منع لا یار اد یل رک یا با ززوا هنن هفتم هب رنک اکو نیا تاذ
 ین نوک یاد ورخ هزاغ مو لع هللا یلص مرک الوات وسر نوا ظا ارز 7
 د توت ہراب رج هکر دیس كار هتک لون كاذک قاتطنلا اذ ۍد غا فرض

 ءزسک كيم طعما هنناملجر تلا ردنا ند رک دن رهو رواو توت رنو قو

 FS ک نا طو ی ك یم تنا واچ یک یک فو پو یم

 : اراک: بس ام را رفا نابم ندا ارت ۱ بخ انآ ةد قوپ و دن هام اش

Iكون قاعنلا: یضمرقبع لوق كنهنسک نالوآناناوح"  

 فد و نم قوفتلا دبمرغاخ 4راوا فاض دلو هرزوا تلخ اصف وضو ہرخاجا ا
 1 رانا نف لاقن هنسانعم جاور هلی كون قاتل تام ااعوقت قفة بارلا تففن

 نالواهدلار قفل ور د هنس انعم كيكو ود البام یادو هل اف داقتۇدافا دابا عبار تالا

 ا م قافتلا ةع هتلسج ادا مهار دلا وا لو مس کیت ق افلا یای نیلا

 زان واط برعهده كەلاو یرسکكناف اف الا ےن لک نالوا ذغال کل وکس گکناونویرزوفک

 ۱ | ارادان نساوب یزبغ بودبا متکی آکر د ئر اگنساوب كن ہراف یکی
ar OT n 1سہ”  r xn 

 ناقس



 | i یوم EN ڈی ا ۳
 بکا ۲ ادقین لاش یم وارو رٹیک قی قمزاب مرکتلا ن زو لج قتلا قبلا زرد قینمک ابوا

 قابل دیدشربغ اج یقیجاذآ اقا لاعن هنسانمم حرا جارخا ید یخ د کمال هخقیشو ||

 لک .ہازوسەلی ریک كن و كننده قا الا لچرا قبلا كمال: تانک رنک كومه |
iهدننترونم نیکی رهوج ہدماسقموب ع انا لب ٍپجبنایا م مالک الج پ قابا لا قی قلا هر  
 رد دفوحا باب سوم اا اص,هحرزک ایک یس ہداز فلا نال وانيراجاَردغقا دابتعاد ار ۳

 اھت وقتا تم لا كيک تر نارا هلو باور ی تا قا داد شک طلع

 ی یدفوف ندی ےک PI یب 0 دولکەی دن نه 2 وتواا

 يررعو یجرتبسن چ هل بح یرع بیخ زا اج رر یی تر خسهفلاص |
 قاین نیما ا اطا تھ رواج چ دیو 5 ید وع ویص ی راد قو

 تیر وع نالوا قوحيدالوا ینانوبک هکلس یکن روپ یک الر ءاهدیر زوا هل ج دډ ثل وشاب اراک كات
 هخمقح رت وط رپ قاب رب قا و لات سا 13این هاب لا به و محرک زرد هبقا"لوشقنانو ||
 یریک كى“ قایتنلا, لرد ۴ با د هن ولج دوالفمهج یدووراو یاقت ۳ دن لابق لرد

 دالرا قوچ تررع مقوا .هلوا عب رغوط دالوا فوچ کردن روع لوش لوکس
 عیارلا بالا نہ ات قم قر ر لا قبیلو نرخ پواوا ہرزوا تاج هلن .یززلا قمرغ

 اسم وانرو قاز ااکو ې ښادَج عی رسی قفل اعیلوا امیرسکر هال وشهلبرسکكيون قازال ۷ ا

 راد ھ هسا | هبرروپ ې ید کیا عب هدنکیا ی هیت قوزلاو نوک كنازو یف كو قلا ا 341

 یر 2 یجاض ہلی یک, كب هز هرمه ِقزتالا كوالا إبلا نف افوزنواتزن قزد سرفلا قزغ لاقي ا

 هلق 2 ایم منو هیحماص فا لای هایم رکا نزءیلع قتلا قمردشایتید||
 زررخلاتب رارپد خد خود نازی درودو ةی تم ناپ الا ِت ۔اکاذا ق سن فلا ییدنالوانود
 ہلنوکس كيسو یش كنون قسلا نا ید هم الک نالوا هبزودز سنو مظتنم یا قیس
 هستن راکت لوقت هنا نیما قوس هرزوادحاو مظنیالکردردصم

 ءانعم مرکتلانزویی> یی تا كلف هرزوا. دحا و ماظن بودی دبره رر یر یالکی عب خب لع

 ہن هئ راکلد ن نروهکر داود لو هل دمو یب كنوتنو یخ كنون قوشسا ثنلا یعموا زو ظنشلاکو دا

 FT اهاتناهتفتساا لا كتی لامعتسا | ییاودنانلوا رک ذ ةلیار سک هزمه قاشخالا زكا

 FE A تعْشسالوفت مکس هنس یربع ندوصو وص هرو هلي رسک اوہ مہ 1

 رولک هنسانعم ہحبار رو اهتم ادا خیرا تہ دیفاوقتراو دید هغوو قاشتتساو ففالاق ا
 هد دنس ا معوق وقو تمحش ادا عب را بابل ن» سطح ر هنم تفشن لا قل وقول تخف شا 1

 لاغير د ید هکعودهغازوطیشن میشن نام مشاڈہو رک یراکدبذ :قڈنلاةهورك جرءهذهرولک ۱
 اترگنسم كنبشو یمض لون هفشلا هسشودهغازودوهآ ییعداهیفقاعادا دن قیظلاخشف ۱

 هکر د هتک ل وش هلب ره کس نشو یف كنون قشتلا قشنلا لرقط هشت و كغالغواهکردەقلح لوش

 مالک وس هلب رسک نالو یھڈ كم قطنلا هلوا ندرانلقترشاببم هراشیا نالوا لک یص اخس
 هلب رسک هزه قاطنالا اقطن قلعن لاقب كوس زوسهلوکس كناطو یم كنون قطنلا هنساتعم

 كن زمہ قاطتتسالا كملي وس هلبعف نانو یمع کیم مالا هرغ هفطنا نامہ كملي ولسا |

= 
  Aتیس

 ےس س < س

  تمس موس سس

 ےس مج

 سس سس مح

 ی هم

 || كونو یسک بم بطن بطن هکاذا هاو ہنطا: لاض نشا بلیط كلی وس هیر نتو

 یس



 ےب

 یکم

 بلم انس نیر واود ای ردك كنانوكنءنسه قاقتمالا زرد غلخا سن ندامرخ |[

 رسا تہ
 وج

 ہم ج22 دانم قاغا ریپ كنفم رد نفر همت كوره قاعتالا
 ١ مت قلا رد عج هد و یرلیکگ نیعو یتف ثلذک كنه رمه قیعامالا هلرمسکتیعویضف
 1 ها تتقهلوقت نوک اتات هیامرخ یشپ د ردقمراب ننه امرخ ك کرا هلردید شن كفاَفو یش

 اکر ا هنجاغا امر ہرزوا یرورازاراباو راربگتن نم نفچ لوا كنامزخ هل ەظاوراباللامتةقشاذا
gs 
 ج

 قتملا کما لم لک هب سئاذافما عرض ام لیصفلا قنما لاقت :ردلمآ ہلج یدوبسا

 تل ی قوا تیتر دیس یر در رض كلوافافو
 کردا 1 لوش لطف مالا رد اوز تیک با وبو هلال و هرم ماذا ہققمتاغ حرچ هباصا
 کار ہلیز کٹ نا و یم الوا مم مال لب وط یا قما سر فك اةن هلو نوا
 : 1[ هل ون نلشدقنافنهاغالق راک یناهردهرزوا نزو لفاعفوت سی هيل وس ندیزاغوبا
 رينو خلا یدتادیع وا كليوسندزغو هلن وکس تالوافافو ی

 مح قللا ردشفا وا بر صنہدسوماق کت ردەنسا عم كي وس ندر غوت ہلدی دشن  َكفأَفَو
 هو مود هنالیصفل قامو را دیخ دہن موہ یز بولا قلم ویکی لك غا وع هلو کس كالو
 ذااضَلا قلم لاش رار د ی رر د ید هغمروا قلعو هزر وا یتاور یا رعالا نارل ابد کما نم هی

 كنو ی لمالو للت :قلعا ینعمو ان ہلا ھجم ءاخ ردیک اپ د دهد شرب

 ےس PRET نیک هلدید ٹن مالو هلن سینک قالقل او

 ۱ یاد سور وار دهدیدش فطا او هر نصف قلا ه!فطانو هبلاد دوناداافالعو

 ہم ۳ لرد سد رر رود قلو عبا لا بابلا ن مانت قلم قلم لاعب رد تعالم

 نهر سلولی قلا هنسانعم هاسامهافصرربدیخد ہا زود هع ءو یدحاو
 Et RT قلا هدیار اه طا هلیلبد ین هنسن نیل وا هدن دل هک ر دفنک

 یک كم و یرسک كنءزمه قالمالاو هلب رسک كيم و كنهزمنه ینالعالا هنسک نالوا
 هجا جاق بولتروقندلا قالماو قلوازاوم هدایز هنسنرب هلک ا ماغداهدیم ینون هدیدشنو
 | رایفتفا جاسحا هب وکس كيمو یرسک كم قالمالا تلفااذآ : ینم قلفا لاسقی زر دا یت:

 ےہ تم یب قولا قالما ةیشخ الات یلاعتهللالاف و ہنسا
 قومی قام لاقت ءان لنز قوز وااو لفلم دقا "دقاولا هژواهدنتسدبن زم كمع اک ار دا هنس

 | ردنفاواب رغتندهز وم زدب رعمیسراف هنسن نایک هرزوا كدا !هغادا قومو افو و مو هفاوم اومو |
 كل و ىف كي قزل قام قج لاقي هنسک نالواهرزوآهروبم تفصهلی ر نک ص ]اِ قياما

 رهاظ کل رهوج تاسنلوازک د یب زر نفاجح خد ٹکا وو یجب تام ی کی ونو قحەلب سق
 2: هلک یا یک و كجان مكت ۾ هل وا یججلقوماقوسکر دوبیایقاماردنآ نلوامیف ندنمالک

 قوت 2 قام لاب قلوا هرزوا قلزجوا رازابهلبنوکسس كواوو یعف كيم_قولا ردیمجب |
 لټ ندکنر ی :رهرقاک اک ةن نالوا قا هدان ن هلیتخف كناهو كرمه قهمالآ صخرادا ۱
 الا نالواهدوصهلتهف قوال قولا هوایکز نتنرزکبا اکا وج رک بلوا یج د قار وملوا شمام راع

 ناک دی وص هلدیدنتو یعضص كناهو نت قہ لا ءاق 4  ناع لاق و اض نالوا لشاب ءافھملا
 وکشو هنوکش ی منع لظ ملو ر دندو عانم عباس شب زشاذا بارشلا تفهملوعت كما یاکید
 1 عزا لن کک كيا و یف كنون سلا ( نوتلالبطف)زدمولطنالوآ ندیم رد قاغوا نمادوش
 كلون قبلا ر د ید كج اغا نالو! ورغم ہلکمد ردس ینو رد قی كن قبو هنس انعمتباتک
 يدحاوابرسک ناب و یف كنون كاذک مبل هلا" ایفا آس ماک نانا رک ده سکا كنا نی

 اوین بیم چہ س

۴ 

۱ 
1 



 خسارے شر
F .قرلج تردا هجا دا یزدی نواب

T 

 اک اے قدرا لر نززوس لار او نشیکروتزا دکمه که نکی هاربا لوش : هل هشنو یرسک تار رو

 | لای منسادعءجورخ ق هچ نبت قورا اق رغ قرم اب قاب هوادومهچومرلاتزو

۳ 

۱ 
 یس ہشال جراوخ هسکتا ةفراسلا نخالا بنالبا نم رخ ىا اقوزم ةيعرلا نم لا قر |

 | قو لان  نوفر یر دشمزووپ ٣و هبلع لقا یلص مرکا لوسر مکتردذوخ نیسان 7 9

 مخ .قرقلا هنس انعمراجراخ ىج كقراغ لبيد كنارویمضكيه املا ةيمرلا نم مهس
 تز وعر هکر دون عینص تالدهو قرخوزغلا ذلل قو قم رکج كاز ڪڪ هيدي دشتو یم او وا
 | قرغو فلادنور کیلو فیلک ای ارف .دقدلوپهلماح قات فنا شەر دیک: هبازغ هج دلوا ین زازغ)ا
 ہا وكل نردججم ءارو یف لوم قزرم ا نزا شید ناوناکهیامبتد نالغوا 4 کام الری لهم ق دا د|

 هنساعم تس ات نا لر ددهنتخاص شوق قرم وفر خاذاانزم ها بو تفزملوقت یت ۱

 قیر کتانرو ىلع قیزعلا ہفرز یداذا قاٹ او لوالا بابا نما قم قی ادا قرا |
o | ی: قزم اه رع* یشلا تفرهلاسقب قاب لد دشن یض كارو هله ف روەنضخ ق نقلا ١ | 

 ہرن رونا واتناور سذ هلبار زیکو زدیشلد مانو وا خاوران ر

 بلوغ هنفو دن اعم قیر ر در دص تاذکی مو ناوک دنیارکد نیزردنرهش ضعب راکدیدپ

 | كازو ى راك كيم غزل زہد هدر اپ هلی ف ك لارو یر دک کیم قزلا قرم لکم انقر ا
 رونق ازت نن ها نالوا علرس فيم لنازوی نک كي تا نما ردیدحا و كفر ىس ەرابز

 ` ننام : ہللدم كفلاو یرسک فا وک گئ یتف ئ اذو نم كم اب نم نه 2

 ۶2: دفدنواماسلخاو :یادریکت علخ یبا نوکر هکر دو ثعاب هنپاراکدادابقب نم ور دبل كي
 | ید را ی زاتماخلوا بودہاوا یخ دان هن دیک هن کی زبغو تور وک هرکی وگو هک نرات ۱

 قللوعت كعا تعرسضددمزا ود هچ وهذ همر واو همرود هلبنوکتسب كاش و یتف كم | ۳۳۹

 ۳ دین هکمکج هند قش ونس نهم طشم نر خد هاش زالو ياسا نە | ٘

 معاف یز قشمو ودنوساو مع المرولکج شاق یاب اب يرستا قشم وب :نونسازوا ۱
 | لو رڪ رد هنن نشود نکرزظ هنشرپ ین كم ها نسا نعم قرخ رازی دید | ۱
 یمن مالک ها هره قالا توننشودنکر زط نوک رک ن فو دعا 1

 قەنسئر( و هتعطقا اذاهتعشما و ەئ اتخاذ هدب نم ملا تقشنما لوقت ۾ لوقت ةنس ادنعم سالتخا ع اق ۱ ۱

 لر یشملا شب لکد هنب دیرب یراغاب وا كن هنسکرب هلنبتعف .قشلا یزید ید غلا بوسک || ۱
 لزب دة زون | كفلب و هلباهدح و ءا وام مار زویرخالاهبتلب بیدیا بابا ذا مر فا

 نشو یخ کم ءا الا ةنسَكک نالوابب رو 1 هو یو یرلقاب وا هل

 یز كم قلملا هتساسنعمتروع نالوا, هزز زا تفصنابناوا کن دین تر 7 1

 یعف كنبشو ٰیعض کلم یش لا ھتساسعم ہرخ:قاراط یزهریراک ا كنو ۱
 ہدمو یرسک كنو یضف كم قیشلا هعوبصمیایشع بول اةن شع یبهیشا هلي ددو | ۱

 ی كلوا میم قرشا هوا شافراهکر ز رسد نا لوش نیش و هوا شل« هکردیساک نوش ||
 وب رمنزو ةقویم ا يماضیا قوشعو قیشِمسرفلا بتا شلقر تللنک ہلسو یمض كنبشو || ۱

 و 2

 ۱ ت وص ن دننس امد هلیلب د نک ر د اط یب هنسنر ہلیدیدشدو ی كل اطو" هلق طا ردەئسانعم ||

 ملا ال ,o EO تیا ہک ار قعملا ا

 ١ || تاق هل بكف كفاقماوقو ماوفلا هنسح ىاةق ويب ةي راجل اش هلوا بوجنیمافهکر در قل وش هرزوا '

 جت تہہ جج جہ ووعے ruma eTسس ست ےہ مس ےجہ

 چر

 قیس



 "ای

 قرف

 ار ۳ شیر طا رس اح بم ید دکملظ دردلکیااذر وک ینا اع ۲

2 ۱ EA 
 1 تو +7 ست هک توس | تھ ہک نو نص

EEادب  hn 
 ر سوم هم حس ا ۱
 ی ار و تلک
 یں و ۰ لی ید ی

 'اج ندر دو

 وو رد یعقهد رم ین جیم
۱ 

 ںی في ی ید 2 ۳ و تا

 ۱ ی ۳ زنا طولانی[
OEقا هنلوفم یا سپ قوت لاو دایر کمال لھفار زرا دون کچا  | 

 یر | REFN پیت ھو ا سیا جنب پا
 دوم کلا كنیضربتوب لومو وی بان یاب او هیون
 || تنادى و اردوی جم ا ورک رو پہلو یر

 یک ام روس جوا ر وزو يدسهوعد وک رس
 هرزو ردو ىې جو كندي دوا طاخو یدپد ہما نا لیوا کا ردطلغ ہرزوا
 ہرزوا رول سب می ہو كابو او يدچاروزم نالا کک رداکد

 اد 1 ته ود ید اب یا و هاو + هلطنا ا ادا بلا بابلا نم ام هتک
 ہہ ےن من جہ ٭ < رش

 قسم ۱۱ خب هر هیف هل نر به زی هتل آو دی جک لا ار ننکر ر ڈیٹس ۳

 دەنا ارال E ید وریا
 mih یاو یش ك۰ قبا ود دک جواد ہیرخ بیم

 بر اوت هاو هرزو| ینزولیعفو ںیہ هوا :تولوا هبعقوب هک
 اق ا و ہلیرسک ت اع قبال رد یکیدیدزب هرزوآیزو
 امن راد ید ةنپ فساراب فیصإ|قجانووق رویش لک ها ایا طا

 ةا هزور یادی وا یک لاله قهر هرس تن نجه قاحمالا ۶ رج ؛دشقیا
 . قوتا: |: ووپ نالوا شوشراق هلزوص هلیدمو یریسکللاذو یف كم قیذل ,قیذلا

 آنسو قود وجو بزم وهف لوالآ تاب نم نیلا تفذم لاب ہانعم ارد مو یھت دین
 دی تو یقه لو كوب قالا هوا ہرزوا صولخ یی با .قیراکدیددولا قذنالف

 فرا لبر مک ادو تل قدامآ نابلو هوا صول بعت |
 کا مک ردب ریش قرم دهان اب زوق ابو ییودیمخ بانک ليتك هنراا دیدن
 ہئمش قارمالا :یموق قوح یاہروش وکلہو لوکس كبازو یم": قرلا دولواصراعا|

 دلصا نوتا ونا وتقرمواهفرم ترکااذااھنفرماوافر مر دا ترم لا اب هل رسک ||
 ديو هفوص نوطبلا لب ها اف فر قد فو تو تو ۱
 ادا ابو لذكر ورد هود نلغارب ه هنر آ ابو رک بو وا
 ۱ وکی ون نانو بخت ایم نو طفارلا راو ورز ەن رابغ
 تم تر همی 20 نو هود واال ا وب

۰ 

 بوس

 السا



 نس مہ سا ام ٢ 1 یس 0 E EE AE 001 ی ہک شئیر ے0

Eقورت درن یاب اگ قال وع اض و وضل توك كات یخ نال والا  

 كاك ذل]لاتز وىلع ةعدمللا ہنمانسزا کلا یو لی رك كن مال و یف ال وا مال ال |
 عش نکی مان ثدح یو زارہددقاَكلاَكا ذف وا با رطضاو تکخرخهدناهک داوآرهژیزاوآ |

 | ردهتساعمز ون هل ەل هم نەغۇ یا ونوف عقن و رد فوصتدشهقلقا یدسادیعوب وال |
 ناتق فر اہک ثقل اذآ هوشلاتع هل لا لرد ید هک عا كي رف ھن ۱
 نب مال هی کیم قلقللا وذ هللا ودنولقفندلعتفتر كىر و راو ا ل رلانزا ویل قلقا ردنولفما

 هان کم تو یف كنال قلا قبلا" دراز ارقهدرب رب نو دا تکک رخت ک رد زوکلوشهضف |
 تال وك روزم وید د هال اد شل هک مدعا ق یان عار یتا سواك غا وخ

 كناق دا یفصاو زولوا كېدى ناو مەزن دزاير شدت ات واک

 لاش )رب سد هل ات بوس دسر قل و ردشع دال بدی ون اوژدقمز وا هز وکه ہللا یم
 اٹ>یافال تقلب روتلوالامعتسانساعم* یت بخ كمال قاما ود لی 9۳
 ال ىلا لا یھت اط للہ یمض مو هاتف یا زولوا ل واته شۈ هلک اوو|
 قعقهیدعو یس مال ةسفوللا زدیب اور لٹا اوٹ اد کت eh نو ۱ نیا

 یی هن ون و ردمادطنالوا ندامرع زا لب هقول ید یلکلا ناو هز ر وا یاو ر یک |
 تناوردتفولاند رو رم هل عالم الی تك َمهرد فلا یو وا یر ۱ زاوٹفلآ ۱

 یخ قلم ال نیا ضط و كم حالما بق یا مط مارل ان او یل قت واقل + هرروایود
 كواوویمفنال قا ول ا "یا ولل دعبل ندب راک ر تص یخ ق نل یال قولاالا لڪ ا۷ لاش لہ

 سہ

 || نالوا قاتتق قهلل هالا انتی اافاول فف دام لات زو توا لاتمتسا هات فو ءوش هل مه

 أ قه و و روا ےس هد سابق رخ ط قا ول واز ندش اهل هنناشم افت ۱

 نضال دد ی ہل و ضیا داعب ارا باس لایت رد افهلیهل لاب ز ولکخ هدهنساشنحم قا
 ضایلاش كاذکه زنگ نئاغذ یخ كمال قالا چالا هداشننانلوا رکد یک قغ ڈس

 ق مو هنت نالوا قآ کل ز کھ لف كمال قالا هدانعمناانل وا کر نوک

 ال * والا یل ل تیرا قادر ن یک تناخو یخ كمال ن ته یی شا ۱
 مل وا تقوا هدنآ زد هش لّوش هلوکس كِلاھ یف وااو كمال ةو ' كلالا ت الازم

 ءاذع قوهلتنا اک وېل لرش ةزروا نادرا فون نوا لعن کوا تال ۱
 هذقل وا هرزوا قالَعكْلا لنطان بودبار اطا هنس ب وخر رېل ىدا وفا وباودغ قول

 اج زدنع تقاعاملاقن زرد یخ د هکمرکه نلف كرا تز زوعو یدفتالویدهتانااهتفاوتفص) ||
 هل ی قال لاته زرد ید دد شفا سا یکی دیک نکی وا هنلذت تفص افیاتفاالو | 1

 رکا فا قانو ۰ وف ود هلدمو یی سام ةعالا زولكە دهنس نمد قیغض ی هال یانالف«یالاقبو | ۱

 اس کرا بونفاصل و یر کک مالو یف ین لا نون لاوا ےن ض ئر کا وسلوال
 هل هاودلا تّماقذ_فلوهوذقالا املا لا كا حالصا تب یخ اقل هاو ددقالالا تاوان نانا |

 ى هتنئر هدالاو هو ضلہال وكام ىا ەدوج نمایه رد قِللاع نالفلاف زاریدیتد ةفنوظ ةقالاو

 لان یت ارب هیتلر هل نمک كمال فال هوقزلا یایهسقنابهوقال الا رب ید هفعرد تبا ا ا

 غاهفاو ہاماعمما رعقالت وا هژشفخ كتاب x یخ كمال قابیلآ یم ال مہ

 ندننکو ک هک( وکر لوا ض راع نکلا لاسناردمکدنشرب یکی ترا لت الا ما

 || قیلتةاوذلا تال لانب قمر دشلاوقعشلا یک سلو قاقل ہدیود هل :وکس کو یف كمال قالا ىلا

 ۳ قاتمال عب ارا بالا مافی یتضلا تعاقب قوا هر رر زوا تان کدهلبقف قال زنا
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 اد قم انا دارا ۱

 یه
 سس

 ہہم مم

 م ها ناسا جی ےس ہوا شش عن نوازا

 HAE دون وبا o نم نسم,یصویصقخ

 ید سنادرج نا هاب تمفوف
 ؛ ردقیفا ردلکدقیئاخا

 ام هنساش ننب ول بو شود

 ذک كاتو کن زمہ قازتالا قیا تبت قوا ردهټساتعم |
 لب یک كن هرسها:قازز الا هبیصلاذا هب ق زٹلاو مب اراابلا نماق وز
 انزل نا تلف 1 زوناو الامتسا هدنسان هم بج و برق هلیتوکس ناز ویرسک

 ۱ و الل یی یا قی ےل تالف لاب رد هنن ام برف هل دمو یز س ک كنار و یعف كمال »ی :ییزللا

 | ق۸ چا :قٴرالا نروطزوشپ ابن واوباتزرز دشپاب ههریمک ر داود رب روقاکلا نزو لغ

 وک ناک ن اطلاق اب دت والا هنن نیم وا کج هلی د شنو فعل ازویفف
 تک پر ی E قصلو هبقسالاعب زد نیم انعم عشا

 TET ait هی ۴ ی ی او كا

 و ی زا ننقمهاو ارم سالا يشن هایم
 یت دنسا حب یدەلاک ناق لغ وا هلبف لد اص و ین وکم كمالو
 ا ۱ ی شان الف قلا ةتسه اذا عباراا بابلا نماشا هم تمل ارس کداب یشلا تقعل لوقت قالب
 باش کالبد یدکج لا هاندویدب میناب کاپ وکںوناوا تیاکهتسانعم
 لک ام اماکن هک PERA OYA "هقهلملا ند وبلاجهد رلندیا
 ۰ ژوکمكنبعو یعض كمال دل ؛هنسا عمر اف شیک كنيعو یخ ںیم

 رزوا ہل اتا کود شاار صوت دی ةا. هنسیمولط
 E E ول یعمافعالاسلا افعل بظر قالا بلع دنه 3عاض زالا یف
 ىل زا ITNT قوعللا ردشلاقهنسا عرب

 زلف راز تان قعر مصر برو یخ كم ال
 1 لانك كنافو ىع كمال قضللا ضیرخیاقما
 بوکس اف و ی رسک قفل امله تق رخال قش ٹا ذا تا الا نم
 ردا a رک یب حار ص خالص هدماتقه وب وینا كل رارا شملکید

 لاقب ق اب حالص لص ٠گو وف هم ناف و یضف كنان قفالت :قفالتلا هنلوا لات ردلکد قباطم
 ؟نالروا فرخت نخ هل دد شنو یف كناف و و طك فا ةقفللا" م ر وما تم ءال ادا م وفل

 e قالا ۳ رخ زمبب ذ زم ذاک ایا فام واجأ

 2 نشيد قون انعم ناسا لب هرم نزو ىلع قافلا قافللا هدام سضادا هنیع
 7 مم دہرا hae فو رعم هلکع اد ہد

 اس سس
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 یژزنکک اف ةقیفل NETO دف نوار تقی جااذا |
 ءدع ثولغاص مرکز زاوط لا سای سی یی لوشهلیدمو |[

 قاتل نیب ییج ردم ویر سک اف قبقلا راولو لضاح هدفداغ اض رازکت کولر ویلا یداو
 هاب ۵ ہززوا قوا یجب تاسقیف یدتب ارور مک ۱ وال هنسانعم راد
 اسا رد ونسنانوارک ذر دب کا ووا لرد مو یتنک کوا وو یخ كنم قیواف

 هادو یر شک تاافویمص كي نل ار غية عاس دوب ةغاس هکر رب د هبوض نالوا مچچهدنولب قیوافاو |
 ی كي” كلد ك هَقِقلا هلواد وس نالوا مج دت نغاسم کما هدن وم نا کرد. هفانلو

 زکذ جال دمو یرسکدلواوو یف كم قیواقلا .ردیناو ر ورو اوبو هانععهلیدموی ورس
 زت کا وك هزه قابتالا ردج اتحاورقفخ ااطانزو لع قافلا هنس انعمز)هوا

 ڭغا د رن ڪڪ كنا“ قیاقالا" - كلا قیافالا قاف لاشالو فا هان لا قاتل نا ےن مزا ۱

 كلاتو كنه دنا ضتسالا ولوا نوژوا نویب هساوا نوزوا قبا هکر دق ی
 كننده ةافالا هرکس نهو هضرف نم قافتما لا ق سس |

 هتسانعهیوتسم ناک زود لکن نارو یف كفاق .قرقلا (فاقلا لصف )هان ۱
 دنعولا وردیعسا كعضو م رب هلن صف كناب او یتوک سس ك ارو ىس كفاق قبا ق

 زدشعلوا بہ رعت ن د هباکردن رع ء یس راف قب اف یدنبال سنی رضن و بیا كب رصد یب نو
 تاداق لا ھ ہنسا نع ار طا نما تکرجہلئضف ,یلقلا .رول وا كعدناكد کن

 اقافِلا قافل .هنانکن الوانز وا هدابز هلذمو یم ك فاق قّوعلا هریغ هّملها لات قلق برط تم هل ر

 دم وا لہدبتندواو یواءابو نزد هعلوا لیدبہن دام یت نم دنسانعم هظیلغصرار كر لپ
 هکر د یل ام ہنظذاجاوازمزدہرزوا روم الف اقبقو یچ هل رسک نافاقو تك وا ف ۷

 یظهاردعج كن ءامق كاذک دمو ی رسک هد او یف هدا وا ك اف قافلا هلت نیز اد زد | ۱
 گن همی هلق كنان ویرسکل فاف ردشل وا مق او ید یک یی كن ایف هدر ضب ور وا |
 دنمالموقف ر ییهتسارب بول اوا ناتسا هژیورسک هم كناب دو یش كمال قبللا (ماللالصف)هلیمه ونقل وایج ا
 اف اح ناک اذا ق لو قبل جر لا ها نهم لدم یارک لب و یخ کمال قلا هنسک قول
 1 می بالا تقابل بله اتم ٹفاذح قاوا داتا ہد من نو ایف كد هاب حال بلا هما 7
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 رس می وا سا هلنیتف قئالا هم قلا ةَقبلع هدر لاس دیرتنالوامرن هداب رم دنیا سورج |
 ان کس تالویرسکنزمه قاثالا قلفا شاب لب سک كانو كنءزم قاتتالا عبار بابل نما

 دئللالاقن رول هدهنسانعم کشت IEEE ۳ مه
 ":لناحو ردشلوا عقاو هدنونف ءا :اعدرکشر ددنسانعم قحالەلب رسک ك اجو یمضلوم اس سک 1

 لان :قلفراهنیتبض ق ولا داد 8 دید هد هنسک نادیالغوا قف موردبا ا
 كات وعر هخالظوا بهنسک یه رسک ك نانو كن همه .ق چ یتتسالا الا ضیا عبازا بابلانماقوط قت 3

 ۲ ژواووو سس

 و ںی مس سس

 | كهرمه قالتالا الم ن الف تان لات ہنئانعم :فرطضم هنن نا تک جواب سک كیالو یت

 ا كةر ہو دل دمو یر اہک كا ءاقیقلا تا نران نت سو |

 هر كر تالذکء از وهدردص ءال اردقوبلاقلفهدرعمالئایزر دار وب دءاز نوار د هر مالم جاورس |[

 ۱ اد یف اب و مش كح قبلا قال ادا بولا با روا هد تیام ات هاو

2۵ 

1) 1 ۳ 
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 ا تٹحالتلاقبق عئلوا دن ی اوطابا یم كامو یت ثا حد یم را |

 یزد

 3 | و سس سم یا قتل ہریغ ہقلاوا یا ها او



 قوف

۶ 

 , كر زوہاردب اردیهج هلن ی قفل ردعسارپ ن درا ساندا تلال د هم 4 .رک«لف هکاب ردلکد تفص

 قهیفتلا هرزوا یاوردبر دناردیعجن هلق کان هرم قانقالا: ہرزوایکیدتاز 3

 ۱ ie اهوینوکس

 دشاارفور رب د هغ وا هرزواقمعت «دمالکهلنبامهم نیعواط عطنتو عطنتو هیف عسوناذاہمالکیف
 ۱ میکنید اوط هس اک هلماعطرز دلوطن غا هلن اکهک اب وک هنسانعمالتمار دندقہف یبصا كوب

 PS قہغلا هرزوایاورورګوا رد هنس انعم مساوی سک كناهو و ینوکس كنونو یی كج
 ] اقمفقهشالنالا قہف لا ق هنس انعم ى لوط ہدای زرد ارد ص مهلت ف قهفلاو هلنوکستنافو
 ۱ کرت لو ات یون روا هکنکی راکد نددقېف هدنویبقمف و ببصتب ىح "الثماادا افمفو

 ةقهاَلاهت الماذا افسلا تفهفا لاقبقمرداوطهب رس کص كن هره قاهفالا هنقمف تبصااذا
 | هکلکل وش هلن وکس كن اهویتف لفاف ذمهفلا هلوا ناور ناق نب هکر دکرودلوش لب رسک اه
 i قرف ردینب اهن كنب رلکک هفر هکر واواهدرب یکیدتنوبب

 "اب وکر دشٌل وا مدمن هرزوا قمف یربسفتكفوف هدم ضعبو زدیلب ام كتحت ەك یتسوا ۾
 ردنا ءانباکار اردراوی اق>ا قلوا لصالا یئاپہدنضعب كن اکنانلوارکذ هدنلید

 ۱ تان س سضضِینا یسیالەا نا كیلاعت ی رابیدتادیع وار ولک هد هنس انعمن ودام ق وفام

 كلذ قوفوز بدر رض هک تالف کتر ردەنسافعماھن وداماہقو فام ہدنلوق یکیدیداهشوفاه

 ندا ارم اس اہنممظعا (مفوف اهیدتیا ارفو هنس انعمر درفصایندنددنلنب د نعي نسربد
 وفي ها فا لجرلا قاف لاقب رولک هد هنس انهم ولف ہدفرش وفوردتویکتعنالوا مظعا
 اک ك فواز رسک ك او كي زم قابفنالا قابیقنالا رند ید هغعافوا نزکتفواقوفو فرشلاب : مهالع

 لا رک قوا عرکتلا نز و ىلع قي وفتلاوسکن اف هرس ک ادا قافناف ممسلا تقف لو ةت ق ماف وا
 کم ۶اارارمیدوس نالواهدنس ب نغاسض یی هندلو ك هقانقبوفتواقوف هل تلمج دا هتفوف

 ۴ دی شنو لو ووهنتفف قفا اقاوفاقاوف نہللاہتقس۔ اذا لیصفلا تّفوُ لوقتزرید

 پا ت 2 ٹو كلذکن بلا برغاذا لیصفلا قوغتلاتفب تمحادوس یساووادود هرزوانانلوا 1

 رگ ی نلجأ رداال یا :حوفللاقوم وقتهفوفناف انااما یسوم وبا لاق ارقلاه ءارفذ اغمو وه رکا دن هنأ یسوم ۱

 ۱ کوک هلبعض كناف یفاوغلا رب دهب و دوادوسحوقلور اهنلا و لیلا ان یش دعب بشه فا کلو
 | مزار رد ید هغرقح |قاوفو هر دص نم €, را ته" اذاافاوفلج را اما قوادب
 أ | هدعب رارغاصالوایرا وطارب زردتغا ی داف م خو هزر ,دیخدهنسام كنغاصىكىاقاوف وفورول ڈا ضزاغ

 | هدنعماقااملاسش لرغاصەنیندەمجأ تعاس یوزجەہدعب وید نسرب ولوف ندوسراررپ ویلاصندلو
 1 اهندلوفرا ر دیسدهتحار وهتفافا قاوف ودفاقا وفردق وقردف هدابعلا تیدحلا یفو لیلقدعاس یااقا اوقالا

 اف و هرزوا قمَم>یجور كن هنسکر هلنبتمص قوگوفلا دفاها و دخحارو هرظن نەیا قاوفنماهلام

 فر وناجیسد قبرك رەكە هس قا رل جورا یلعەسقن تناک اذااقو وفهسمن قوفت نالف لاس قی
 ه رمه قاوفالا همسان انعم زکر قجای وق شرک هدقوا هردو یم كناف یقوفلا قوفلا ردهنسانعم

 هسا نعرا دوس نالوا هدننیب نیتبل+رولکید ېچ كيف قا وفاو هنسانعمیزززک قوا یی ج

 قوفالا یج كلذ کس ا عف كو اوو یم كناف قوفلآ ىلا هللا ءاشناب :رفنعرولک |
 یتعب رب دلصان قوفاب نالف عجر یدنبا عا ہلوا شئافوا یب نک هکر دقوا لوش هلبصف لواوو

 لوقت ق وف هن رک زکك قوا ةمافالا یدمروتک لا ندارم ماغ نەبى در ونک ق وار سن رغ شافوا

 وا لر الواضبا هتعفوا لوقتو هبییرالرتولا یف هفوف تعضو ادا مہسلاتقفا

 ۱ هفافا قیتهفانلا تقافالاش لوبد یخد هفلواعججدوس بن اک جا ھا
 ا ججج د =

 ادا

۳ 



 سش وا

 لرادبعم لاذ ۃرْیَمَو زاده pes رس یارک وس هادی

 یا هات هعدلبنوکس كفافو یف كناف هاتف هو افعفلا هنشکنالوایوکه دونه ادهوزوا رخ

 ۶ لا قفنا لاق قلربا بولرایہلیرسکك ناف كن ەرمه قاس ةفنالا الذکهانءاضیاروپ نزول
 بالا نماقلف وشلا تقلف لاقت هنس تعم قش قرا هلن وكس كمال و یف كناف قلخلا حر

 كلذكم کا نزو ىلع قیلختلادبف قلف نم قلك لاقی اربد ید هنس هش وكَرغا قلفو لت ات ۱

 كلذ میدن دشت و ی مال انت قلختلا قران لب رسک تنافو كنءزمه قالغنالا هسانعمقمرب |

 قوقشیا قولف هلج ر یف لاقب هنس انعم قوم ہلنبتض قولذلا قلفت وقلفنافهتفلفلاف هرسانه ق راب |

 لاقب هنس انعم ج هلن تف یاد را ار دەر ولشناطەرةەر>وقوةش یا ق ولف اهلف ةر 2تر ر ماض وا لابو |
 2 صقاف ید ازل ەد یو دق و یکیدید قلقلا ب ر دوعا لق كنلاعتیراداما وەقلاخیاذقلاف صا قلف

 هدنسا را هد کیا هکر و د ید هر قلا ل وش قلفو هنس انعم قلخ عوج قلق یدتیارا یش ب هنس انعم ||

 یراکدیدقرموتقلفوهنس انهلیکسا یکن اقلخ لا قلخ یعج ہلبنوکس كمالو یمض انتها | ۲
 هقشقلفو هنس انعم نان سل | ةر طة مرر وا هنغابا كس وب 2 نادنز رول دن وس هک کرارید ید هیهنسذ

 كد" ناکنولوشن راربد ید هر قحا قلافوردەتس انعمی رو ویران هلبرسک كمال قلا زرد ید

 قالفلا قلوا شفلهرابهلبعض كناف قالغلا نیتوبرلا نيب رذعلاناکلا نودي رباذكواذك ى لاش
 كمال و یرس کک كاوا قلقلا تالا الفا راضادا "فالو و اقالف ضییلار اص لاقب « هانعع هل رسک كه | 1

 البقالفاو كمروتک بی رماه سسکحیلن:رسه قالفالا هنسننالوا نی ۶ رماوتفآ هلن تی
 قالشالا ؛ییعسام لع نلف قلعت تن یا تفلقاو تەلعا لام رد جد کسر ودر 1

 قلتفنرملاشو تی "رمان یا اذا قلفا ولحرا قلفا لاش هانعع هب رسک كام لهرمه ۳

 نیک بی لقا هل رسک كمالو یم كوم قلفلا قلغلا هندش ن هبل ار الاپ ینآبیاہودع ا ۱

 هکر ہدیا یاب کیا بوراب یکیاهکل ر دید ہننغادوب حاغاقلفو قافلابءاحاذا ق لغم عاش لاق هنسک ||

 نالوا هدنحما قانحو یس ہزاب ك ەنى هنوکتس ك مالو یرسک كنه هقلقلأ یدلفهنسهزاب زه |

 هعلق هدماعهون كحارص بح اصو امفصت یا ةف اهملف یطعا لات زاریدیخحدهتسدراب لز هتف ۱

 هرس کرانا هکر واوا رهاظ ندنطض لریضو كاسوماق بح اص ی ئی دلوا فا ام یکی ددرد لف ||
 مهلوف هنمرونلوالامتسا هدنماقمهیها د هکر دظ لر لف كمال وى كنا: قلقلا ردا تراش |
 لامعتسا ہلا انمہززوا یت هدسکیآ كران وورد هلي کیل مہم نبع س د قاعة يها دنیا قلف نلعبءاج |

 قبلقلا ةقيلفالام لوقت برعلاو هنس انعم يها د تفآهدمویرسکكمالویمف كناف هی ةقبلفلا نارونلوا |

 هکر دول انفش سنج رب لینوکس كلاب و هژیدن دنا و یی كمال ویعضكناف ق قیلفلا ردهدنتوموقلحیارج

 بحاصوولاستفش نل دیر وق لبد دشنو یم ك.الو ین كوم قانلا رولوآ بواراب ندنکدرکح
 ردح نرو ىلع قلی ىلنفلا قلتقلا زدجراخندنربسفت كاب رهوح یکیدید رار ددشمهح کد رکج كختارض |

 كنوو هلنبتف قنفتلا هتسانعمرک اسع يج هل رسک كمالو یف ك ناف قافلا رد هنس اتعمركسع
 هلیعنوزان یرکتلا نزویلع قبت قتل منناذا لجراقنفت لاقب قلوا هدرو اید ش و

 كيم قناقلا ہهمعئاذا هتاف لاق انعم هلع ك نونو ٰیعض كي معنا اا اینه لقب كسب

 ناوج هکر ددقالوش لت قن قنفلا قفافم شبع لا تشبع نالوا مننبسەل سک کوی

 یاق حالا و رو الو هدیحاون وی ا 1 1

 ترک نالوا عقاو هدرب یصد نالوا هدنکو ا یب وبك ہودہلیدمو یرسک ك مالو فكاف

 قاف



 قررف

 ١ ید یتا نت تهمت وب :

e, i و ار ٤ 
 یر ی دونلوا ||

 له نما ناروا یر دستار ك فمر غوا ومى كاف نسبتلا |

 ات فر و اومد تی زی ٹی ما ۱

 تا

 چہ ہمص تم حس

 ایس فخر ول هوم سرور ضت)رحش کتاب
 | کس تارو نا من قرقم هنو دیر دقو هک دو نو یارک بو ۱ هنر ااو توبذو نو کردی واح نالو اال هوا لر روشبهلدوسیکد دامرخ لوش هلی دنو |
 او و هو تاب هدا بیو هوډ نار ناس ارز ردرؤاچیزاکدپدناب ظالب د, دښتو
 | ەن هن ER ی ےک برپا
 ان یفاشک نص والو لئاز نا یس یهر آو کسان لو

۱ 

 نیز هکر د هتک ل وغ لبر دک ك نونو یم اما رد شبا رنضت
 خج:هدیسرفناسل كنا ور هکر دہ نظم كناورپو

 ٹمدافہراجباتو هاب د دت ورک ت نارو نجیب الا و د قنا رف
 ور یر یهو فقید تن لهم لا دو افت دز |
 رشت تل نم یا
 قرار رد ماسمهیتفسا :كفدزوفو ردنوخ ام ندنوب ناپ شش

 ۳" |لوصا فورح یم هلججو هساواوافرخ شنا مشا ارز یخ

 ابرار سنت دیک
a 

 PO ةدیرفام نیت خر فاجر عنا ھو

 بعم قم ااا ات ق اب ونلوا لات لا فرح هکر لر هلبخجف كنبسو ین ۱

 و ل ناد ابن فرج ارز راد ولی« اوب اتام غنوج و ږار د تیبا
 || هدو ارس ڪڪ ت فا و یف كلا قاف چا لاقت دنن لیا امدید
 فقط | ماطف لشق الساب لاقي نو تا طبخ هوم رونلو لایه ہدنلحجدذمافاب

0 

 | رب جنت عرش یو تنش زیر تاتو یر اهر

 TT ةقشافملا عیار
 رک

 ۱ ۲ اسم



 "7 ٹن

 ناظر زرلکت لار یر رز ته نوت
 ناتشاوارکدیدولب نیر ا ندنولیر ار وا اک هتک

 || رک وچ كفرا تلذکهبدب د تنو یخ ارو م كنا ق و
 را تخمک تكنازو مش کا ترا خارکتا نزو قلع قیا تلا
 ناتو کن هزمه قارفالا قا یز دن او لننمهبیاوتنالا.فقرف

 [و رفتم ای رفت شل تر لان قلب یا هلن دشنو یم اک ناو هل

 را توان یس ےس سم سج

 قفل اوت نیت کر لک ۱ : تر یر
 ر دشا تراش هلال ناتسا لنقف یز وجر ولو زط نا نوا کرد
 كمارفتَو نب وس او

 هد هنلوآ بیس هعرف نسب ثالِطابہلقح نامرفو یکن هل ج دا قو
 ناس بست

 نره ئت وانتا اونا شتان و و وب یاو طع
 ]| لوقنالو كام تفرفلوقتو مبا باصلا نم قرف لوفت راد وه فول ۵ ۱

 نوا غار تیر یراق کیو دوز هددشوآ غارت ئز یز:
 اربد هد دعوا قو ا یبا تور شورا هد دغو هوم وا تور

 ]| یار كاد قزف و جج قرف هل سقف زره قافآدفروکی کل 7 ست الزد هد هغو | قلت وا ڈر قر فو رود هد دل وا قنغاط لاا
 | قزفلا ہبخدغاوھف فلخ نم یا ضاا قزف نم نا وہ لاقت ق
 ۱ انا رویم ك ناف هه یک ناز لااتخر ددنس نم ناقف لا ۴ ۶

 0 انس راک اف یارفآ سو ا

 ۳ رویم rk دو وه
 ۱ شا شہ ۱

EERSTEنا کساذا نمد فو  
 سلوا یاتمن نپل زشت ناتو اب کویر اف

 لب صب ناف رو دهغاطولوادوطو ظعلادوطلاک قرف
 یر پور هر را قران
 :مو یعجج كقارفا هلدمو یرسکكنارو یف کن زمہ قدرا رانا ال

 نیل یکتا نر تب کلا قدم

 کو الموت سد ج سس ا

 ۱ افزکس تام فا قرفلا اب

 |تنعافاخ قاوایربآ آهن دمو ین رو تیبا

۰ 

 م حس

 ےںیر



 ودر انتو ها هم اهل قنا مج ہال فش ضرا لار شاهن نالوا بطر هلب رنک ۱

 !تکشم قتفو ةقغشادالوالا بابلا نما دق * شل اف لوفتدنم اعم قش قمرا ۱

۲۸ 

 ا نیل ولف نکس لخو ریز کاکی” قولق ا ددنس انهم غ وطقم رهام
 || هنن اتمی و حاهس یرافواراقهلیرسکد نالو یقه كم قلاغلا ان ی كمالو كوم
 ار الی یک بانو تلزمه قالغتجل ,هنسانهعرسبم مه یدجاو اف كمالویرسک کب
 رخ قل تماس قالعاو نفری ہع حترا اذا مالکلا ہیلع یاغتسا لاقى قاواولغاب
 یف كنيغ قالغ الکشمناک ذا قلغ مالک لب توس نالوا لکشم:ہلی رسک ك مالو
 کیا لس تی :ٰقولخلا دیس اجر ندیم
 هکر دیتا كجاغارب هلنوکس كمالو یف كني ملا ہنلوا تفابد لجاغ یراکدید
 اش کرد هنن لشو لوش هلی كنافو تیغ یتفاضلا راو لی اتیغا :تغابد یرد هلکنآ

 ورو رقاب نصاب هدوض هکر نوا لوش یبٹاراضعبوردنغانوم مونصویرولوا

 سوخل زدی ہرا المو مالمو قفلعشبعلاهن راربدید هتشیجم نالوا هلهجو
 وا باغ ت وطرہرذنتضہ قسقلا رد کا مالو در دکن انِلوارک نیدتاراضفبو
 یخ ةقسعلا ارد نعوطر هل هلمهم لادو هلوت یو یدن تادا ت زاما نضرالا

 گجت ہہ

 وا دم افیس ۵ هار ندئن وطر ۰ هدایزكنآ هکر راد ید هنوالوش قعور د دەنس انفم

 1 اَقَرووا درک نرو دارم قاتل سا ردتاکحنیزاوآهفرق هلبس اتم هرزوآ

 جت. الا ى ی ره ہدنآر هتسکرت رکنا .تروییع قنبقتلا كسرولیق نونم

 ا 4 7 ناف لا (ماغلآ صف )دین وزهدییع اوو * یلجتبت اه طاتخا ادا افییغت

 هی دخلوا قشنفاضعهدنش كتعاج قتفولزاذ یخ دا هفدرافح هڪ ارزرهارب هللا لا

 دوا 00 قتفو ودتاکندالزوب ص اضع نش > زہد یخدەغلوا عقاو
 و :یمرابکالنکم رکتلا نزول قبتقتا۔ یک یتیدلواعقاوهدمدآ نالوا هدر ولو

 را 4 لال كنافؤ كنهزمه یفاتضنالا قلرابهبدپ دشنو یم لا هل نيف قتل هتقش

 3 برس انو نا وا كلب یجرف كتو علمت قفل نتي
 خلاف اقتفا بارلا با بلا نم قتفهنه لوت رار دیخد ناب یازوجواقتفو
 ڈ اققر هکر دیلب ان ة٥ ك افتر هبلوا شب یرف هکر دنزاو عال وش هلیدم كفلاو
 ات قدلزوا كنود هل رسک ك هزمه قاتفالا دیلوا باق هاچ نیفلوات 7۷
 اذا تولب نوک ناف زربد سم نرف قو ید یکمل او تل ھم نند دا
 اک میان انقتفا لوقت لو دقو هعدراو ه ابو تولب قو لا اره اطهعلبر ناینا

 لاسهبهلوا لزوسقوچ هکر د ردنروچلوش هلن, تقلا هلوحانرطم دقورظع !یذلاعضولاوهوا
 WORE اوش هل دمو یر سک اتو یخ ف کناف قلا مالکللاب ةقتف تاک ادا تفذأرما |
 دابر هکررپد سد هم ود لوش نیتفو ناسالاددعت یا لطف لع ناسللا قیتف لہر لاقی هلوا نیک سک
 قرشع هکر د حب لوش قبتخ حصیدنیا يمص اؤ هلر ابر رب یسیرد نږ نکل

 تو دهلوا

 ۂنذ یماہلیوکسس كنارو یف كناف قرفلا ہنسا لت غمراجفنرک روڈ ز پیج نارو لع قتیفلإ
 ءاناقرفواقرذ قرفا نیا نب كقرف لوط انو هلی كارو یمض فاق ناقرذلا را
 | افرفم ہا اتارا ددش نمواقرفب قرف رک هاذ لاق تففخ نممانفرفا ارو یا هلوفو لوالا
 ' | قعوطیموروب نالغوا یبەقان ہل قورغاا هساربالود ناس عب قدزطااهلقرف لاقپ و ماب اف

 | دب نانو تبسم یا و بابا ۱ مهسا زد لاقب

 ا



۳۹۹ 

 1 عذاشنلاقرعال ۳ PERT E کی رکی اب :یااوهریغ ہآ رب دورا لب ارس کس ۱ ۱

 , قاز غنو هرو هفرفذ ا: ك ما قغ ٹادک م کتنا نزو یلع | قیزغتلا اهد قافوتسااذا سوقلا یف |

 | ہنی وصالس ى الغرا نغوط ہدلب قلتفرا نر وع نالوا هاف هکر دوب یلتصا توبو لوبد ید هک

 | قالغو هد آندنز یہ کكالغو ا7 هے ظر راغوط هلن ال غوا هک زرد ه ردلوش :و ید

 هی وص هل دید د و یخ كنارو یم كم قزغللارایدبد قیرغن هلت ره امعتسا ٹرک یدرزدلو

 KY و نا لح ئا اهض2!قرفم ماد نا رار دید هننلوا ئی ہلا PER ہن

 نی سر ہلیرسکك ناتو كنم ق ازختمالا هنسکنالوا زخمی وصل دمو یرسکت بارو یفف نی
 ٹن مپ هدعف اوز کورس تآہلر تک الدک نانو ك: "مه قاربغالا هنس نعم تایید یا ءطاحا

 و نیل قا زخا مز دم ہو ضا قر غا لات نویس 2

 البف كونو tN تر كيا قیر نیترات شرک
 هنلتنصداقنع ل وطهکو دلحر لوش هل رھ کو و ینوکس كارو ى

 كنا كا قسرغلا ةنسانعم عان باش تکی نالوار و هزات هلوکس كنار و یمن ۶ قورا

 قیارغا هد و: زانییج هر ہک كن و وو یف كنیخقنار غیا هانع هل رسک اونو

 قتسفلا یعجهلرسک ك وو یم تنیغتالذک ةقنارغاا ییجج گل ذاکر دمو ی رک نونو یف ۱
 کا | فادتسا هک لئ قوسخآ هان لیلهل لو غل وک قا تم ک هرضف ك نرس و تای |
 تسخلافبر رد ید هااوک ارفزوکق غوا ادا ین | بالا نم یل 4 :قلوا |

 كنلاءهیرابو هدنیحیفیدلواب تاغقش ناربد هد هککه لېرنمک كنم قسافلا :تلطا اذاەننیع 3

 ر درو دارم ندقنافرایطعب ہززوا یتناور نسحر دەنسانغملخداذ ایکو ود :بفوادا یساغ رش نمو | ۱
 قاتغالا رفصاءامهنلاساداان افسغحر طاق سغ لغت قهآ ینحارج كن رابهلنتمف ناقسفلا یدید ۱
 7 ات رعملا ارجااذا ند یولایسالا ھلقار شا هنرخآ كىتقو ماشخا یناذا نذ” مل رب ۰ كن رمه

 شو شیفت بارش نالوا دنا ارد تولوا درابهلیدب دشنكنبسو یخ ك نیغ قاتفلا لیلا قسع

 ئدتا تارق هلبادیدشآ اسکو یدنب' تئارف هغی ی ابغ هدنلونقاسغو مچ وزعوا هر نئاج راجا

 بارشلا قفغت لظلاقب كمجمآ ہدنتعاس عیجج كنوک نا یارش هلند ددو یعض كنافو ہلنرتضخ قففتلا |
 لب ق غلا كلكم ار وصتعاسره « ود ہلئدصف ےک ققخا دو از ال ناوو نادر رشاد ۱

 ۱ ورک 2 رقف تاافو نوک كو یععكیم قلا عمو ازور دیک عجرم هایرسک نافو نقف |
 1 کود کسا لو ی ها رد هنس انهم فطهتم ق فغنف یدنا ومصاو نار ا 1

 تاللا تقلغا لوقف قلغاب یوم هرس کس لا هنمه قالیعالا رد ر یبا وضو ۱

 دردشن)اب با وب الا تقلغ لا اک با وبالا تقلغا لا زواک نوجا رشکتیالغا و واواهاکو
 دالة نالا تل غییاغر طعئو هدنسانجم قل اب وق 2 ندروکدمیانهردج) قلا
 قالغ هر دیده هندن قعلغاب ورا سو هدیلکاغوهرزوا هکو زنم "بدر تشیددودتوخ ام
 تک لازا كلذو نت 1 هضعسا!ذاافلغ نهرا قا غلا قب رب دیخد دغلوا یش دنھز نت ما
 یخد ہفراوا یز ندنخارحیمهفرا ك: هود قلغو نعرلاقلغیال ثیدحلا قو طورشلا تقولاف

 . | لاقى قاب ورک قوخت م رکتلا نزوىلع قیلختلا ءاربیال لر دلا ۃژکازبعِلارہ لغ ]اق رازبدا 1

 لوذعمو سہ قلغ عا قلغ باب لاب وبق شفکب نمط قلقلاریکللذیدشتلاف باوالا تلخ |
 لد هلفاق لطف وبه فثدب كجان عج لطف عذجو عة روراق لتمر ولوا لف نالوا هنس اخه

 س

۷۲ 

 تیس

1 2 



 قدق

 يرق

 همس نس

 نيل كع /هقوعلا هنس دك

WN 
 را

 : ےک ےہ ےک او یر
 ۰ كتيع-قاسلا فيم ی

 یک تورم سس ئن د وج لیا عا یہ
 تا قاعوتتانعم شوکه اشر دندغ ابدت هک ارد یاهو یاد
 لا نو دنخدهغاوا بوت قانع ادبدشناماو هيهدیا قانع دا دم قل لاس
 لو ترج هل تقاعناتردن انس تفت لوک
 ۳ اردک بیر ور وو دو زار دەك سکون نکرراغوا
 ہد جانی وا ندنلیق قع ا ها رها قد وا لامعت اه تفنتاهورد هشام ناتو
 لا لرز کر نادخش ەق تىرە اتىم دز قر مساله مسالا فورعم لبضا
 لاش ا غلو ی رک ہم قنس لار دور ع نهی
 | وتلو لاس كالو وقموتلآبومپ تنش نوک براون كنزج
 ۲ ےک لال قاتل دانم یدنزک رد ااو اج وزدنا 1!ثفاعام
 ۱ قشم افق فا قوت هنگ ذناعلفبماغعج
 ریو ۱ انا بد دا وحنالوامااومدهنامزرهدلاقباوع ةداوعو

 یر و مقر Rp وھی اون ناف ۽ رک نرخ قیر

 د RCE سم دیش یو ۹
 ]توت یاد و جوش وفادار
 ۳ ی ۱ کلیسا كتر لب دغو سط كنبعو یف كناب ق وجب ا
 لا لیخوزولو زر را لی مے نی یدرزانط |

 ER ۳ 1 £ ۳ 7 21ی لعا كر ہود نام هکر نسیم اعاطر ى ہو عیدت)

 یو لواژازمنالوا ابو خاب وول وادار اس هلقهوم
 دا ات وق هود را كن نهم یر لا زر واری یف لابی
 ںیم n تم ول
 زوکس كنا و یف نس آن برش هاتون بتا قو خلا( لصف

 توازن وات یٹناقورالا بابا ہا فزغ 2 دا لج را تمہ رنه لر ةت کمر نیا
 : و یدخ الاخ اهر اوج ل دف قد غنا كم ئارش مانتخا هلب ینا
 رو 1 وا رات رابح نزاو نع ق بلا ترززخاذا م عئارا بالا ند الا نت قدغ لاقبا ضیا و و

 کل تر وامان تاک اف قادیغ ری یتباشل انام ەلدوس نو عيف كغ یادینا

 رج هلو سیب وا راکت دو هن انها وسیع ادم رود ید دلو لر اکو )رد یو
 رکعت ربط دی ولا و ارت دمہ زر ھر نقاد اغوا تن نازانی

 7 دوی رسک لادو یف كنیخا یداتفا اسم ارا زک درج یاد رکا یاب رک یی رمضضاخ ۱

 بغ قرغلا عبازا بابا او ا ی ی لاق قوا یو اطتصف ق هلا ہنسا تام
 الا 7 هک یخ هکتار قرا دلو قر کارو



 تن
 املا زی قانا هنر ادا ی كالو هل »لس ةقلماک اور یا للتو

 اھ سعی تیام سا ورک رہ ہلا قدس یو او ۷ "۷
 :دایموھ بدن. E ایام یک ان ست قتل ممه نشہ ی کوره
 را عوار فارم كغلاو نوک |مالو یف كنیم ی لل رد لک ال
 قناملا دولاتونه بولوا فرمصنمیت یره رانو ن دیده یی ها یر نیمی نم مزه نل كوو دونلدا قابا دپ جو دج و دمو شد کر

 یکید یراکذدفاطع کل یداک ا (تلنکیمومیتوا نوای کبد قلت
 زیور دارو نیو یک شا نکر رالبوا ضارب تن اغا هاضیع

 راوا .دیتتههعساوا یر یط«نالوا هدنسا را تفایکزاو,هنب

 نلع قیمجتا نريد هنفارطا در جک ساز منم از ےب
 قبلو دتا لعن اھت ۳

 كيج ولن ٰقعملا ا اتم ومالا قطب ا! قع لا موج وا تف

 یو یق كِببع هاب حطت ےہہک ۰
 20 وی فسخ یوپی مش پا
Eزد وا دنامودد قی هایم ہدنآو کم  

 لجاغا سنج و شر هاچ تو م دز ا ابر سرسری
 لن قام توانا نا باوا رک هک ربا لود :لوش لپ نک ٹا

 لا سهل ودابدمو قر لكك إلو نوني قیلادسملا ر ديا یا
 كالو نوکنس کشو یرٹک كنیم, قیلع نیما قبلع ۳

 قلع كوا هک ود نما كن هنیسکرب دیلعو ایی یخ هللا تیا

 هدننک رپ هب دفن دالب هکر داق رفتم تع اچول اکو رد
 شرکلت نه نا نہاد نزا یوی هک تا ی جن و 7

 نع مهمې لوف هنم زولکی خد هنس انعم رالی ام قمر یجض به قاعار
 ةنسک نالزا ںوزوا یتوب شش كونو تن نم ٰقلعالا لو رظتسو ت ۵ ا

 قلا ہنس اننعم قلەلا لب وط ىوه هلب دم كغاو هلن کیش با
 ناب هدرهه قاغالا۔ ا. زاد یس نالوا: ةل فعل هک رد رب شر

 بلوخ تولوا نوزوا وب كناو غار دا ادآتسشلاق ءال اس قلواهرزو
 هلتسمطو) طاذٍع رز قنعاسوماغلایفوادیج هقنعر اصآدا سرفل قوال ۲

 عاربسا قانعاو ۃدالقلا تنعى تلعخج ادا بلکلا تقنعا لاير اريد بد : ۶
 رفت بان درک شاپ نوک انغا حاربصبح اص ههاسم ابو ردجرصم هد زداضم

 | دارم نەم نانلوارکڈ رکا رد عوف مس هزحب مک جہ تا

 ۳ ر هزه سبب رد دازمی هم ن انو از ڪه ذة بنک د ہد بلکلا تقنعا مب ی ډز واوآ بور

 غیا نالوا رک هرکس خرج یاس جک قالب

 ى

 یت تبع یار هر ی سنت
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 ۴ جوک ںیم یش E MEET قللاعملا
 كچم بخ اص:هکروناوا مھف ندرب رفتوبو یدخاو ہل 2ف كمالو یرنک كم
 اہ ٹو سم هدرخ ناهار

 رد رفاق ایپ نل اعف دیو ارز د ق اعم اب مکیدی شعرا ]دا انچامر فکالاب ی ناو
 هاب ب gari rR N .هنلو|یمیلسفوذ کهن ن دفن وا لج هزار لک

Eيها ئلاس ۱  
 دیمزودوس پر اوا چ بما بوافا ورخ ن داود رد تانا یز سکا كمالویمط
 دمو یرسکج كم الو مث كنبع قباعلا یدنبارورمهدنرپسفت كفولع مدن
 لغت لان ا ۳ ۾ لخارمص بح ابص هدماشءوبو ھنسا نعم ہپادربعش

 ںیم ضمیر هلیصقیلعیرهوج ارز رواوارهایظ
 بردك كن دنا ]وب لوا.مروا رک ںودساوا تا رکن سن نالیصآ هلی كمال و یخ وم
 یخ كن رو پسااھچسو اج هابنو اما یاب
 ملوان هک دهنسن لوش تاک هقالعوز دیس هقالع تو یسهقالعتموصخ

 ی رم هجا تست من یایالعنم اہمام مهلوفهنم
 :ک لوشب نا نزو یلعةيقالعل اش اهع رض یف: عرب ملاذا اقڑلع ةفا لا بلا كرم

 کس تا وقت یب ۽ كنبع قیلعلا هر ندهنتسف ی ویٹنزان ||
 ان اسکای یک و یارجردیرود جانا بوش الوط هجاغاهکن دت ردنوا
 مالک تلذک لب ربص لب رمصق كغلاو هیایدشنو صف ءالو ىم كنیع قیلعلا
 آنا ردیح نزو مع قازوعلا هنساتنعماولج هنيا یک طریق هلطیبقردنخا
 ود نخر واک ید هنس انه قور وغ وزا رد خد ہاکی شاد نالوا صل جلو زول واربع هللا لوغ

 طا طی سا نوک كنهزمه قالعالا بندلا لبوطیاقلوعلا لیوط ثیدج اده
 نیما 8 ذ ید هغه رد شياب كؤلس هزر قالعاو هيفا تنا یا ی شلاق ,راغظا قلعا لاب
 o ةع کن لاد و یخ لمالدودلو:قالعالا نشا بحا دو دالا

 تیتر ن ءاهدلو ار تقلعا لا رود هکم روتوکب وبا ین ۱
 3 رام اون منا و نکنووشرپلاق نیهکیاشفا الخوا

 ]مارو هات ردم رم اهدلو ار تقلعال اس رغهلااضبا ,یالعالا ر دوب
 بیر عن ہل مہم نیع ہرذعو لا جالخ هنتجر كاپ د هلی هوج» نیغو

 ءاسوا ٰواواانم نداق نذھاكناشفا ناللغوا رواوابقمر دلاق كلی قالعا

 رر اب RATE هرذع نالوا هل يع
 اديس بم دام قالخو المال داناو تقلع لوڈ اد رسا

 هنه دین هکمرونک اب ههنیکر قالع ۶ یا رداق تعلقالامب

 Raise اف كالو ی كنب قلا قلف نلعب تب يا تتنفاو ؛تفلعا مملوف
 ]هدف اب یسلع و هرزوارویز نورد هل ی هک اف لام تیا رد قربصت لر دهن نت

 دا عكا نزو لک نیلعتلا,زد ہنہا تر کم قاع یدنبا راضی ۃتبانعم هیهادرولوا |
 ۱ انا لاتلش رونلوا لامعتعا یخ د هدنم فالج تب قالجنواقیلمن ئثلا تعلو لافب
 مت ملا دبخااذاهقلنعالوت كنا تب ليزك كانو ترمه قالتعالا لوھجمللو نیلا یلع
 | تالوامولعمان ینامو نار كلج وز ینمہ ت تا تدا كمالو ی |

 ۱۳ ےس

 مس سم
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 ۳ نفع شا ۳۳ ان کتیا ناشر تزو
 “غاب و كنجان مر خ لب رمش كص كانیع ناقعلا عاج رب ند طاق نو

EN۱ !ھتتضف قلغلا ردہادأمیف نلونصا لر انا  

 | ندهرقفب رقلا قلع و دن اعم کولر اکی اد وج كز هقلع قلع نیل
 :قلعوذو هب رعلا قلع كلا تيش نر ہم ا

 | رب ید هنتلآ هرکب هلو رضا نس هرکی و
 | یذنرظن لاق هنسانغف تع زر ده وه لذا کس قلعو كنزکب هادایا بل

 ۱ انگل فیل رب د ید هغ الو ط هشدار تو اب وهیاهبلق اهنج قاحو منع
 ]| وددنساتنعمهداتعاو درسا تاک لغفب قاعیدتا ناضعءب یدلشاب هک تا ی دنن

 سو نم ےس لا یو ےہ
 هننحاص كنو و ناش واز کف هرکصندقذغاب نر لوا نیا دورا هب

 کا لوازم الا میا ہھگندتپا لوس د ناعاق جنا دفوف
 زا تقلعیدتنا هدک رم نا کیتی کنش ماه

 ]|| نبیدنرا هکر کیو لازا لاعقرا زكا وکو ٰیدتلغب لا
 ]| «دفنسانع-قاتوط :غازوط وهآ و زولك د ةن نعناع تروعور دل
 "ادا ةنادلا تفلع لاق ژولک هدهفس نعمتی هاو ا زاوط تاب قل

 : ہقاعتا ذااتقلغ هن ولع لاقت رول ڪڪ هد هنا نقم قلعت ق اعوڈقلعنااپب ۰

 ۱ هلاتسا قلعو روک هلکن] تون دا توق زا وطیآ هکر رارب اد ةي 71

 قولفلا" هبذق هقلغ ام وهو قلع یون باعما ناسقب زاربد ید هب هنگ اج
 | ةقللا تازحت اذا افولع َءأَرلا تقلص لافتا رار د ید هتل وا هلعاح تزوعو قولوا

 لعل ردنا فعال کا هفنش اتا تالا یک ةو فی لو اۋىل یخ |

 زولوا هدوص ہکر ود ید هک و لسهقلعاو ہٹا زعم ناق شش وب وا هرابوب ید
 ضمن اره هلن وکیل تل ویز كن: قالا قاعلا رووصناقهدفدشباب ر وشب

 یراکدید قاع سده دساف م الغور ونلوا لاک دو هنسف سبفنلوش د ربما لا وب

 هل وج و ڪڪ وش هلب رسک كنيع ةملعلا نیهب هلیسصخ كنز قالعالا ردفوخ اس
 | هک ده لو ہلیدمو یمن كمال یق كنبع قول ارکیده م کس

 هیرتغ تدندلو هکر ارپ د «دةیههانلوش قولعو هنسازسومراربد مد هلو ىۈل ءور
 اتهلطَولعو هیمزپ وذ دوساک | ب ودنا ماعا ین هساکن رب رھ ب ولو

 هنت یغیدالتواهود قولعو نیللام ئش یاقولع ةهاشنلاب املا دوو
 دلو قؤلعرایطعب تصل و نمسا نم رارجالا نهب اطال حا قولملا نافع

 لئالاتملع لاش قدالتوا وا هان وکس تمالویعف ندع ؛قلعلا ید هّسانعم

 هادهیشلا خاورا بدلا قو امخاوفاب امنو اضتواپ تقوا بنام اقا
 او هود ل ون هو یرنک نالوا ٰیضاتنیع "ةقیلحلا دنا قرونم قلعفس؛

 لیمحتاک ات ولا قزا هلکنا اتر وو هاچ جاج اقرب فرو شوق ن ن وجما كمرونک زا هلموټر :ییحاتضیآ
 نالصا هلن وک لئوعو یرتنکو* قالما ةقبلعهعم تلسراو ةقیلعنالفو یس
 ابر رد رد قو قالتطوفوا اتوسلوا ترانا و نر تادلرک تنش ||
 شش جبر یر ۲ هلو موما

 [۳ تیم grr ت

 ہیچ یس.
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 نم لایق ۳۹ وس ةو دکب تیبا مک اف واوا هیت دب لاک 1

 نک ناک اوز یودهلنوکم تن یک ك بغ اف اوس قا مفادن |
 نهج OTE a قبخ ایر بهو تل یاب توا
 0 2 یک اف نخ كنبح قلا یدپازاشغ ائ امدناب قاتخ یم فا

 نازک رادرد قاخت یاد هاو جاوفر زا وا اکہ ہلوا كمل ون ابال واچ لاک زب دهبهنسک |
 نبع هجان دمار مال هلن لاوحاولاسنفا بولو ئخناھک لرد قلغع ید هنروع |
 ۳ رش و وا ناونجهلزک دن ناولو! 4د مآ یت درک رد یاوتم نت ند رفا ارل دمو یرتمک, ,تفافو ۱

 1 ۳ یخ کت لی اکا ک اک اید کوا لو قع ویل ا تلفی ولو |
 تاک اینم اياب لتا 00 هک رک کاک نر کیا فل ةمو دفع و اصن |
 « اج ودم د یتیپمهیبتا دعوا
 | کتی لوڈ ق رل هقیفعو ندد وامن ا نالو انک ذ ارت غور رنو ته كمال خوا اغوا یب
 قا وا فان اقا ماین تنی نکنیم تپه قاتل هک دولبنکل ید
 ی ناتمام تا الی کود :یدرش تولہ قاقعنا رازی
 ی اید دەپ وصل عود هدلقرح نالاهدمزفو قرابنالوا دمو كنیم
 : ر دغ اط خورم یراق یا وب دن هیون کک كفاقو یخ ابزع عویقخنآ
 و ےس سم سد ےس جم یس
 مرا رم طتعالا یک ذنبا راورم هد هقیع ملکت زاربدمافلب ےہ نقچ ندر لا قارفعو
 رمز اب ی لا هب قا یوا هن اینه وک یف ك نیعت قلا ج یتیم کا
 جوک هوا نا هافر م دهان نامز کر دو یهو كن ووا فس وع نوازا
 | کاو نه مد رو آ تی ب لوا یار تیا لا ق زا اللو ایک درک لآ
 ۱ اس سم یه ۳ زا سا وا ىنا می رہق ند نود ةت زیا نمشالو ناف

 ۱ میداند انکو ضیا لوالا اسلا نم اقع یت دل ندیم لاق لو هخل فور اوا
 2 قلا كا دان بوبغوطنرازوس املا دار الت قرقعا زیا
 4 ا ا نب قع الا لوالاب اسلا نم ةقغتواق يقعان وبلا وقع لمس مان
 یا اسد راس سرک دو ہد عل
 ۲ ریو هو با

 ا ق لاب ءاجا ذأ نواف یو لام بلش ایف ودع هاب رسک اکنومه:یاعخالا مدلج یندنلوا لتق

 1 تاک دے ام تما: تاج ان یراق دا
 1 ھه | نفعا لا لرد غغ چ راج اش اوز نمد كم اض ات هه قیا مقع ال ام
 " ۳ ددر تغ او م قامو ټا نالو نم اهن كەل ىى نحو فلا ۷

 اوور اوزاندم دایاباارز یا بلط لاش ىش یو ملا قلب الا اط لا قو لا قورو هدر
 فو مالک ؟ رک دوش یوم ینو خن لم لو سو ولج ادات نیلا او کرا هما
 رک کاک یه زد دم رایو لک لا الو اچ یقه ربع وب
 م مے بم ولف نو بو لا نات صاع و نکس لم ءیضاقلب ی لف
 الت داب باب یره ورد اولش هو بت بمون لو | مخا غم ماا زا
 اب ناسا دما سرا یاسوج شد بکر ی
 او ا ترلان شپ لچ دراوطن تنہا
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 STEEN -ت
 لورم اک و رخ تا

 مس دیو ایسی 7
 ای دررسدرس ماورا لوٹ تیار

 ةر لا نب ا كا ناک اذا نب با ق رغم تلف لات ہو از آی ٹا کئے
 !یض ك نبع یر كا یکی نال وا ہلا سا بیلصم دنشاب نئوض قل

 هوا بش لو ك نحنا فال اب کولر دم اف کی و نا وفر عو هرز

RR 

 دو طنع اورا نوا قل فرح هو مومن تقو لاو هک ناز ِ نوا

 | هغر یوم تارک ہک رس

 نو ڈلوا يلع هاب واک نیر هل ون تھک نالوا مو ضم دات وا اوس
 | تیقرغ قفل ناف خرق بوکس تارو یف نا اقا ى جا

 هدر

 شانزده نا : تر
 راف تلا قخ هرب یر ةر څف كنا زو یر تاک كہ دم ناما وال ادیت

 ذاعناراا بابا مل وتلا قلو | یر ات

 زن زونلوا قدامت غن وشو راهن بزا E لک
 ایر ید نر ری قنات بیروت آرزو

 و و جو

 رج ید ەکمالب قفعو نرخ دعب خرح اہل ازناذا یا بنات ناو

 | بلا قاین وفخ جی حال لا فل ند قرص وقته اتنا

 سس قو یو ار ما مادون ات

 1 e یو نازی قل ہنسا مارا

  ۱ eههو هو زاربد ید ھکماز وک قوحو هکمرونک رک روا :

 اپ رح اس ۔ہںورولیل ری رووچموح زرد یدک

 قزع

0. ۳3 



 ء۳

 او ادخلذار اویزاوجزنکآ یوبزف کر ذوب یلهجوور كاکد قفط كل هبرقر دیتفص كلجر قرع |
 ندنباج تلا ذرو نددنلفتتنهبرق هدکد رونکینآرانلوا ضرع لها بولکمزالن زکیآشلک ۱

 زیرغا| یرج لا رب دیخد هکعرکسنادیم یکیا نا دیمربتآ ق قرعورردب رفلاقرع كل تعش

 1 3 رم هننک نیا رد قوجیکمرمه لرغف كنارو یمض كنيع قره ةفرعلا نَّملطوا افلط یانفرعوااقرع
 ۲ كس ۱ -هودهفرط لدروعول هدیرلف دنصاهتناب ہود هکر دنروغوب لوشهب رسک ك نارو غ كنيع

 ةقرعلا ردہاربسغتن معطو ند هار بودباربل انهدوخوقرعكنهودنیفعالوا ل اح ہدےنسارا
 ۱ 2 یاسر ور اردو نلوف نلکیدهنفارطا ك: هیج ہل

 || تان رانال فر دج نتف تاقرملا هنس انعم هرض ر ندراش وقدوخاب ون دزانآرولکیخدیدح او
 || قوعوژید دهن ر راکوکم غا قورعو را رابوبهنسنر دلکنآهکر د توا یراصربهنبتض قورعا |[
 | كادوعسک كئيع قرعلا تبھذ اداینالا بابلان هاقورعتفرعلوفتزولکد هتسانمم كمك
 دآاوەل ,هفهتهاضرا خان نم ثبدحلا فو ہنعانعم یکوک عایدحاو كعجنانلوا رک دیک

 Sls کبد بمب کیدای رر خنآ هنسکرب کر دلوا اظقرعو قح ماظ ترحل
 | كنيعقرعتاذرنکلاب سلب گم قرار قلا ید اوفرمطقرعو نوصلا یدنک
 ۱ توا تک هلنوکس كنارویمف كنیع قرعلا ردندآ هلو رد رب هل نوکس ك كنارویرسک«الذک ۱

 | باسبلا نماقرعمواق رعهق ذرعامظعلا تق درع لاقبہاتعم ایف كنار وكم قزعلا قرعلا كع قا نالوا

 | كنبغ قاردا لوا سل اهلج یتا كن هکر )رد کک لوش كلْذكَق رعو محل اانمەیلعام تلکااذا لوالا
 یر اقرب نی ھەز زوا یو اف دعب یدتا کلا نا هنسانعم راککشفل این یجهلیض
 یخدیر و TE كواوو یخ کزاٹرذ عج كم وت کرد م اونیو رانا

 اگ ہاشم روغوطیکهک ردنوبع) وشهر صو كفا وی كنار ین روردیعج كىر ەكر د باب را

 یرروسا ارورمنالاهکر ذقازع یخ دیر و هنس انعم هلا د هل ادچءاظر دیعج كراظ هکر درا وظ ید
 ر رفذکر درارف ی دیر و هنسانعف ےس دكنسنازوفنویفهللا چ ء اخو هلم هم ءار ردلاخر ی

 و :رعمالکی دتا تیکسلا نا هنسانعمیدل و یشحورفب ہللا نیتاسهمنیئاروهباهر دیه

 هدر زی هکر دن و نگو نم قورعلا ردقوب یربظق

 ملا ل بل یا رتو ماظعاا قورعم لج ر لاق انعم هاتف تنارویمضكيم قزتعلا هلوارآ ین
 ۱ | یی هتل تق هرعت لاقب كم لج ینا نالو اهدکک هلند دشنویمض كناروهلنتغف قرعتا
 | بد رفلوش قاز غوار دیمسا كرضارا حاج یب ہفورغم داب لب رنک ك بع قارعا اقنا ام
 رنک سه 8 باعا سرخ فو لاا تب توقف تاق ییا هید

 || شکبدهکز دب ر دلوش نیعب راد هنا ط لوش قارع یدتا ییفصاوهنس اعمر ه برق یی هلنبتع قرعلا
 : ةقوگهرزواهب نیس بر کب ع كلذکنافارما ودنوس1وطیراز وک كشنکدراروفهننرزوا

 | قارعاو قارملالاراصاذالجزا ق رعالوفت كه قارعلب سک ك: هزه قارعالا ردهرصبهب
 ]| هساوا ندنلصاوبا نعباف رعراصاذا لجرا قرعالاسق زر دهغلوا ن دلنصاوبا ندلوهحهنیص
 تین ااذاتالاورجشلا ق رعا لا الا بد ید غل كۈك جانا قاعاوروناوالامعتسا یخذہدنآوبو

 ۳ شهلرضف كنار و یم كيم قرعلا رریدیحدهفع افص ہل ملا یفدبارش قارعاو ضرالا ف هفورط
 رمان و هلاوخ او هماعا هيف ن را لاش هلو تءاند دوخاب مرکهدلصا كنا هکر دهئسک

 | قراع هلاحمالتومتلدف قرعەیامرکلاق ہل قر عا لاغراکت وا قه ق رجل یس با مدا ناب وهنیب
 | بارش ت فرعا لاسة ز زہد یخ د هبارش شا تافو ص هل فوصل ماف قرعمو ردپعسادعاشر هلسسک كنار
 ۱ قانوص سلب نواز مرکل نزو لع قد رعتلا رکا سرا قرعەف یا قرعموھف
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 هزلش وف ىج رب قاتع و هنسا نعم رانا باج ج هلب رسکیع قانع هنسا نهم عی ار سرفر رید
 | كن هلمهم ءاحو كن«هرمهتاببحراو هنسانعه ماجن رب د هنس وا ك: هود قانع تای حرا وز رد خد ||

 | یدتارلیطعب نوش: دل وا یحاصلاسجو نسح هنع ہللا یضر ر د ېقل كقیدصرکب وا قیتعو لات هه رش هد ڪڪ قيتع ٽيپ وردرلنلوا بو هم ین دشت تاپ وی
 نال واول دارا نعد غبت ةالوم یهلاقب هی راج نالو اول دا زا هل رد موی رسک ت انو یش كنبع قتلا را دم سارد قیم ترکی رادان نیع تارو دبعشا ل ر۳۷

 هقتعو نمنعااذا كلذو قیٴانع هاسن نہ لاسقب یب لب رسكك لاب وصف ك ذيع قب اتعلا ردنداسن ||
 كا دارا هل رسک هزمه قاتعالا يلع عقاولعقلاام نيبو لعتفلاہلام نیب ق رةبلل وغلا نع | ديد ولعاقلا نعم قتلا نالءاهالبدب دجةرطنقو ءاهلابةقيتع ةرطنف لاق رار د ید هرکی کسا |
1 

 یهننر قاتعاو هیلنصا اذإلاملا تفتعا ل وقترارید ید هكا حالصایام قاتعاواناەنقتعا لوقت |

 هدب رطدرطاذاةةيسولا قاتعمنالفلاق هنسک نلف ص الخ بو روسیراوط هل وكس كيو
 هنسک نالواول دازاهب ریک کات یئاسلا:ۃونلان دغسولا یا الوام ی توافق
 هل وا ش-اجچا هنسک نی رهم هکر د رخ لوش یدشنا رای تعب ور د حد هلا رش یکساو قناع وه لاقب
 لوش هلن رسک لات ةسقناعلا عدقی اقناع وهلاتیرا رب د ید هنلوا دق ب ول واکسا نناعو

1 

 هسر واوا شمالر دنوکهنب وا كنجو زب ول وب نلاکهدنوا كنلهارک راز د جده ریقهزات تاع و نتع |
 شوق ل وش هليا ەچ داسض ہضعحانو هلوا و رقوپندهضهان هکر ارب د هنسو ر واب شوفلوشقتاعو ||
 كلذوا فناعءاطق خرفتذحالاقبباچ واوەنشلبغچ وا بولغوجیکلیكندانق هکر دیسو رواب |
 لجرلاقب رد زا اج ین انو یریکذت رار د جد هنیربادر ہد زوموا قاع و لفتساف راطاذا |

 افیتعناناهتفتعلاه قلش ىكسا می رک تلا نزو ىلع قیتعنلا ج وعم هنمءا درا عض ومیاقنا بلا لبما ۱

 كنع یدماا هل وا شلدکسا بونلوا ظفح نامزرب هکر درج لوش ہل يقف كاتو یم کم هعتملا
 هک سک نف ادامروخ قدسع وهل وا هوبمهدن ر زوا هک یہ اغ | امرخ هل بت وکس كل نو ىتغ
 فاع نر هنک وب كن ویفقذعواهفعش تعطف ادا ۃلضلا تف ذل وش رب دید |
 طب راذا) والا بالا ساق دع قد تو هات قد تلاش قا صا تمالع هک و نال وا
 ل وقتی دیخد هک وس ماری هدنقح بو کشو هپ هننک و قذع و ہول فلاح هقوص |
 لاق رار د هدههاوا رهاظیشم كوا یرلکدیدرخذا قذعو هبهتموو حاب ہتمراذا جزا تفذع
 ىف كنيع قذعلا هر ترهظاذارخ دالا قذعال اقان همه رسک ك هزه ق دعالا رخذألا قذع |

 ةشوخیمقلاصامرخ هلبنوکس كلاذو یرسک ك نیغ قذعلا تمالعنلصآ هنویقهل توک كلادو |
 زدیوحا هغ امو رکن دید هنس اتعمقذعكمسک ینغادہامرخ ٤ کا رو ىلع قبذعتلاہنمانعمام رخ

 درک ولک هد هنسانعءارص قرعواپہج اتیاهبا قرعزکااممہلوقەنمر واک هددنسانعم لودقرعو

 ` قرعوژرب دقارعهیمنس نالوا فصره هلمابونوسلوا یسارصر و طل رکن وسلوا یسارصرانآ
 هدعاع:وورار دجد هلسزرولوا هاکلوان.نلوا لینزر رید خد هب هند نآوروا ندنغارنافرخ

 هک اب وکر ولوارهاظینب دل واوهسیکن دید یکشلوروا ندنغاربامرخ قرع كنبحاص رات هجرت
 | ةب رققرعورولب ریو ءا هتحهکهیهنست لوشراربد لالا قر عوز دعا مهونهفیفس هلن اف ی هقیفس ||

 || یدتباراب رغو مد الوافتاوهتفیدنلوا تر ابعندندش هب رقلا قرعیدنا یم صا هنسانعم تدش ید

۷ 

 | یرسکكيع قاتعلا اها اواهلع ادا اهبحاصاهقتعا لاق زرد خد خلف صالخ ٠ رز واهلحع |

 || تاند لاسقی رهنسن نالوا کسا ہلئبتعض قتعلا هنساضعم هک اتمل وا شم ررقباویکسا هکر دی اب

 : مىازا بالا نم لج را قرع ل ابر ولکەدەنسانع كلر دق رعودنسا ناقح نو زص ند ەنسذرب ٰقرعلا

 قذع



 یوط

 ا قدططلا۔مزٹننالیارمالاذھل یسفن قلطتان ل اب قلچ اپ ولوا حرشنم سنن اید داوا

 0 فش اد ها قول ۳ N op رو ۱

 ٰ وله زوپ کز رس راه ابل وشكاذکهباع ودنساضم تفاراربد خد هیهپهادهیقابعو

 || لکا بلف هیات ییاسطلب دی دشت كناطیریفصت كق الط اهلی دمویرمهک كمال ویعف كن ان و یم

 ١ .ندنفیدلوا رخه داف راربدبپ ریتظ دن ربغصن كا ار طضا کتبر :رتواندنفد دلوا لرل وا ءاط

 ۱ | رک رتطهن وب هکر دەنا لوش هلن وکسلواوو ی كناط یقفوطلا هلکسابلق ہیات یباظیزنوا
 وشد ىج ہلیضف كل زمه قاوطالا نوساوا ندهنسیربیغ كرکونوساوا ند رومذ

 ٩ 1 هاتف ةرطلوف وقت اردک وط مرکشلانزولع قبوطتا قبوطتا زرد ید هوم هتفاط

 ٢ یعمضكواوو ہل قو قوطتلا تعوطاف ةغاوہف تلہسو تصخر اداهسفن هل تقوط لات راربد

 : [|ةواوو ى كبح ةفوطلا سلف قوطلاەتسبلا یا ق وطتفهتفوط لاب کیک قوط ہلیدیدشنو
 ۳ تفاطالا هل واق وط ندیکت ر فلاسخ هنکنر ,ك دب هدنندوب هکر دن رکوکل وش هلب دد شن و یف

 1 | هرطقرک لاا نز و ىلع قاطلا .فاطا 'یشلا تقطا لوقتكمروتکتف طلب رسک ك همه
 ۱ O OR ناغبطلا ساما رکی نرانو لم تاقاطاا هم

 رنک اب یا قاطلا شم درا رد ید اسلبط یا قلا به زا قاسطرایضمہ روا

 ار ناقجهرضط هدنش هراز معا یا گنیکودنب رن افج هرشظ كن و يدو یرب نم ہر دنط ندغاط

 هن ربناقح ہ هرشطتولب را نذر ابصا زکاو ن دراشفحارکا هاو را ریدیخد

 ]| اقبعببطاا هب قبع لاقب یتامثإاپ ببط هب هنن ر هلنبتخف قبعل قبلا (نیعلا لصذ )را رب دقي ابط

 ]| اضبا ةيفابع وص لاش هانعع هرز وا یز و هام ہلیضف كاع ةقاغلا هز اذا عب ارلا بابلانم

 | تم شهرام دم اما ةیهاد راصادالجراقبعا

 | یی قع یا فام لاقب ر وا دنمولت غاب کرد غاتقف قل قلا رد یکذبج
 1 بج هم! ههجو یف قنعلا نیب اھل مب فطلو مرک هلبنوکس كنان رک ایم قتعلا نت 1۳

 . | رو ر ردخددتب رش رر ےک درمان

 ۱ 1 pp ارفوظلفلادعبە ٹن ةراذا مِل تاسیس را یی

 ۱ | ددشلور عفاو هدنفنصمهکهرز وایباوردیبغوا صف نلصا ئاق لالا تقتعا لاقب رار د جد

 ۱ تقانعو تق تقسادا اقتعقنعد نالف سرف تقلع لاقب رارب دید هغلار وقف بوک ورنا تاو

 ۱ ۱ ] ثدلوا باب دهانهوب ید قتعب قتعا اةیتعراص و مدفاذاةفانع* بلا قم لاق رار د ید کم کیا

 1 | والا بابلا نم قعل نیم هيلع تّعتع لاقب را بد خد هفلوا هنن رزوا نیم تاعر ند دقەنکیر و
 ۱ 0 كناویمفكنبع قب لا ت ۴ اه ظوح هر جو وتمدفاذا سما ا بالن مایا تو

 ]| رهندلاج ر نال وادازا ىب ی2ل وم نال ویتغوهلاغبهنیک نا اوادا زالبدمو هلن رسک
 لجر قح رار د خد هب یکسا قیتعو»امنعلا اوم مه لاش ج هلیدم تل او یخ کان و یمن ك نيچ ءاذتەلا اولا

 ید هنا كباح نتف و راربد ید هن ران وهنع رک ك هنسر قیا موەی هنیسک نالو ایکس اراب دد قع
 سس ج 5 س ت
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 ۱ وادب ااف او زوک دمو یرسک كالو یف كناط قیلاطا غافي ام یعاقلط
 لان ؛قلوا زوبر وك« 80 كناط قالطاا می یا نددنبەک حت و

 تیس سرفلااذع اھت زیب هارت ناطر خاو نا ۸

 راب نل دمك یکیاربس لواناق ژردهربس نالوا نوصعراوص هودكاذک قلطو نیطوشوااطوش

 اک ت رودیک هاک نیک :!قالطاق هود هتسکنال وانا وجرا ار دقلط٭ ریس نال واہدەحنکل واهکه سا وا

 قولطلا رریذ برا ه3ءد ب ده د هاب هلیلورارب دقلاوط لوا نذ هننأت هلل هر هود ن اذوازکد سین وصغبدالتوا ۱

 هل رسک زمه قالطالا لوالابابلا نمافولطموقلا قلط لاب یز دش هكر نانلوارک دهن |
 AT هکمرویلاص یریساویهلبا تقلطاذا موقلایلطا لاق راربد هوا هلاصیسهود ك موق |[
 ةفا لا تقلطا لوقتر ود د هقمردنشوب ندنغاب نهفات قالطاو هتیلخاذاربسالا تقلطا لوقت ||

 قلطاا زا ارد ید هفچب الا نوه رخ قالظاواضنالوالا باسبلا نم نه ت ةلطقاهلاقع نع
 قالطالا دیقمربغیا قلطهفانو قلطرمعب ل اب اب هنلوا قالطا ندغاب هکر د هو دلوش هلیع ك مالو كناط
 | مکتزربد ید هنل انا ا ہنسانجمراەود شغل وا قالطاندغاب ی هيغف كنوز زمع

 ينبئ اقلط نمحسل ف نالف سبح لاقب اربد یخد هک سبح رس دننودی قاطو یدتار ورم
 اہشاوفیدحلا تناك اداًعأوقلا یدح اقلط سرفلاق زار د جد ہغمالوا یلکس كن كنغاباتآ قلطوا

 ج زاخو اقلط كلوھل امی ردهنساسنعملالح هلبنوکتس كءالو ی :رسک كناط قنطلا اف لیمحال
 لکه لینک ناطو كن زمہ قالطنالا هنمراخیارمالااذهنمقلطثنا لاقب رولکهدهنسانعم |[
 كنو ضف كناطو یمض كم قيلطملا هب عطنا لایا هلعاف سد لام ىلع قلطنا لوقت هتس انعم باهذ 1
 قلم تالذکه لدم ویر سک كالو یم كناطو یعض کیم قیلیطلا رد بغصتكَقلطنم هلنوکش ۱

 هلت وکس كنابو یف كناظو یم كنو یبلبطناا هرز زا یر دقت کلی اب ضوع ندنونردیبغصق ||
 انُغ ندلصوهرمه نیکلک مرال یم كلوا فرح ارززد یرغصت كقالطنا هلندمویرسکكمالو
 هد میکتردشلوا بجاو صوع نغلوا عاویجندرد فلا بولو قابقالطا هدکدلک

 دخ دلوا رعش ترورض بولو مزال لدب ہسلوا مهاویمدرد نیا فرحارز ردشلرو ضوع
 فانا تولوا طقاتس هدنعج هينا :نج ینا ميکتزااوا طقاس هقدلوا عقاوای هرکصندیدنکدوخاب
 هل رسک كن انوكن ER ye رز واك وا ك وہ سب ردراشعد

 اش قبلطتلا ی ربفصت هلی دم و یرسکك مال ویش كناطو یمض كات قیلبطتلا قل وا لاهسا |

 تعجراذا هلعافمسب مامیلعملسلا قلطلاعب قلوا نکاسییج و كنهنسک نق دوص نالبا ند ل وہ 1
 ی و تاک نف وضنالبا هل رسک هلم مم نبع دادعو دادعلادعب هع جاو نكسو هسفنەیلا ||

 قالطلا اقیلطن هن ارملج زا قلط لاقب رارب دهد هغمشوب نس هج وز جواز قبلطتو قل وادتشم
 || شوب هلی رنک كمال قلاطلا لو الا با بلا نما الط قلط ا تقاطلاقب قل وا شوب ہلیا یت كناط
 قلاطقعن و قلاطتقانلافب ژ ردهده4 وبقو هب هف اننال وا هلاصبولواشوب قلاطوتر وع نالوا

 توت وفنان وصفن یدنکی ا یار هکر ارب دیخد هب هود ل وش قا اظوت ءاشثبحیعرت ةلسرمیا
 شفخ او قلاطوىلاطة ارا لاف هانم هلب رسک كمال كا کس ةسفلاطلا هيم ر وسب وض
 یفرب و یالطوسمانوکس كانویرس کس كم یالطلا قالطلا هللا ی كمال زي د تقلط یدنبا
 لاقت هانعع : ہلیضف لمالو یعص كناط َهَملطلا ءاسللقالطلا رنک یا قالطملج رذاش هتک

 هبناجر بودیکه نسب غوطوه بدی دشنویمضكمل ویینتفف ناطقا ةر مهلا ییعةفلطلحر ۱

 اح ی بچه قالطالا ى ىلع ىواب الزم یا ارمیاٰیضلا قلطت لاق كیا لب ||
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 ی فرید هر ۔-ج
 ر نبا قارظاقضصخ راقات ب ھا ال

 ِ اے شمس

Nاتر نوه ص  

 اتا شک
 اطلاع نوک دیر یر ا و یف کا کس و E ت

 هلا ۱ تیمم گيا یش ا اراق ار ۱ ب

 ززد د رانا ناسک کوا یر وا شک. بول ی 7
 ایکٹ ھا قار وشما رس روش رک اش |
 1 ۵ 2 هک كرار ا رک شات نک 5 ز اش زرد

 1 7+2 ۱ لا ن EE وای |

EE ۱خال خا توا تنی طا یے ا  

 أ ,E یب طلا ر E باس يا انا توا

 ۲ ن ا هو اور ما قواد رک اط دروب کش وق قورتم لگد |[
 . ]| یتفاوشغر 29ء0 نار تخ اند رر اولو امض ځور

 7 01 اوا فلا
 او 1 ات ی رد ارزان ا ناتا ناف ندناطف ہجتف

 جوز خم ایا وفات را لا اول ات ھما یخ دان هش اس |
 2۱ ا سس E دونو فردا
 مو و طو لنت بقا قوس نیم

 قا Te ا ا کشا لوب عفت ود ید |
 هی لیتر عدم یشزاف ید کس و
 رم قانع قرات زاهد که و
 a یہ وس سے
 زرد قطتلطبط ہاکو تم ڈيواذو یک هفدقدنزآوآ نار رولت الو لا |
 ا یو ا ا رو رےہ چیر
 و نا سو ات ی الغ یتسا زنی فا
 N rge دور اغ ناروا كرا دید رس الا ۇن زاۇاش
 ال قاطو نیل غلط از شیب غلط ار ناف وا هان یو
 ززال وف ثناط نیا ا او ار

OS ای RLS 3 OR قنات وبا 
 ۳ RES ا و ۰ ایسنا نت یو

  EYاهو تاغآ مزا ہدف قاذ قطط لج لاق ات 5
  7شی یاس ی 27

 افدو هالذگی الو ی تک
 هم سا ورد

 AED ےہ مس ےگ ھم ےس مس ےس ۔ے۔ےس



 ٤ کج سا

 مل تصور ےن مس - شم ۳۳99

 اط رحب وخر تل طلب تقر لاب غب اب چیخ هک ۳5
 هم روپ هنسکنالوا دی قرامو ردعوفر ِندکانماک کل ید خدا

 | قیس نالو یربہک وم OE لی تک
 اط یس جج سس اوس موس ین ناو

 لوا هتهاکرن دال رک ےک نوا ن ی
erو نلسهدرطویداو نوک ناو نم تی قتل[ مسا ع سولا میز اس ارو لوا ۶ ا ےس  i۱  
 هد یلوف تنفس ںیم دیا

 رخ وور کارد یدو چاک وو بهای
 1 تب تذکر هم تو تھ وو ین فرط

 ٦ فو پس كاروذوع قرعو ر و دبا وا ا |ییرءقلخ نم -
 ٹاسک درج وا ویلا جسم مع دویطو لی راجاعا |

 قرط هد مح بجاصکدونارا مه
RESبال وا اړک د یدجاو لر و4  Aن  

 ا ا |

 هو هام شا سو وا
 1 !یر یر نکلی سوق قزطو ورد هفعیضنالو ۶ قازط ا جم

 : تم مارتاطلاجاچ قرطا ی ی و ی ته زو لا فردی و
 کسی هات خر و هر هود

 ۱ ۳ مس ۲ 8 رم دم لب
 1 | يک دو تای EA EOE جو هب هين سس مر e فی 1

 ۱ هنتسنات دی رب و مایا و

 0 | رایت تن لوک تا تن

 ۳ اظورط فی نزا اشو 7 ا

 اتا رم مج کیک اک ای ںی قا
 مان پک 4 كنور ا کس هنن نوم ترییعوذف قچاچ نالوا ندیم ر 27 7 2 ۱

 ی دام نر مکا کد ال ضیا نت کن بود
 ققنرعم یی ۶ وری شا ونوس و یش ماس اک دز طاارکقز

 | نینکل فور داف و تو وع تا
 1 اه سا بزم ھی زو

 س ی یک

 | یک قرطو چ اورا لع ابح او فخ یو دچا 395
 3 متون RT e e تهی شک



08970 
TTسس ہی پچ  

 ر ڪس تاقسل قل [TOT TEE ضقب یطعب ۱

 و قابلعا بارم یا نتاتلا تاقبط لا رد هنس اتهم
 ترس ہن زون ز قاطو ضد! وفا ئا ق ابط ثاوقلا
 قرن نران هفزفتم کمایا اذک دی آئل أفا ہاری دشت كنابو یمن
 کرا ل وش لیده ہدلرخآ كفلاو یتفكناط ,اقبطلآ ردعفا هاو
 2 ازا چکا نزول :قیطتا لوا رزواز ناف هکر ذلزل وشو
 قد یخد هکمر دشریانرب لا یملق قیتظنو قموفهرزوا قلنوایرل
 ۳ م وو هربا ئ وهو توشدر 4 زكا ین و وضعلا نان افلصنا

 فتو ةا ناضاا الفلا قطب نا لاش رردقیبطت هک ادارباتخن
 نر وشد تولہ قیبطقو زارندهکعا عضواعع بنودبا عفزاغم لا یبا
 دم es ردجرط.لوشبدب دختو یردک ابو یخه كي“ ةقبطلا
 انتشار اتش هو ةقناظاا :اقنطخ
 نا ونامت لاو دخاوه> ىلع انہتلعجاذا نیثشلا نیب بل ی
 اب فو زرد اوب خر شا ىن ر واک ەددنسانعم تنا یھدقب اطم
 قباظتلا زارب ۵ خد مغم! و خد یرالا نراقبا نک راو: ت او رر د ند ەنس مرو
 سد IAEA PPE ره قاطالا كجا قافتاهلبص
 عواقب لا زریدهدکگروا یهتسفرب قابطاوهیلصا وقفصااذارمالا
 لا وفهنسووهقبطخ ؛وشنا تقطا لاش کارا هلبدیدشتو یمط كامو نت قبطتلا

 ر ڪڪ ۓ او نوک ك ناطو ی لوم هعضلا قیعطااذک تاعفام ضرالا یخ ءامالا ||
 ی ردفقسآ نتوطماودلالع ویو مارآ هدرذنوکو

 اب قباطلا ردلظیرو اطیرودالض یر ودانص یو هکر ندفرخترد:هلیصف كا و ۴.
 : مو یک كارو یف كنا قیرطلا ندیم راه هاف ر کر داد مرک ۲ رب
 قیرطو یبا قیرطلاو متظمالا قبارطلا لوقن دا ین انوریکدن ۰

 نک ك نارو یف کك زمہ ةفرظالا یعسام هند انعم یباغاامرخ نوزوا
 امر نالوا نوزوا مدار هلیدمو یر دک نرو یتف كره رطلا یوجج یالذکهلنتض قزرطا
 || هگراهعملوا ی وزوا بولوا نا نشر آر زر ةو ظن داب دوغا ن دکو بکر د هنفف لوش هب رطوییباغا

 ۱ | تین هراس هزر نالوا قاارا ةٹنراو هبهشو گر ندةش وکر رولوا
 ۱ انار ذملا موفق رط ءال؛وهو دمو رطل جر اده لاقت وار دید هنهدینکو
 > فارشالالاج البم وق نارا ءا وه لابی هتسانعج رافنازغ نھ هلون ابو
 هذ لی هنسنکرب خیر او انوا وها ةف اقرف ایا اددق نر ظاک ى اچن هوم ءازذنا رق
 تار و یف كناط ٌةفَرطلا ةدحاو ةلاع یاهدعاو ةقب رظ یل تالف لازاملاقن راب د
 2اف ینا ابا لاغ و وتر نوا ریا نِاَقَرظوا فر ط ءأرلاثببضتخا لافب ہنس انعم ہرکو
 رطل لا 2 ہنسانعم هنیهجنداار زرد ید نشا کن هتسکرب هو ظو نیترفیا نبقرظ |

 سه اط برخ هلن وکسكنهدحوم ءابو یه كنون لینو دعاو لرذعتص یاد حاول جز
 اوط هنآ هکر دن واضطر و مغر شاکر ا لوغنەلنؤکس كنا رو یف كناط قرطلا رافوا یدش

 ۳ الا مسا الو نمو اند ل داو یک تار و یف کب قورطملا بالا نتساجقتودنآ ||

 وب ڈور نشك: نالوا: ثاکرا تالذکق قرظو زان + لا بخار طلاب |
 ڪٽ o ڪڪ ےس

 راوط .
 راس



 یژلطساا اض نسب ب زکر لن هرمع كا ذک قالصالا ہن اذا ولا وتت
 ون رتعف تاقلصلا قمرقج نداوآ بوروا ةر یربنراشید مود
 هج الو لنصف قاصتلا ر ریو راوا || هلك مرون هرب یڑ هکر دیراشید یم

AREER =.ولو دا دح سلا کو قلص ی اکو  
 یش كداص قبالصلا, هتیانعم فصفص عاقرپ زوده قل دراتغل ہر
 ریپ ا كنءاج نهج خب رشک كمالویم كم قلطصملاون کش نو

 یلص هصودب دش یا قلصهضتوص لاقیراوآ نال وا لہ رسک مالو خا داص
 هاذعع هر دمو ی شک لمالو یتف کاذک راس قيلصهصلا هلوات وصل اةدیدش هک د

Eكنم قم وقلوا راط هلپنوكس كابول داف  

 "وشورففر ولك جدییجج ج بدم قیضو یک تيمەي ەر ولكە د هنس ادن ەم ىجا وار اطلغل

 :یشلا قاض لاقهنمانخم قل وار اطردریصب تالذکهلیدمو یرسک دا قی
 3و9 کد0 تا ھو 7 :SiS ء ات

 اط تالذک 4 هلبنوکس ك ابو یخ لداض دق بضلا لپ ابا لرلا قا ہدلمد واک مد هیات

 كنع قیضیو ؛یشپ ییسیاللاقب یدمرب و شد چاکس یی یشلا كنعق ا طلاقبوەنس

 كنات قباضتلا عضولا كيلو تفيض لاقب قلراط عرکتلانزویلع ا

 اس قاخ اوت مقیاس لب كرو تعسوهنب رب یربهیسکجافرب
 ثالذکك لاو یدمو یرسکلداص قیضلاو هلیرصف خد كفلاو ىد موج
 ووسکع قام ابو لوا نکسیرادشْما وا تل هنابواو ردین۶وم تفيضا ید

 تالوک امت اشو هویه هنماهک رد هنسل فورعم لوش هلزرتعف قبطلا(+ طلا ر

 قابطالا ردشعد ئ ربچءان ی بوداریسعت هل تاق قبط٭دماق هوب ار - راو

 تواوا هدنززوا كن هتسنرپ دز یی وی ةبط یجب
 اهاراهنلان م نبط و لبللا نم قبط یطمل ابرو, دهن هنیزک لزدنوکو كوچ ا

 ۲ رولو هدنسارا لکی کیا ن ینرلکک هغ رک وا نالواەددقرامکل رب د کک هود

 ترعبک و دون یہجووراہدہد قبط تانب يدح اهتفآ و هیالب دوره وا
 یو هلوااغب ولبق یسلجمک هلو هد موپزوقط ناسقطاغب ولیت کر ردیا عز هلبوش ئی
 قبطو قال إنه قیطانتا لای روک د هت نعم تعاج قبطو لوا نالپا هایس ۵ وا ۳

 جن درآ ضعب یطعب كنسبروسن ا چپ

 ثلذکه دم كفلاویمق كبح و ٰیعض كنار ءالبجروامطاوتدلوو اجزا اه

 اقتطهدب تفطل اش د رار :د خد هخ ءالچ | لا قبط وة ایقلا مو لاخن ءالاح یا قبل ۳۳ 0

 رب ور دما كن اجر ندا کنول قرب مان دانا هلت ٠ هقط, طالت ۰ نم :

 نشل واک ندید ی ساباپ كلەليبقر نشیدننا تیکلانا ب بو 1

 هنسک بول و هلیفدیدش یس هلیف نشو یدنبازورم مکر دع اجر ,ندنسهلیبق داب[ قبط ورد سس

 ةققاو هقطنشقفاو هدن راکدتیا تمواقم ب ولکتسارهرانآییعاچ هقبط كج هدا تمواق 7

E 

 هنس اهر ابغ یل كناپویرسک كداص قیصلاہنسانعمرابغز تول دم ویب کل دانت

 قاضالاسقلواعب الا رکیک اهن مهد اتا : زەر و جم داکب هنین نعرو

 | هلوقهنمور ولکءدنسنچم لاح قبطوملوا ماعرازپ دهرومغب لوشقبطو,ق 2

 نیمیروسن یا تل یل یتیم زامبی
1 



 او دهعورآ تو دون هیفتلاح بم تنافو یف لام قفاضتلا ةر تیرا

 ے۲
 فسق اھت رسم یم

 و یخ كنان قاعص لا GORE rv ےہ و تم ضا وا یوم

 لو نف كدا قوفعصوتپ ردزعنا كن ون قل اق توضأ انوصلا قسم اخ لازا ای قحص لا خ فمما لا لہر ایج قم نوکر | ےن خا زمج قاعصالا :ابیاضرال اف مو نا ملی نم یغصف لات لقرواک اعم تونویلعیشغاذ عبارا باب نماقا هصنوفتمص لچزا نص اقی[هان هرکس
 اراق ی زس كنافویضفلداض ةتفاعصلا ود نلوا فرد ك ونرجو رگسن هک دا نحو وی ددش نار ۱ وب اض نیندآارخاا یربغ نذقوفهص ردشمالکه لک هدب ع مالک ۳ نال یرتوا ین منو دمی مساوی دیس كتفاججر ادا
 ATR EO f کتیا ارتش ا هننینرب راجت ولوارضاح
 ریس EOE تم اطهف فصل بدی داك ناب هد نرخ آو
 اب ۲ هویت لداض قفیضلا زد قفاعصودقفاہنَص یخ وردقوفعص

 ۱ اتاما مرکآ نذری قیفصتلا زول دیا زاوآ كا ||
IEرو  TOAبی  

 ی دف نایخشالا یشص FETE AO دام ۱
 ارم ا رھی رک د2 ډل داص ةتصل

Ny.اپ  

 ما ذم 2 قف اص لاب و دف ورغم هد ایش تفیو هنلسر یز مہک یا
 2 مد خاتا قافصاو بابل فنا لات تقروا قو کد اضو رٹ كس هزه
 ۰ : اد هک تماس لب وآ وای فک لعاوتمصا
 نا لاغری دیحدفغمغص هدنوکی ورق قافصاو تومانی |
 هک كن نا یلوا مک بس هیت لداسدوان ملا ہر مالا مولا يآ
 و باک یاو ابا نع لاخ یا قینص دعب ود مس !دیدش یا قیفص بوت لاله ذ الو
 افص ینہ شا هيلع یذلا دالا نی ذلا سال ةرو بکلآهاصلاب قافصلا یدنبا
 رک وج وف یک ہدف نم :قفتلا .ردنر دهعق و نالوا٭ بلا لرد

 مو نینفداص قاصلا زاصلا قفصواک امن درولا فی نوا قو نا نوا

 )نمایم شی بد انو ەز زوا ورم نما متد ت وص قم اچ ها اوآ

 اک وس ام درد توت جز
a ar ج 

 ید
dhتردد و وه یہ تم ےس ہٹ سو 0  E N SSای و وس  



1۸۷ 

 ےہ اں سش ںی ہہ ںی رر
 بسا بہ ی

 هنس ادعم عنتر ءلبج خ اط نالوا كن لبر کاش عفترااذا ثلاثا بابل ننه 7 0 ۱
 هضخدتش ناک اذیهاشوذ نالف لات رونلوا قالا ید هدندش تضخو

 قیشوردب رخآنتوضرفزو ناب كنت وخ لر ان هبدمویرسک اش قیهشلا |
 بالا نءاقیہش قه شو شا انا تابلا نمی ھش هشت لاعب زو اکہ د هنا تم وا ناچ

Eكناعو مو هنا ت وپ 5 هزو كاد رو ا ین  

 تالادوئ اکیا E ETE )یاوهت ته ۹ هاو سس
 تیدطا هو د ضال ابا وشد ق'قدصلاقب جلو تن یه او بی وا ا

 رب نتس یر شر ست شل و ا
 رازف هود نانلوارکد هک ات اندو علنا دەب هودنالوا ەراتهل نرو ||:

 .دکدتارار دل ون دز نم نخ و سس۷ دان
 یف لنا قدانصتلا رانو عن لاک نر تل ان رانا یم لانقلا مهوفد لاو
 قدصلا:دولآ قو ییدطا قاوداصت لاق كم یو دض لادن حج دوخ ایه درب نوا ولا

 ہردنیدن كج رک ودنا قد دضق“ کر بخ یم هکر د هنسلک ل وشی یا ی
 هقدض ہندی شو یزد تلادویعص كه قدضتلا ند عد نبا عج قا ایک

 قدضتلاقیالویفدصلا لایا جز طلاق ریڈ هنس نالا دو دض ق pre هنکنریوا
 ءاتنثلا:تالقفا نافدصنللاب هلصا داصا دی دیشنن تاقانصلا سان تو

 قعتانسوو هلی نیم هد اصل ۔قلثطود هل صف كدا دان ولا ۱ 7

 ءاَفد مالا خا وف ة شی درضاا ہل نالوا تس و در نوت یز اک ۱

 یعفاکلاد) او ی لذا 7 یلاتضاا قرض یلادص

 نس قاقدضا صخایا 7 دف الف لالا هن

 نالوا درب وکساكلادو یف دا قدصلا لنک ن دیا نب ضن با ناف نلوفوم وو

 نزوات: :اھتساە دن نود دام ورد اتمراعوایرغوط ید ریه نان
 یھت وک كلادو ین ىع هلداص 'قدلَلا ریس سر

 وان واننا زا نالوارقشادروونوعبو نوح ودون قازا ود: شرف

TEین دم کشو را۲ نالوا تشر د یس ولج لینوکس داو غ كي .قادصلاود  

۰, 

 رھن كلذکه یصنع الا دو نف د اص ۃَفدصلا:یرہم کر وعلب رن ڪج اا قادر
 نس هارو تنا وک د چ هاتف رب و راک لو فو هلض نهنافدصر شل وتو لات ل وق اتمر د انام |
 تنرو لایک کره وادضالا قادضالا اهانت :وکسكلادو یضلداض هقدصلا كیا ناجا |

E 6كنون ولدا قودنضلا افادضاهلتبماذا  
 یدال 1 هات ھر نیم ہار غل وش هاو

 1 قالطا خادم نون و بی ول :

 ۱ .SEE یساندناقیدصت ینا لوکس كدانضویرشک كوه قاب

 لانشب قوام لن ۳ رهن قادر اب ناو شو

 1 1 اوا ار یخ یکن یش 2

2 

 1 او صوت اکسیر داشت داسى یادت وز آلات
 زا ناز اشاد قادضاا نر دبا قدصن هبا رفف یا هکر دهنسف هر



 یرعس

4 

 ورذیاذخا نیفصنكزوپو شاب هردرخآل وشهقیفشورلینید نامعنلا قیاتشتلاذ ا

۱۸ 

 ملا )یش تآ نالوانوزوا یخ كنہش و كنهزمه قی قشالا ردیعسا یخ كس هد هدج ردنلا

 1 هفت شا هنسانعم دیو نالوا نوزوایت -"ومهلدم كنلاویف كنبش ۾ هاقشلا لب ءوطیا

 ارب تاتو كەزى قاقتخ الان بک نیش قامت كا توادضو ثفل ضردیدشن كفافو

 ای یاجلوصوناجع اص بودیالرت نر غوط«دتموصخو هدن الکی اقتساو قلا سراب كن هنسنر
 ف ینسلارت یا نخا ن دینا فرح یلوا ی فرح ۳ ندفرحو كفرحرب ور رید هدکعا

 ہو اد رانزْل+ةَحتَل قتشن بما تقفشلاق قاراببدیدثتویمع كفاقو

 تاتو جهت بوس تب وشعش را جی اب وشهش

 - تم سم

 ةدلفب نرغآ برق قانشو هنساسنعمیراش را تحارج ییج ہللا یا كن ءرمه ق قاشالا

 ےکر کج یزمرف یناەدئاغز کد رکو کود هکر د هنشن لوشهپرسکد رب همش ارونلوآ
 ]| یرسک اتو فك نبش قارقنشلا زولوا هيبشت هو دنیهرکو کپ یآرایدهقشقشوذ هطخ ناو
 ی یب زبد تروي ناکا هکر دش وفل هنر منا شادی وهلددشن كنارو

 2 لک ی انا تنش كم قارفرغلا ارفرشلا رزدبادع موش یناور رند ید لیخ ا اک[ ی سه اظنرفوفنسانعم

 1 ایم و كنیش قعثلا زر دەی:دولاپ لبا هل سهم نب تس طا رط رس و ہطارطرس لا ىلع هی انع#

 لر تک هلدحیناوره نالواندارعش زر ےک دعنزو قمقعت ی نا هتسانعم) !یناءنوزواهیقخ

 قاش رو دیتدهغلوانوزوا شاب ینشو زر د هننسام ڭض رف یکیاهدنباصن کاک ز ہل ہتضف قنشلا

 ریس قلا منم “وال یا قانشال تدطاقو قلاهفدص ندنندام كن رد یا ہلیز سک كنبش

 سد افرادی رد ید هتانج شرانالوا یدا ندنس هرم تد نیل

 رو عفت كن ظتبدلواهک نوک ید قنشاکآ هسلوا خد یشرا هرات كنآ هدک دتا

 ہوش وت قملغب نورغآ بر فەلیرسکك رح قانشالا ززد
 ۱ هک 1 رهو ةمامازهنک ادا رعب قذشالاقسراو د هدهکمر وکسو هل رالوپهدننک نالزاهدنرزوا یهود

 مدعتالو یدم .هفن رعیاا قش شا لاقت زرد ہد ہر دلاقۈر اقول نشات یدنکحوهود قانشاو

 وین وفا رشک ننلقلغوا ہلیدمو یرسک كونو یت ك نبش یا
 ۱ ۱ بل یاقنش هقنشاربعلا تح تعنشلوش :كمرکسوتیلبرالونالواهدنززوا یف ودەلِنوکس
 | اد دش توقف توو ىك ینتلآ هنسکنوزواهبقف كنش قانشلا بکار ثنا همامزر هشفک
 ۱ نایک دذوخ اه ندید قاشاوو عطقمیا نام مطلق ہوا باور ئاسک ا شاپ ا
 | | تف كنش قوشلا زراشباہلیغاب تیز هکز دهن هاب بس لوش یاشم یندنہا یوماویدتارورم
 کى مقلي رى كا قباشلا قباشااییووس 9 یشلا نقاش لان. كامکچیضفن یار ہل وکسلوا هو

 او کن هزمه یایلشالا اس نکلی ہللا یمض كنبشو یضف کن قو ضا هنسن یمکچ
 کا ۳ دلم قیوشنلا هیلاقاتشاو هقاتشالاقب قاق وزرا بونکج ههنسار سفن هلي رس ڪڪ
 لوا دنم وزرا هبدنسفرب هلیدیدشنو یم كواوو هلنبتهف قوشما قاق قو مم هبهنسنو
 وقلوادنتوززا هعاسنر هلبنوکس كنېشنو یمطا كيم قاشثلا كفوش هاذا تفوشنف نقوش

 ردم امو رسک ك نوش قیشلا زار ولق حوتفم بودہا بلقەب زمه نفلا نوار ەش ثر ورضر ولوا
 بلا ردنرب برص هداب زكعاطقش یدتیارابض ع هرز وا باور یارعالا نا هنس انعم لج ع اط
 رو لوس قاش سن طن لثمدنول نلابشطل | تقش تقشلاقب قملغب فا هبهتسنر هل رس ؟كننش
 1 | TERES سومافسحاصوررد هنسا ار داچهلبا هلم هم ءاطبنطو ینغم وانزو

۳ 

 یمابكقبشا لاخر شما واریخ أه دنضعب شل وا مد هر روا نیش قھش هد دنهل مپوردشم د|
 لما 9۹

 سم
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 .| قرشم شکاف یدتنآ یی TE رضا | رحم شن +71
 قانَشلاش هراربد ید هکعک ۵ هنیناحق نمش»قب رشذو راد دنا زنند جوی ؤا 7
 ق رشم و زد هنسا ع« یوم هلدیدشن و یف كنار و یعض كم قرش قرشا نشت تم ۱

 قفشلا عسل ردیعسا تالح زر هاب دمو ی سک کان از و یه ك نبش < قد رش زردی د۸

 ےدلوا برق هنتفو ی زاغ وس, ندلیلءادتبا رد یت رجو یمەیقن كنس ایض شک
 یضصعبیدتبا !ارفو هلدهنتف و مزا ءاشع زدنرج نال وا حق اون دست بن و رغ نمش ید بالی

 هنر ءاز كن هنسنزب ق هش و هدننمح هنسک نک یزمرفیدباریدقفشلا هناکب و هیلع هکم دم تٹنفانِ
 كيم كيم قنشلا نددنسانعم ٹچ نخر ددا: هلت ف "هقفشلا زاد یجد ہنقفش ہما قفش ور ید

 قانشالا للغ یا قفشم ءاسطغ لاش اربد یجدهزم ارب كلذ کک لرد دشت و یف كتاف و یمن |
e 0 |لوقت رولکءدهنساسنعم كیا رذحقاغش او هيلع هنم تق غشا ل وقت لی تقفش  
rEہی ر غن دنسا نعم تج ره یسین الكف افشا ندیاتل الد هژانعغ نانل وا ازکذ  

 له او ہرانعم رب رز د تع او تففش یدتیادب ردنیاهنسانعمت ردح / رو تق : 2
 كناَو وین وک كنرشو یم كب قفل :رلیدمر کک اج نس هلک قفش PIC فام

 ید اردضم ہدنلصا قشو هنساعمرلخ ناب ی هانبنعص قوم یا هنینانخمق راب دید
 رواک ہدەنسانعم قم اب ور واک هدونن انعموج<قش و قافتا لقئالو | ۳5 زوج
 هکر دم ال ڪک ار وب عی ةع اللا راغ ادا اصعلا نالل ف قشلانق e یاقوت

ENEون یوم بچ رد وا لا هدنقح نک ناف را  

 الا رش ادا یی رربدیجد سی دعس یر ۳

 از دبا تیارسیند هکتار ژلوا اکو دلا ضراع ہنکلب كرا وط ہکردضز هرب هلی كا یق ےہ
 تذخالاقب ٰصن كهنت رب ہل سک ك نبش خد ہدنسنکبا هاو ویشلا" هرزوایاور بوق |
 عا لها ین ین دجو عر رم تسدخ ق و زرد ید هنر اخاطقش وچ سو یشباآ

 جج یک
۲ 
Eیک  

3 
 قت
1 123 5 

 ۰٠
 ییاوردیعوبارنلخوتمر لو ءکو ضغنالا قبلا ناو وکت اتو نورد تام 1

 دنحا نوا هنسک نالوا ل انیضعرب وق ند ادوخ اب نددن حت هکر رب د یخ د هه اپ لو 2 هر وا

 ق را هقشورل رب دیدچ وا هیاوهبولوق ی ار رو دن را

 ذرت لس ایا ضو ظر م رخ ریز رت و وف ر

 كن هرابربهلبده ویر دک ك فاق و عف ك نرش ی ها ةقاش ہذش لاقب رار ذ یخ د ەد بوپ رەس ەقش و هم
 زرد نالف یب ةش نالفندیسوہرؤلوا ى قیفشالرخآٰ صتر ره هسا یکی هنری شا

 هدنسارا كەلد نالوا ندموق کا هلیدمو یرسک» كذاقو یف كنبش ةتیقشلا هنساتعمیشادیرف ||

 یکصج هلک ن انعنلا قیاقشو یش الا یرس کا تاب و یخ كبش قباقتلا زبلتواتالوا ||
 تفاضا نان هژارب ییجو ید او ار دید یهوک لاک هکر ادک هج نالوا فوم

 یلع نووی ناز زا فی دش روک رنک نامند پس تا دن

 || ىق كنش قشلا "جشلآ ءا هبدم و یک كناغنو یت ك نبش قغ قیفشلا کیا



 2 سل

 ںوا سر واق

 (قرش

 5 نه فا دول رش بدعتی ساق دس ةقیسلا تفایاقاهقات الا

8 e 

 انش قرابثلا رابشلا رولوایرلنکید یک یانرطید اک هد قدی ر وقزال وا قاس

 e وبا زر ۱ +

 لب ین هکر دتولب. لوش هررو ای او ر دب ر وبا قيس و یبک هتیسو هل و هل واش+ روس بودبا

 ةقسا لاق كمر وراوطنوجما ك ەروسەلب یسک نل اب هزمه ەفاسالا هل وایرومغیو
 1 ,رعم یر اک دید هت منہ هل دمو یرسک واو و نمف كس قلوسلا اهفوسنالبا ثترطع یا
 اوز ا ندااج رولت وکم کت اهو هلقف هاواو وكس ق وهلا ردندنسقتالوک هک هنسن
 عب هاب نجف نما (نیشللصف)هرز وا وایاور ارفر رد یخد ه)نالو ادیدشوهنسک نال وا
 ١ یک ريز يج رحدلانزو ىلع ةفربا عب ازا بالا مقبشب قبش لقب قم وا بلاغ
 و هتف رمادا اقا ریش و ةقربش بولا تقربش لودن اهانعع هلنوکس كلاب وی رس ك نبش
 و ار وشب قربشلا هنعطفیاهتسمب شو مح ا تفرشلاقب رواکەدةنساسنعم

 727۳ پت -. ۳ ۰ : ر واوا وج درو هک رب دعي ربض هنسباب وقربش ةنس هات هکر دنکید سنجر هل بوکس

2 

 ۱ ۱ وب هایم كن ذةاذعوو دقلم هرفا فص ردب رم هل وا کیا یرپ رههکر دز لوش

 اج ف یا مب وق وشف خن لاق ین اج رب کا ضا هلن وکس كلاد وی رسک نبش قش ردەود
 |یسهش وک زغا ہلنبنصت قدشلا هانی ران اج نغا یب ہلا عف كن ہزمھ : قادشالا ہے

 ۱ | یل لاتی وادی یسهشوکی زغاهلضف كلادو كنءزمه قدشالا قلوالوی
 : | شو دنکرلپ وس نسەش وک نرخ هک زد دیسک لوش هل رسک كلاد و یس عم قدتشلا

 | قحعوط نوکه لینوکس ك نارو یف كنبش قرشلا نب ودیادضق كلب وسهل تحاصفا
 ردد هغ وط نوک ق شوقر لا علطلاتش رار دید هب ودنک شوک شوهنسانعم

 1 زغال ةكنوبفق قرشوتعلط اذال والا بابل مأق و رشواقرش تفرش لقمه قو رشلا
 ی كنو هلنبتعق .قرشلا امن دا تققش ادا اف شاهقرشا ةاشلا تفرشلا ةر و دهدهفمراپ

 بر ق رش لاعب رار ددی هصضو مت قزشو مبازابابلاساقرغةاشلا تورش لاق یا رب
 یز E و ولا ا ةولصلا ن و زخ هو نیدطناق انک هلن رابی زعایدن کک عا

 راب یزغایدنکت وما دنع هلق هل و ندشنوکز ردارخأت
 ۲ هنر دق«یتابح نا هنسکنلخوب هل

 || بم اذرو رذوربن علطامی ق راشرذامكينا اللاقب ہنس نعم ابض هل مسکن قر قراشلا

 1 ۱ ا نوک شیق زورا برس کا ارو كب ناقش ا ردەنسانعم عولط

 7۰جج مم یارو یم کو هيرش ا را علطم ىت دغوط

 ةارشلا اضبا اهابینعع هلن وكس كنار ویعف كنش ةف دق رشلا اھا فعل كارو گیم هق شنا

 | نوشاوکرولواتفاتر دنانلو وو وا كلذک اهاتجم ہلبن وکس كنبشوی سنک کیم
 7 ا ا اک ا ردفنس انهم رب ننلواراپتخا

 ضااداتفرشا لاقي قم واولایض لب مکن هزمه قارثالا هیفتساج اذا تفر شنل و

 سم ڈلاقو و شى لخداذالج رلاق رش الان ر لرد ید هغل والخ اد هنس اص كشذ وک ق ارشاو

 ۱ س كنبش قرشا قرثلا اتیتحال" التو ءاضااذاهمجاو ق رشا لاب رار د :ىدەغملوأىنارون زو قارشاو

 ف روف تا عرکت !ان رو ىلع قیر هی وایت ایالصا هدنر زواهکر دتالوشهل رسک نارو

 گز دنوک ج وا قی رشت ما و ردوخ ام ندناوبیراکدب د یب رش مهرماه سانعم مح | دست

 ۱ شرف ےڈنوک ہدنوکل وای زنا ناب رف ار زر ډرانوکن اک: رکصندننوکل وام رب نا رَ ةراتا

/ 

 ور وادمرلاوف ردن ابكر ینق رشا كجا ترتیب رشت مای رابعا رولد روف پوأرس

 ۳ نس ام هدقرشم هک یو ہہوا ںی 7 تا

 س ا



۱ WA 
 اھ س اک

 یزاوآ ےک ناو خاب بیعخ هرکس کو یدک کسه 6۳ قانا شرم
 تیم قلسلا ہانعع : ہلدی دشن کل مالو یف كنيس قالنلا ندنٹپخج قلواععف الكب وأو ادتاب

 عفص و قیاس عتصم بیطخ لاش هنم ر وصعم اضفاهانعع :ہلیضف كمالو نوکس كنم ویز سک

Eیدتیاراضعب رمچمهدننید كلب دهکر درا ویس لوش هل طك نبش  

 زدن دیس عابس هکد زوق هل یکیینس كي الو یزتسک كس قلسلا ولسلا ردقلیونص ینیزد تند شید |

۱ 

 ۹ طب یافقیلسا اب ملكت نالفلاع رب د ید هتعیط هقبلس ور درا نالق یاب ندنزب ؛نلوقهدننا كه ۱

 فف قاسلا رولوابوسنم هتعیطن وجه دل وای شان ندنعطاضح: رداص تالکس پت اپ |

 یضفكادس قاللسلا هزوسناذا رادطاقاب اس لاسقن قنشخ هنرزوا زاود هلن دہ د شتو یم كم 1

 نگ :لیدمو یمض كمالو یخ كس قولس رولکود ندغامکردەنش لوش ہلیدمو یرسکث مال ٢

 3 ابد هبفولس نالکو هیف ول ع ورد تولوا تب بالکو غورداکاهک ردیعما کت هیرقرب هدنننالو ۱

 املا . ناکاذا قاس بذکل اف هیلوا ا تجر ال اس00 ۳ شش

 نیو كر وکو ر کر دغا ییا نالوا هدنعرودنوب یاس تیس ٣ ناقیعسا |
 ےک ندی لوخوف تؤخر ہلنوکس نیم هدندامو یعفارلنیس یس سلا دنا قۇز داتا |

 غ ضع بی اذک شعدردکصچ فورع٭ یرلکدید مدکح شوکنرزهراضعب رد شوکنرزماکآ 1
 هلبافلیضفو مارا باب بالانم ىس ىح لیصفلا ترش لات لاء: قلوا هم هلنف ققسلا ح اصلا
 عف كتب قرسلاو زدیکسا ك ابا لأ لاحانرو يلق اتلا: ردتسروا هود اهن الگ

 7 ناقبساا رونلواتراش!تبرف نع مک یکدسهلادسا مچ هلی |
 ینوکسكواوو ی كنبس اف ءا RET قوا قوسال ی ۱

 ر انتی یر یو اسلا لب وطرب د قوا تالوانوزوا قناع
 قاسوةب را مهن تسل ضع زا یعمضعب + یاههضاویابس یا نام یی ةنالفتدلو لاقت ۲

 هنس نعم تالش قاسورارب د ید هنککر اكن كنرقرح قاسوهنس انعم عش ع دح رد خد روا حنا

 هدندش دا صف كل واوو یض ںیم FET اسلا ةدش نع ئا قاس نع فشکی موت نام هلوخ ہنزؤلک:

 قوسوررب دهنر شارغوا ترا قوسور دزٹاجیئنانو یربکد دن هنسانعهوش راحز ازا هلند ویعضكننس | ا
 یم ىد ك وف وسق وسویدتا رورمم کک ییکدنناهلدسا هتسانمد اک کٹا کٹ ارولک کیچ ید ثک | ا

 امونقلاق وسنلاقب لا راس ڈو یا وةلنيتح قولا لا ہنسا مرکوز واک

 كبس قایلا كەروس هلك اووى كبس: ق وسلا ر ولوار از غجودحاوو شن" وتو
 رد شر واكب ا هنگ رب ق وشواقابسواقوساهفو د ذشالا قاش لاقت هانعع تیا

 غار یا ق وسل انالُف تنارلاقنز ید یحددخ وزع زنق ابس و هقاس تا اذا لح !تفسل وقت 1

 یجب روس هلا هخلابم لید د شن واو و یف كنبس قاوسلا یر وسلب نکا قبٴاسلا تولا رولادنع |

 | كل دوسهب رسک كىبسۇك رشه یقایسالا كمز وت اب رىم كاتو كهزمه قاینتالا ا

 قوسا رونا زونلو تان بالکهکر دیس درهش 99 ی دگ |

 ]| زك دە ەدن وب ەنسانەمرا ارکونواباعر امدا نالوا ,دنثلا لاهلي دمو ی كنم قوس | ةقوسلا اورتشاواوعاباذآ

۳ 

 لا هتاسیحد هبروعنالوارسروب رولوا اکو ى ٴوم هلن وکس كمالو یرسک كل کک ڭتبس تل

 ةلںعو یرسکكمالو یفقكنبس ةقلس زا رونلوا لک هکر رب د ید توا یراکذیذ یزان 9

 ءا قولا یالانالوا ہدنزخآ رک شتطاهفاس دشا امنا رخافاذاہقواس مهلوقدنم ہذا |

 یو



5 YA 
 ےک سج ےس مسح اص

 ام قلیرغوا كلذکی قرسو و ایداب بج قر مقا روبرو پیک
 نک ك نارو یف نم تل ۃخر سلا "ییسام یل رر د خد هاش ه نالوا نادر رح
 هیذاذافرس لا تعا تبسن مغلرغوا عرکتلا نزم ىلع قب سلا ہنعئانعم قلیرغ وآ
 ۱ هب را رد هک ولار وکی ونت لوک نازانو كن همه یاتسالا .قرس ك نبا نا ردو
 تیکت مس نا ایننخسم قرس یاععسلا
 ۱ : تغ نار غوا ىب هننسنرا هلباق كارو ىم كم ةفراملا یدہانبدایفتتسم
 ربا رد کم یشودا تصرف لابتھاو هانی ہنلفغ لہ ااذا د جا رانا قران
 ید هل رخ اردو رار هلو ندررحقآ قرس یدنبادبعواو اش اه نالو نالواندږ رح
 سان ۲ دم هدیسر اف ناسل یل طا كل یو یدحاو ملت شف ور سا افنآ مای
 هلو ردب ن عا قرب بونلوا بیعت هنا نعم لج: مکتردنغدقرس بوتلوا

 لوکس گاو نیسو ابد تخ كنارو ك ناتو راکت وزمه ٰقرتسا ندشع د قلع بول وا بیرغپ
 ]یابد اف نارو تب :نااقرتسه هلبدیدتنبنو یخ كیا رویم كبس قرص, یشلطا نالوا نلاق
 || ندا انہ منم فارس ندشهلوا تیاور جد هلی كنار م دنس ضعبو ردیعما لعضومروب
 | كادو یفض)اریمقادازتسلآ لرسم كنېش و كوچ ردمنعج ندقارس لوا هکر دیجسا ناهنسکرب
 ادب ارد قا هوا ندزادکسارهویججهدزوادوبزم نزو تاقدارسللا هدرپارس هلی رسک دام سک
 ۱ ۰ اب وانالواولءدربارس هلي بالا دو كنو یض كو قدرسلا

 ۳ كنيس قفل توا یرلکدد نکرسهرزوا زو
 اترو لد رنک كنتوا كەزى قافسالا:كمروا ییوبق با ذکهلیزسکتنءرمه ||

 ع لبى یرشک تاغا یف كس قفل ىن( ىت اف هددز ادا هتفطساوا تالا تففس

 یر ناطق یه کلا عز «تولوا ابجیبقیفسو هتسانعم قیفضز نالوا
 ان ات قلا اب یببول وا کو نو و قد و یضز ملی فنه ههافسلا عقد یا هج ولا
 فہ آئ طو الوب نالوا دن ز وہ يهل رسک نوئانو یخ کلو انس قتسافنسلا ماا باللا نم
 یم نرخ دھڑ نالوا | دن روپ علف قس افس دتا هیبعوباو زیب اهم راف ہنساضعم
 نے ناَعِلہلا منسنعم یفصخام خاف ر زاود هلت دف قلسلا هنسانعم
 مہ راوود كلذکر دینج نزو عقلی. .هنسانزبیکسا یک اقلخ لا قلخ ۱

 و یخ کنن ما هنسانحم رب زود یھب لس کلم الو یف كنبس للملا
 ۶ هستم هرهظیع هنیعل ادا هتفاس هتنعطالاتقب قفار م رز سفر ا نیهنینمکرب

 | لوچ هود نف هک مدن کر لبا لد ناس و طاق هب الم دابص رډتخل ه دقلص ر واک
 [نددنب کاوش یدشیادیبخبا و دادجبةتسل کوله لاق هنس اعم ناسا
 iin اہتیھداذا ةدازللتقلہلافب لرب د جد هغ هاب یټ جرغط ق لسو
 لا تل لوقت زربذ یتدههقنیف هلمطا ق بو وف هکلوج یی دلیپ ذر قلسو ارپ دهن
 و اج و داد هنض اس الف نال زغابهدنشهقرا كر اوط قلسوذفیفخالغا اراٹلاپهنیلِغا دا

 لذلك لبد کفلاو یرابک كنپس هال لرد خد هکمروک هنیلوفر لوا نیلوفرب
 ی هل ه دابزاب نرخ هرهظ یلع هتیقلاذا انشای هنیفاس لاق ققارب
 کهن عاج تو اب ہرزؤا یسهقرا یزوعوهنسانعم هتعرص مقام ندهتیعج
 هقراهنسکو سک ا و كلة زمه ءاقلتس ال اهعباج عن امطین دا اه اس قلب لاغب
 دل یسوع لاو وھد رو عماد الہ زا قابل یاب
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 م مص كنانو نبض كنم قو تسلا هوا نوتاوا نفت یربقكرک نفی كز
 ۳ هکر هو دنس انعفج زن وف ز هی الا یلص رخ لب
 یرب و سودق یر و خودمو كۇلا دا هلک ترداا لول حوت لوا

 رولوا مومضب» خوژدورولوا م وچ وعوض یسادعاس ندو وک ن زکلردق
 || عزا و یف كي یتاس۲ سر دات کی اور دو

 قدحاو هبف ناڈو ی وک كنم وی كبح دقت ا نوازا یراکب هکر دز

 رادشعاوا ترفند هتنم «دینراف ہہ کر ار

 زر دنده یکسا یس ویلا تدهن لاعب قو
EESطر دک كتو كبور له قاطتنالا  

 دهان یوا قارا برک او لاش بم قوجا یا ی 7 ۱
 نالوانزوا نشو نا ) باتسلا نخ وفا یس لاس کس رس 4 :

 دمو یر ٹک کلام یخ نل قتلا یونان رنج قوه أ
 دبایا ہا محملا لاق كلبا ناز هلی كة رقه قایغہالا۔ دی

 قاصساوردیاوو بوقت و وا و قاعار قضا لب رده
 ابا كنه ود ہللاو 4ار تنا مو ناوما دارا و وو

 || هزریدیمد ناب راق بول ىس ەن ودك یدوسکنعیاعا وند
 ندنلصا رولوافرعصت ال هدهقزسههنیرواوا رنج مي هلو کارت

 ۱ تولوا ندرفتلا قا زکاویرتوآ ندننیهلوامقاو" ورمز چد

 | ؛دنلضا مالک از ززیول وا فرمت هنیسوپ نان وتا بلادطبا مسوولو
 | نیم ا نالوا نزوا هلو صاف احو یعق لس قوص ر

 || نا لان نوسلوا یشید نزوسلواتاکر ا ارب یر تور وا تلکیرم ق ۶ لب و

 كنس ق وصار ددن مانع نزوازدیخنزولع قولا الو ناک اذا قو تاچ و وهم
 ر کلک كاب قاصتسا ۳ او
 قاعجس هتنفران عئاب راہب رد واو ردود ا

 .نالواهدنز و لوک لب دمو یربک تزاسو یف کوس ءاسمسلا قرح امس ندن
 ۱ دبا یرهوه ارد ئ قیحاعم ید هاب ردهیهینالوهدنوژواغاب ہود سا
 :لع قدوَسلا اغ0 راما لوس تور ویزا واز جو کم

 ندا هه جز فا خیا قالوا کدو زت اتم زا هاب پس ل لاو
 کز و د عد نابل: تالفک ق E ةاومل همجه لاد ہدئاغل امنو هدا ۵

 ۲ اد مر دور کا وو ی لوس یی و دو
 :کالذک دمو وصل د همی عنهنولواء6 و ||

 ائ ات ا بک توسل هش انعنالب

 تسرد نفح نر ظا هدسهرزوا سواق ناس روا هنا سرت هک کی رد یموع 3
 0 ولو هاکو ناتا ناسا نم اف قژ بدال نم ق زس لاقت قلا نضخ قزرسلا ہلیاہلمہ

 | یش اتم لالا عی رصتافیراسفوم لا قو دل مه سود ین

 ںیہ ےہ هوس هی یخی یا یه حج ها
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 سس

 ت ا ےس ۰7

 وک اک و ھم مساج یھ

 ته

 :قدوس



۹ 
 یر بے ےس تم

 نت هک ناو وف وا ةرا 72 ین
 از روفاکانزو لع قووز ینووازلا رادیبسا كنَبآ ئالیفطلا نب رماغ هلی نابونو یش کیم یا قور

 | نوا یی یو رونلوا لامعتسا ہدرازدلاب حی هوباژو ةرزوا یخ هنی دن لهار دهسا
 ۱ دو  هدنرزوا زومد تولا اس ودیک وب ژقج ود هرزوا شت زاردیا مضوهنرزوا
 ںیم دز خا ایس نانو کد رد شنوتینولواقو ی ج قوا

 یک قبورلا هدهبیخ وبهوبژ ند قوواز هلن هج رکا زاید قویرم
 سه ی كنار قبلا هتموقو هتنسج اذآ مالکلاو باکتاتفوز
 وا قبلا قبلا اردیمسا كمك نانا بش هلرف ماطس نقیز رور ندپا

 )او نیز اذا جا ناب و تضاقلاب تغيرت ةأر تفت افت رد هتسانعم نزن | ا قمر

 اذو ذاشلانلا املا نم قھزب لا قد زلاتعقلواق وحی هک هنر

 E :قوهژو لوا ولكنا تولوا نسكن رد «زاوطلوشقهازوردباور

 ذنالااورفاو بلا و قلطا رل نا ثیدحلا قو تیعرخناذا اهوهز قهزت هسقن تهز
 اپ رم سی وفود عت ندرب کبان هد ید قهزن

 ا یا طا سلا هزو نام هلا لا ود ید هفلوا بوس قوهزق نویفاک
 قیسا ناف منا یوحنا ر لاش را ږد قسد هکتکو زابا ندنعاخج
 ۱ هدننشمدنبعواژ زرد ید ههلقزواهتیفده قواقوْوو ا
 تا با زسک هذ هشبیک رمل هج رکا هلنضف كناهردقهر هکلب هلن رسکناهلدق وب
 هر بولوامجبهدکک هل هکر داتالالوش لب سک ك ناه هالا یٍدیدر نشد هلق
 ى كنار قفزلا قفل لری دهنقنورابا تولە دزکسعوزولک ساتسا هنگ ناو ورلنا
 بازو ام ندنانه قوا هلن )ھک تین ناهز الا نیم انج رلتقورلبا جن بدین شنو یف

 ته الوقت زاراد یاد غمز دلوط یدل اک اهزآ و و و قمرا لا رد ید

 1 ۳ دعا هاذغماکآذاافهر ءانالف تارا رلاقن دنا نع رس رسگ كاه و یا كب

 ۱۳۰۰ دم انعم ناف رازہد ید هنگ ویلوا یتهزمو رار زرد هک تعرنس + در تیام

 ]| تق لا کاخ سلا تفرش هلیدمو یرسک تاتو ىف كنءرمه قیهارالآ هنساتعم لوتعم

 كەزى :قاهرنالا لو نال وا شنیاەداب زهد خاطف انش رعاة دعب اب وف یر د عند دمو ||
 9 یگ ذاا دلا تھ ا لاسفن قم ره هع نک راقد وغاب قدرطص ندد -زوا راوط ہل رسک ك نازو ۱

 زلا ردشلوا دان الو انت ن الواب فی كمالژ ناز قولعا زان ةنناوا بلا نم | قافر

 یاودعلاق بال شوک تاشو هر ؟ اتو یا زده قابنسالا زۈلوا
 ندارم هدنلوقکبدیدقبتس ابهذ كانلاغق یراب مک ار د 8نو ہدعشراب هذهجڅنا قواو 1

 ال و هه جفا ذا جرمی ةباذلا تقهزا لاقس زازہذ یخد هکمرونکه تنی ویژکاراوطقاهزاوهنالم ۱
 قم یخی هکهزدلوا یا وژونلوالامعتسا یهلیآررولو هاكر نهفنع لع

 1 سو سکكناهو عف كاز قهزا عیرسی یرخ"تاداتناک ادا قیم اذا ثاذا ۱
 ۲ اهوا یخ كنا :قاوعرا وعزا زب نالوا زودو نالوا قابا هلته قمزا' قزنئاقھزنالف |

 هلوا زود یرهفرا نڈکلرم هداب زكر دى زازا قاش لول تک كمال و یم كاز ۲

 لا(نسل یک ولج هر ناو یا ۱

 او لنا اسلا نود اذا قوالاضتاو اسب زذشمڈ
1 
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 ا عرفهد دف درو تایر بج نفع بتعز 4 تفعز لقب لام وم ۹ ا هب شام

 ]| تیجو یم كنار قع مو
 1 ق رغاچەلبیسکَك زمه ,قاعزالا .هرقبخ پولواهززوا ع فنر وربل ەك دان یا یا

 | وع زم. قعزن او قجر یح فوج | هقعزا لاق قم رغاچ هب سک كلا:
 ||| سیف رخ لقوعزوپ تعالی هزغاسولدوخ] وقدمو من ۳ ١

 ١ لاعب 1 ردى دهماعطنالواولروطقو ءزمو قوعز نموہَد هتفع ز لاَممیومالا لا ۳

 ]بیا قاتزمام لا قنا وص لر وط لبنت خو یخ ك ناز قاح ا الكاذب
 ۰ ]1 قفاعزلا .منسانعم قلا ےک ور مته ا و

 وز ا یرس كاد قاب ر قالا قف انعلااہتغ نم تب رطضرو قفاعزلاقلجاماذا ینا ىد هش
 | رنک كنار قارا ىلج ىج ابف كنتم قافزالا منشا عاق

 ودنعج كد یک ناب و دلا با د یی تلاذک لدی دشت كفاقو یبع كاز

 دلو هلا هلم اح یک نازوخ الباراوح ئچ هام یلعروط ی ج یخ از افزون
 ۱ ضد نممتفاخقمرقچ بوي وص ندنبناجیشاب فرد م رکان زو لغ قو

 یار طز اج لها یدتا یش ا ردزئاج ین" اتورکذن ومات دم ال رک

 ]| ردنرابعنتدهرضن ق وسهل دیدشن ك.الو یخ كفأکه کیم ی الکو وقافزوق
 ۰ رلفاقوص یجب رسک تازو حق كاب هزمه هعرالا دالا .ارولبقرک دهن شو
 || هتسیرواب شوق د هب ف كا فنار قزلا یت تیارو ا یکسر ےک

 ةلزلنلا نرو ىلع, هقزفزلا .هیقن دخ رف خطا دا لوالا بایسلا ناموق: ریدوآر لا هل

 مدنلصاور وەنسا عم ضخذ رب قحتتاط هلق, ازل ہا نیل
 | هکر ری دیر ود از ومنارا بالا نما ةلذ قلات يقل زل ةر د ذم
 تانک قلذوت نسب سا شم مو دوا

 فارن مادی اف كا ارب وک كمالو یخ كنار: قازا زار بد ید فن كا ||
 EF «نفه قالرالا يدوم دفعا تاوايشإ ادراری اش بالبان | ْ

 ڈالا تقازا لاقى ارد دەکا طاق انہ يما ن با وەفا قال راواناەتقل]االاق قمر اظ لن مک ||

 | ارت شاب كاذک مکا نو یلع خر ارد از شا قاراش :
 1 كمالو ىج كناز ةمالولا رب یهیاط هلببصق تمالو كوع. قارما فیل

 ]| نوا دکببوبف ھلکنآ هک رد هنسن ل وش لوکس كازو لب سن کلم ۔قالزلا اقا

 زا قٌرلا قثارلا ,هیلبا طاقسا قوجنذلو هکر ز ید آل وشق)لزمو نوا و یک از رنج

 ودمناکلوخ بر مکمل و یخ كنار قلزلادلو نشود دننرف ی لیدمو یرسک لا
 ]| مات هرزوا ینزو دیه هلب رنک ك الو غغ لیمو خو بز لرد الو جک
 لاک ءانعم هلیدیدشنو یقف كم و یعض كناز قامزا ىلا انما ءانخغ لب کش ہل كا قالا

 كنا و ہلدی دشنو یضش گل الو یم كنار قبازلاب جنایی یس ۱
 لبر ټک ك ناد قا قازا: نارید بنز هیت دیار اسکن دقو نیوتن 7 ءاز

 بح اض یلؤا ر وکم تار ونک سفاک اکاو دیک کر ہار

 ]ا زدٹئاوا تزاشآ ہغلوا موم هدف مزدا دم كس خو ت رتن |

 ۱ تا رم تن ںی جی دراو 3 :!یلوا تفلهدب کی کیا 0

 || تته قرا یا سفالی اب ن اسنان اوك قۇر ىا ی نا ارد و
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 اس ان ون هدنتامو هلبعف كنابو كياز یقبنرا رد ولقم ولقم كنس هلک ې عزناولو هنسانعملوخد ۱

 تدفین و هنس انعمراقن دنز یہ هلبرسک لا دوی كلاذویمفكنازاةف دارا زار درلندتد ندیکیآ ||

 فا نتساجن شوق بن وکس كاارو یف كنار قدا بید یخ هان موف نالواهدمضوم |

 ہل كنارو یتخ كہ زمہ ًةفرارالا ہما عم راناغ وط ېچ هلب دمویرسک كنارو یتخ كنار ۱

 7 نام زا ردندنتعاج هقشحل عفان هکر ذپ وسام هدرزان عفانهکر د هن اطرب ندجراوخ

 ۳ ۱ رب ۱ ۳ هرمه قابز الا هقتنادا یت ناو لوالا بابلا نماتشز هشیزپ هرمش قبیز لاةب

 و هوبز ہلا یض كنهدسحومرابو یرسکح كناز قیر هنسانعم نیم ساپ نغو ریغابنیعهاپ
 «رلیدلق روسکمیکاز ید باب ہەنسک ضعبورونلوا لاسعتسایخد هلا هزمهرولوا» اکورد برعم

 ام ئاوا هنسانعم تفآل زد هیالب لشضو رارہد ہنزرزبرب؟زرابدلق قح هلو ہربئزاکینآ
 بو ی بم E0 هجا شما هویژ هلبا نوکس هدنننام كنهزمهو یخ ك لابو كنازو ىم

 |[ ږد ازم بودیا فیرحتوزیغنہماعر د با «دنلصارد هنسانعم هنا شما ہویژڑ کل کل دیدشنو

 6 هرفصادا بولا تقربز لاقب ق ایوب هبوراص یبەنسنرب ةچرج دلا نزو ىلع قر زا
 کر کس لوا هکر ديما تالجررب ناقرب زو هنس انعمر ویا هلی رسک كنارو
 یضخ كا زی لا ید در د نصح یم اردنو بدلوا یر اص یدنبلود یراکدہد نافربز هروب ره

 كنار ةفولحرلا هنس انعم فیلاحررد هرزواقغآ منیب ررب قحان ایط هلدمو یر سک ك مالو

 لا هنسس انعم قهردنابطیپ که جوخ د ةقاحرلا هنتنس انعم ر قحانابط یدحاو ہللا ص

 0 قو ہو یف ا نیر قت قیدترا قعایط هلبعكمالو ہلنبتضف قلح را

 | دهد لجرا قدنر لاش قلوا قیدنز هل كل دوملنتقف قد قدن لا ردفیدانز ىلصا ارز ردضوع

 ۱ تانارو كتءهزمه قرزالا نالوا لوک هلنیتعف قرززا ر دعسا ہنساسنعم قلقیدنز هلرخف كلا دو كناز
 ۱ || قدزاوملواهدز وا افص هاب رز هکر د یلهانلوش قر زا و نبعلا قر زا لجر لنت هتسف نالوا وکیعف

 نیا ا ز مالا یت وم ہلیدم كفلاو لینوکس كنارو ی كازا ءاقرززا راز د خد هبوص ین اص

 رو کنهزنه قاقرزالا بارلا بابلا نم كاني تقزرلاقب هنسانغم ترو نالوا لزوک رک
 1 یا همش هداب ز كم و هاب كفاقو كار مرا اقافرزاهنیع تفررالاقب قوا كلوکه لب ریسک و

 | نوک هلنوکس كناذو یعضكناز قرززا رونلوا قالطا خد هنروع خرزو هنسن نالواهدایز
 ۳ ۳۹ دال یقرز وردنوععیدلوا تسانم هدنو ینیدنلوا قالطاقرز هراردنوکو هس انعم

 یازلاو لاذلابوھف قرذاذا یناڈاو لوالا بابہلا نم قرزبو قر اطلاقرر
 ea رہظو تبلقنا ادای وع هنیع تقزز لاف رارب د ید هغو اره اظ یض الز وکن کر ولق
 هالا, تقرز لاعب ررب د هکمروس ورک الاب هفان قرزو راربد ید هغ ہلباردنوک یراکدہد قارزم

 | یرسک كو٣ قارزلا كروس ورک ن الاب هلبرسک نازو ك هزمه قاز قاززنالا اهءارویلا رخ ااذلحرا
 | هبنامكنارو یض كنون وتو كياز ناقونررلا هنس انعمر صو چ رر دردن وک نالواهصفهلنوکس كنازو

 | هوا ایزروف ماغا یرفرا نوح قعصاهرکبهنیرزوا بوہاب هشرزواویفهکر دلبمیکیاهلنوکسم
 1 لو | هعوقو زرد هلتهخاغانالوایرفراو راربد ناتماعدهنر قلوان دعا بویلوا ندان رالبم

 ]4 ادنی كنارویم ك ناز قرزلا یکهدرخ عونرب ردیج نزو ىلع قر وزا رولصاهبلع
 هرارزلا هنسانهمض-ایزاب ر دنغوطنالوا قایدتاارفرونلوا دیص هلکبآ هکر دنغوط ساجر

o 

 :ینا ام مالسلاهیلعیسومنا ثیدلا یفو زده سحر ندفوصەلبر س ک كن ونو ىص

 TEE تو مردہا نط هناربع ینو نبی دن ادع :وا فوصةہج نمد ةنامرز هبلعوءانا

 ےن عزا هنسا نعم یعانمیب« ود ردهلابرنشا یلصا كنوب ردب سی یسرافی داراب ٹل



 ا

 یاب لیس ندحمداب رتلمروتکه مع لوکی دیو كنار قو د قورلا قورلا راربذقووار د هیذساک
 | نال مملوف هنمراهنسن نالوارادنسح هلب دفویعكنار 2 ةفوزأا نی یا ور ئل قر ۱

 ۱ هلان اص وةهر فهلا هرافیدرفمكفور هلیرسک كنان قدارا اناننخا او اک اداهقورراوم
 زا دهب فود نراب نس لزاب یک ل هاب یجب كفئار ثاذک لب دمو یمض كنار قو لا که

 یتد هغلوا ناص بارش قور و قلوا نروا ندنراشید لوا هغش | ئراشید كؤا یراقو 4 هف قورا
 یراقوب هکر دهنسک لوش یف لواوو كنهمه قورالا انصاذا اقور قو بارشلا قار لا رد

 قهرلا كکود ییهنشریغو وصل رسک كنءمه ہئازالا هلوا نزوا ندیفشایراشید كوا |
 ممه وجو قهربالو ی اعتهلوق هنم ہیشغاذامبارلا بالا نم اهر هقهر لاقت كروب و هتسفرب هلنبتغف |

 ناسینغیاقهر هبفلجر لاقت راربد هدهفلواتکترم امر کلک هلنتخف قهرو ةلذال ورق
 قهروردنلوا بی رف ہکلْشخِا ییغفرب ہلیرسک كةم نبغ ناینغو هوشورسنطا برش نم مراحل ||

 دیبعوا رولکهد هنسانعم نایغطو هفسواملظیا اقهرال واسم فاخمالف ی اعت هلوق ہنم رب د یز هل |

 ت :رف نکردہا بلظ ییهنسکرب قهر وان ابغط وام قش یا اهر مهد :ىلاننەت هلوف ىنا« دوا اور
 هتم توند ی ئااقغز هتفهریحانالف تلطلاق نوعا رکن وسداذغنا كر کرد یخ ہلا

 انداذانالف ضصوهشیهرلاق رد یجدهغلوا سرد قامزا جوکو ما مارو هذخااعرف

 نیمنسارب تالذکه لب رسک كنهزمه قاهرال اب ددکنک هر شرب ندر پشر هلن ءاخو ناش ض وشو |
 اذاانافط ہقحنر ا لاقبو هنمدعبیالف هشغیافیاهقهربلق *یشیلا کدحا للص اذا ثیداطغا قو كرو ا ||

 درولاەل هتلج یتح امنا لج یا هتعهریتح اما نالف نفح را لاقت زولکهدهنن انعملیمص و ایا هاشقا ۱

 تاقهراال نقهرتال لاش و هاباهفلکاذاارسع هقهرا لا رولکیخد ہنسأنعم فیلکتقاھزا ید
 چد ےک لرش هایقف لغو لینوکس نازو یم كي قهرا ہللا لرسعاال قرض |
 دغولب هکر دنالغوا لوش هلیرمسکكناهو نمم كيم یهارلآ ہا رب ندندرا نوا ك عزا |
 یزاغن هل رسک كنزمه قاهرالا مالالا براقاذا ینهارموهف مالعلاقها ار لان هلوا بیرو

 نیأتورشب نونو دھن یا ق ھر اما لع لص هنا تدل او هنلوا نظیل ر مار رب دنا ردهتسک |

 هلوا قوج ینامهمویسهدنورو یس ہدنبا هکر ازید هبدنسکلوش قهر موز رب د هواداری |
 ةئاهقاهر موقلا لات راربدهرادفمر ندزع هلین ہنوکسس كناهو نص و یرس ک ناز قاهر
 هل كن جس یار اهزو هرزوا یثدنلوا تاور ند دیو هام رادن دئام رادقمو هئام ءاهزیا

 هنساتعم ناشغر هلی كناهو هو ین وکسس كلاب و یعف كنار نانقهرلا a م

 هل دءو یرسکح كنار تالذک هم زا هتسانعم ءانعم بار یراب نغا ہلیدمو یرسک لا ۱
 كيد هراف جآ ن یل تنور یا هنس اثعم را دقمرب ندنر اب و

 او یار قرا تا ای یر با واز
 قّارا هزروا یئزولعیف هنسک نالوا نشا لدن ٹی رپ

 زربد جد ہناواوەنلضفا لەنسنرھ قبرو بوقمب ةباور ىلع اش مطا قبر یل یا اةنارهقتاو
 هربخ ندوصه] ی نرو جا حابص هکر بد هیوص لوش یارو اموال طلا قدر و بالا قور هنع
 بارس قیزو ردیففح كقىر هنس نالوا هنرقجآ هل وکس كناو یتخ كر قبرا زاغلواقالطا

 یم كلاب و ہلئتف قیّرلا  قیرتلا ضرالاق وف علادا اب دقبر بارسلا قار لاقب ررید یداهغمەر داب |

 قاروهلافهرزواییاوریاسک رواج قوبز قوبرا قمازدلت نا رس كلذ: کک هل د دشن و ||

 | لّوش هلندی دشت و یخ كناهو یضص كی٭*قھرلا هلدههعل وا بر فهغلوالخاد رخآ ت ةو تعا |

 اقر هتننالاشهانعع هل

 | قل ويلف هلن نوکس كەيت وم او قق كل, یبا زا لسف) تولامع ادو یا ورة |

¢ ۳ 
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 یاد



 تست سم هیدن

 ظانالوا + 5 سس کرو یخ دوم یاب ان ناعو دم |

 لو فض پا لیدنو لو رک كم ویز دک نره یناقیمرالا فیض اکا ذاق امرا لک لاقت
 او( تنیس ها اک تلف کز ھ جنس آور ا ۱

 نال الوا قف لت تفاوت كن مب و رم ال :الوا ند E1 'تافاڈ هژارمالاقمرا

 قفراط کد تش ولی رک یف لا سرت قفل نود ناک اذا قرف شیک ا اقا تم
 زارا ی وض السد نو یمط لیمو دلل غغ: ملا یا كا ل قفر شب لا ؤا
 اه یقامرالا !د ەك رش روش ۂدنلطا و ٹو احل اذا ا لا قلاب
 یا ارت مادارا تم را لوقتزارا اکا روا کا نشر
 قازاقلالوپوص هات رک ڈک ناکآداقنوانلاقت ون نال وا یو لینوکس
 فن یورو نوط مرک نزاو لت دز لاو برک ترمه یانرالآعناوا تالا
 اقرار زرد هک هروطهدریو اودا كنار انف ہدازھ شوق قیرواقیر هنقنار وانا
 هنب ی 1 زد هدنک کر ھوا روک رو و ا وهلا خا: قفخا

0 

9 

 تم

 تو فط نالواهدندورولوا هدرصب هکر ر دید هنر یزو
 م 9

 ٹکٹ یا د ةقنرانالف تیا یاراوطلغاذااڈگرئ !یف مولا قاز لات رّوناوا

 : 2 ملا از ارقى زەم تدقر لال رز توقف افزا ی رو اغوا حو نه

 4 زاها
 تھ دانا راپ ا دون ی زبز لوا زط زض وط ٰیدلعاب کوک
 اوت ی قو ورد قابتعتما قد هلو البم واوا واوا اک قوی و ژاقرغزط
 او رض جور رک الوازیکع ملت کو غف لار قنزا اربد یو انچ
 تب زا ؟ژولوا مه و ها دنقاوصو دراقرخ هک دتا وش هلیسو یف ۇۇل
 زوو هنس سٹ قنورلاتقب كا تن هلزوکعا ہدئنام كواوو یف ك اوو
 ۲ “ورا و دال ولا خودرو و SRE کس كنتفو قلشوف
 كنمصا ناو ززو وب یجج الف تا تنه قاورال“تئافؤرمزرد ازوانؤولنوکس

EEEزىب قاوت  
 1 "شما قو هلبخب برو بلا ذا فض عرق لوڈ تالف بر لاتفب روک« دنمانم ۱

 تزد هرشا و ورا ± نالفقلا ہد دنا لعنت وفا تطادمو هفور ناطبقلا برش

 2ج طر لت نرد دث اتش ناف رش رشوه م دید عبا تحهبادیدش
 زوم eT ES :دتشاژادنناذا"هقاو ریل لات روزا لاغتنایمد هدندتوادعو

 جویی رود قوز اوا داغ كجد ید تاقا هدناررووهاکو ۳
 بو اھ زطمئااھفاورادباعسا شا 0ٹن واک کنم اهر وب قاوزاوهاضع قلا
 ,یلق مج لبتسکلواوو یف نه تقوا زومخ#نالا یرا مه رطق لا دوم ام
 e ۳ لا زر یه کا تیک هغ کار روو یز مج لدو یخ كار ورا اوال
 اكا ِ ECER ناخن هو ظذ دق ور ثالف لک افطار قودق
 ۱ وز ا و ها ار ر روا یر لم ا "لنت ره اد دن وا 1

 ۱ را فار قل دی نکل هک ہر لوشا ةلب رک ك ئارا

 02۳8 ا ۳ نیو رل زا لعل هدر هد هکردوا ۱
 تور لا ارد ى مل قاس نیا هنوزا لاو ددطتیاوزدناذ لب قورت زرد
 عم سہہ دخل داد وفا ٹو ی قووارا

 [20209تھ0,,,ھ.10
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 سے شہ سس
 هیر كانافویردرک کیم ةقراا راه زکبهرانوبویرب قجهیوقی 5

 یغدبجب روم ناو نیت قرب ی ای بطور کد منا
 هک دصب نکسرد لب رکن امو عطیہ قفس ا مه رجذخ ااا قهر

 هرشط نرود هان یو لک یا +
 قذر رمو قذر ال اقبل وا ناسا لو ص و هکر + و و قفرو قل

 یعف كار ءاعفرا هود اروم سرا ۶ كانو زمه : ققرالا

 كماقو یرسک لار قل زده رهشر وم زسسک ب لاف ها یا نوکس فو
 مضو لوش هلی كنار قزل مرروا باور یا رر د یر نال اد ٤ ا ققر رد ید هننهتفوقرو روک لو رطتیدو لو 2-7 |

 قررا رب د هنکو ی كناغاولبف كلذکق روز وشم ٠ قرى لات 4وفەنمولر

 میھف كنار قافا قارا ردیدآلرهشر فرمت مالك لدک رور ولو بوخ نوا

 ۱ وز فر ولو ډ هنس انعم تلق وراز فین دفءض قوز وږ د یر وص ۶ك 7 اکہ
 | یدنچ یدچا لعن هنا قغږرخ کم هتفوب هلی كنار قاقرا لو

 قابو رجب زرد قارلار ro یر کاور
 كنافویمف كار نیفرا قیقر ورا ندا دکن یراک ند در قدر یک ود ات

 | رد داود ید کیا ورورد لیتو تاظب غهنسن نو 4
 |قافرالا یا بابا نمذخزقر یل یرافیقلواهقفو ہلپ رسک نان

 قد کو لم قرا لا زرد ید وک میلا یی ۃققراو
hey +۱ رار دپ هک بوش یزو ی در  

 مالک نوح یب لر باش نا دج تفو
 أ قفرلا نازپ د نطبق هزر نالوا غالم هر

 ]| هل كيلفقرادا هل تقفرت لوقت كا .تقفشو تن

E.نو لب  
 هر

 قرق نت توهم هفرا!ذاهکو
 نالوا + جس ليف كنار قیا جم اد یل! صوت لابی قووردلب لت

 | بهذو ال یا ق قزف مال تقرفر لا ہنسا ںیہ اش ا
 قالاق 4ردااا | هد تقرفر لوتنرر دید یل را زو فا

 لینوکس کمو یف كبار قادر نک د همووس هدنخابفروک ہر یک
 ةت نسر كا نرو ىلع قیمزبا نوا ںیم ےیل وقت

 ینا 7 شو "نسیم 0 تک

| TT 1 E ہین تو ۳ دلدل شن 
 جو وسیله اش سا ایه اس بہ N لہ کم و او او اج ام ار رس وس. ہہ rane ۔-.-. چوس حب چ یھ 7 !

 سی ۱
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 4 دوبار وص هن ززواهدننامز لبس غلو دنن یهود هکر درر لوشهلیصتف ت :

 ۲ | درج عیب رد امی نان کن فرا ندكرب قلاو مالم 5

a |ئالا قوا لاہقی ردیلپاق كظالختسا  | 

 1 ةقرمرا الواد نی هوا یب هل ہک فر ھو یسک

 ياد



 قو
 سس سس

 0-320" ود دو ںی ںیہ ناز قی 5
e ۱0 عف كره یناررالا ار ںوناوا جاننا هک هکر دهن لوشیوکس  
 7 7 ام رر د قزی ید زوضرواواءاکوردربصم دلت مدل بک ی
 ا ؤونودم اب ابو کف زر هال یفواهتوم دعب صرالار هبابجاغ یز ناق | نیز ااموزدجتمروچ

 قديم ليو امرج ارهفک الاجرارب دبیلقا) منی نوا
 شر ار ساسی تک

 ۱ رد د هفرر نازلوا نیم نوا کس عتامخز رو مچ ہلنبنخ تاقررلا ةنسانیمالرو

 ET نا نام هو رگ رک تو نرم
 رپ ند مم انعم مک و ررر رکش ود یکیدیدنوب دکن مک مکشزرنولمجت
 را تک الو ابو قدیر! هم انها ها
 رردنښلهډنښپ زذ غار انوکدب كنازو نجف كار قادر یقادزراا: یزبناکآ هددت كاوا

 هنر اه وا ی رفمج قدرا هنس انعم ہ پھر ںدنواوا ابيع
 TESS هرزوایس ناف اتا یلصازد ین روتر وصی

 برفی ورم کت ابد دی دزیلاو قا دسر هی تمافردق *هماطر ال نوک
 يج ج نیش ویضف كبار قشر هند اجراپوکیجبیدمو یرسک تو یی كنار قیاسرا
 3 ذکی زور اولا بالا نم اشر هقشرا لبئلاب هن شر لوقت ہنسا نعم یر یئآ
 جرم وف نخور لب وک نشو یردک ناز قشر قشرا ھنس اع« قوا وس
 | ] تساد اتفاق قم روا نایب وهآ هر سک زم لر لیواتفر مرا یر
 ١ ن نا کس ۳ 9 نالوا بوخ قماغهدمویرسک کش و یٗ كنار قشر اہم

 ا قیناشرا, اس اس نت اف ید ابو ی کر شق نا اول
 فو یسک كنار نفرات دتغاج نیس هلآ دوس لبد مو یک ك نونو یخ كنار
 رک ره قاهرالا لوالا بابل نم نخبه قفر لاغر ید طتفنع هک قع وط
 تقفر ل اقياضإا ءانعع ددوى كيافو هلن قفز لا ی و هر ےک
 کړ دنع ابل رک ناو ی تفاهم لر دید و و

 الو الو بجا رک نا قهر اجلاس ار هةخرا نیزواواسادلول | ٠
 دف 09 انس ننارو یخ قدم لول شام هفت یہ كب ةقفار لا

 تم تست چک

 قحز. قزز

 وزدقی 

 قشر

 یو

 ۳ < لا مو مس رانی وا نی لوا قالا ەچ
 EI OTTO ا ی فور >اررډا

 را ةفراهف دل بففرت لوبو نوجا 27007
 و وام و ایم ںیم ۱ REB دلو بابا نف |

 قفرما بیا نان هلوفءوب نرو قبا :ناندوازک مرتکب ؟ یار افراط لا
 ؟ فو یجخ نیم قفر ها دی ندا ود هيوا بلب اح ك

 ] دش اوا الا دهن ادا اوا لاس هنر یخ فر '
Eظفر هن یک ل وشو دف یک معفم یٹاداپ میک وم ی خا فر  

 | ا ا کف ا ا ا
 ی :

 عاطف



 ۔.پت سض يف اا ۳
 رو ونک زنان یا و نیر قو یف

 ہی نوع روک قاذا fae یک ادرس

 EE SE mee نم لند فن ی هام |
 | كره یاذالا رولوارداص ندقدّوط هلبجوا لیدهکن دوژل ۇئ لينوكس كالويسكلاد |

 1 ردت 1 ٰقورخ نانلوار کدو تشات نغم فرح ندەروذس ف رر دل دحاو كعاِذ ہلَضف كم الو

 || ديخوا ثفورج نانلوا کرد ثت کار یه كمالوت :نوکسسهلواوو ضفاكلاد قوت
 ۱ رادیدقاذفورخ نواز ور دواووردوفو رده دوڭ دی واور کور دم دار |
 دوخ ىب ضعو قشم آفذر اهناهورولوا و

 وار + ل داو نفخ تالو ی جادوی و روہزم مس اکا دراو |
 تلا5 قاوذلا قفاط بوکس کواوو یخ كلاذ قوذلا ار الوا قالطاهبهنسسن نالوا نیکتک |
 اتاوذو افوذ هقوذ* لا تفذ اغ اضبا مانع ضف :دقاذلاو قال هدست قف ۹
 نم 1 ینددفلآ شوت یافاود تفذاع لافعرویلواق قالظا دهن هنس ناداطقاوذ وف نا

O TETنشوزکن وکم نکلکر زن  

 هاب كة رته فا دالا اھتدشام رظتت اهڑو تیذجاذا شوتلاتقذ لو ر دید هکنکچ |[
 دی دندشاویعض نوا ومل صف ن داد هنس اب كلف لاو حالاتو :

 ۱ رج هلبعف ناو كم قاد اشیا تا اش تقوذت لوقت و

 ۱۱۱ قراط هک نالوا هل دشفواوو ید اره نالوا ا

 ۵غت لکا دراو یزاوملحن ها کلن کان نوش یا هتک تم ایس ات دا ورا صف) |[

 رمل تند قو ۱ ر رک قواو
 تل نانوارکدیجج هلیقف کاو یر د کتض كار یبا : زرد هغر تخ خو هم دو |

 ]شا قو ىلج عاد رنک" گنا "یابرآ یجب تانک سقف عزت وف قادر الا فعل
 ۱ لینوکس وین 7 یب را هه دز عیاض ةتنننالواهدزکه چم قا! رو ام

 E الا نمەق زا را یدا تقر وقت مر و کن قلخ تابلو کک ناز و لک ها زرقا

 [:نانلؤا کدو فوق زوق ها رس ڪش فانز کا ةر دنه قابرالآ ةف هست ادا ناتو لا
 || ابو یش كنار ما یدشوددماذ لو ہآ مب یناسخق یر قبر لاک ان

 ۱ یز عر کلا نزاو نع قیر ادشفلضا هدف نوار E زر

 || دوس كر قیا قانال یم یا قب زیب رفات الا کد مز م رش اخه
 9 زاقتنا قت: الو زر ین نر دو ہر ساغ عا ثروت وف فرق یاب وق ی ذل

 یاد قی زا ما زرد ار ند یی دلیز یوم تہ
 | نقشا دنسف وک سنن یه یعفكنار قنا هتسانعم ها د تفآهرزوارف صت ۱

 | ب ی س اف قاعر الا والا تالا س هتنرا یتعلا تفت ۇق: رات

 قنر | ارا اتاق اقرا نا لات وقف اذا قتتراف قتلا تنزل لاقب قلکوا تو ساری |
 ` ]|| رکدهلنوکس نو غ كنار متن زا هبال باقم اج هک هشت وا لنت برف کر و
 دو ی مس زر کیا هو واتس |

 نرد

 یس اھت

 ھی سپس ای ای سم جس ج

ê 
 یھ



 قود

 یهد

 قرد

 ۱ oi یک اہلی رسک ك نزم قامدالا اهبفقمدناو هنتف فناضلاقهدلاقن رب دیخدهکهرک |

 ۱ | شیت قوتسنوذلی دی دشتو یرسکت نونو یم كج قئدلا راربد خد هنلوانوکشود بولوا |

e 

 داف مهیلعقمدنا لاقب قلوا لخا دنیزسک هنیززوا كنهنسکر هل رسکتالا دو کن نرمہ
 هب زادایصقام دناوقومدو لوالا باہلا نمافومدقمد لاشه انعع لنت قومذلا ندارہغب

 ]انا ترسککاهف تقمد لوقت زار دند هنمآفوا یراشبدهلنوکم کپ و یتفكلاد قمدلا قلف
 ۱12در شلب قلعدلا ارد ثمل وایی رعت ند همدردیعمیسرافرارب د یس ده روراقهلنرتصف قمدلا

 | كلمدم نوساواغانرطرا وط کرک وسلوا شاطكرکهنسن نالوارودم بولوازودهلیقف كمال و
 || یلآ كمهز درب هابرسک كنون یتنادلاو هلبصخ كنون ؟كنون قنادلا هبانعم نان نلوارکد یکم دمو
 ۱ ادا قئا دور وناوا لامتسا سانس یئاد تانک نام قانادلا ہنسانعم مهرد سدس یولبز ہدکولہ

 كر رکا نزو ىلع یی قید مکیلعقندیف اوقندنال یدنبانسح هن دک نالوا ہرزوا صو
 ۱ ۳ بدلوا تفیعض راظنو قنوو رظنلاميلا قند لاب هب یعمواترو ردیبک یر قلف ماد یرظن

 ۰ EER هفلوا بیرق هبورغ نوک یندنو زونلوا قالطا خد هغلق ماد یر ظن هیدنسنرب
 1 هلل رسک ناب قبادلا تفاج هدابزهلبدمویمضكلاد قودلا  ہنسانعم نیعلاروئوغر رب د خدهغلوا

 | قوودلاو هلننوکسكواوویمفكلاد قودلا قئاذقئام قجا لاش هنسکنالوا قجا هدایز

 | ةفاودو افوودواقود قودقاد لاش تفاچ لفك لاد ةقاودلاو هرزواقزو سولجہلدبتض

 ۱ نیوصقاهداو اھت "الناذ| سنا تقهدا لاش قغزدلوط ییهساکهلبرسک كنءرمه قاهدالا
 7 | ہساکولط هل ہر کكلاذ:قاھدلا ادہدغاغ ارفا.هتخرفا ادا ءالا تفهدالاق رار دید هککو دهدابز

 ١ تمدل ۰ را زبددشکتاهنیسزاغناسااکآهکردیاذع عونرلنبنهف قهداا ةللثم یا قاهد ساک لاقب

 3 نا هنعطفو هبرسکاذا "یشلا تعهد لوقنەنسانعم رسک عافوا هلنوکس كناهو یتف كلاد

 وما: دابر اسیا ماس دا نزو نوع تنه دا هتفرهد لوقنەاسنعم هلررلانزویبع

 تم نیر مالم هک تسارهو ردیس هلوا بوخ ب نیا انااا دت
 حنا لانعف اموق باع هللا کلو تلعقل یلقمهدنا تشولەنع هللا یضر زت ثدح

 1 دیک رولوا سبا لامعتسا نسخ ڈ لاو هس رف ةمعطا عی اهب متعتفسا و اند مکنابح یف
 | یرلکدید ەج نون هرف اتا رو ی كلاذ ق قرذلا (لاذلالصف) ردحوم یرخآناصناند

 | تفرذا لا كمروتب نوا نانلوارکدرب مل رس ک كیمه قاردالا ہنساسنعم قوقهدنستوا
 ۳۴ تابلانم قرذب قرد لاش اسا شوف هوکم تانازو یف كلاذ قز دلا قزدلا هتسنااداصرالا

 ۲ كم قددلا رار زرد هفَععاضشوفلرا همجم یاز خد قرزو قرز اذا یناسلا بالا نم قرذبولوالا

 - | كلاد قولعدلا قولعذلا هتسانعمقیذم نیلردشمشراف و صاک[ہکرددوس لوشهلبدندش و یش ك نارو یم

 ۰ کرم با رمضان قلذلا ردهیشهان دنکهکر دنوار ہل وکس كن ەلەم نیءومل يمص كمال و
 ذادان انسا قلد لام ر رید سد هغ وا وانہکلیکیلذ وعبارلا بابا نمقلدن قلذ لا هنس انعم كعا

 ۱ لا رطضا هلی رممک كن رمه قالدالا زدهنسابنعم تدحم) اهلمهمءارو هج لاذ تبارذو

 1 7 و تیصاذابضلاتقلذا لوند ەنى انعم كکؤدوضەنساوزر اکیقالذاواناەنقلدالاقب
 رک هلنوکس كمالویتف كلاذ قاذلا هنس انعماوب هلن وکس كنهامهم ءاحو یعضكبجرف وجر

 ی رودهتیر زوا کہا هرکب هکر اربد ذوا نالوا هدهرکب هل هلسهسهاحو یرسک كر وعو ربی دنودروحم
 | قلا لب ذ یخ د دنس وا نیکسک ابد قاذو زار د ید هند اهن وهنفرط كنهن سد رهقادو ردبا

 ۱ ۱ قاوذلا قلط قاذ نال لاقی زرد ید هلبد نالوا نیکسکق اذو نیماخحا بالا نم اقلذناسالا
 ہنسانعم ناسبل فرار دید هنح وا لید یل اوڈوزڈەنسانەم ی ساز کس صف ئا والاد

 قلذلا



۳۹۷ 

 الف یم لاقردنسانتم تعزى که یرصق كف و یدیذشن كفاف یف فو یرسک اد |

 دیبعوباومد یس یا قفداریس لا هنسانعم عل رس هل کد كنافو كن هرمه قفدالا 3 ا

 ردربسهنوکرب هلنبتکفو هلون قنعورد ی اهن كرس نال والی رطقنع یعیردقنعی هدایدتنا
 قعروط هرشطیراشید كنهود هلنبتف ,قفدلا هووطهرمشطی رشد هكر رب د هبهودلوش یف

 هنسانعم دعقد هلن نوکس كناف ویعکكلاد ةَمْحدلا ج ءراخ یا هصتنمهنانسا تناک ادا وفدارعب

 هک دب اهبدمو یر یک ك فاقو یعف كلاد د قیفدلا ةدحاو ةرعاو اجاذاهدحاو فد وا اک
 هليرسک لاد قدلا هانعع هلع كلاد قاقذلا" ةنمانمنیمطر رد ید هنوا قیقدور دياب اقف طلع |

 هفدو هلح تذخا لاس رونلوا لامعتسایخد ہدنلح نشد زاروا واهاک قد و قدلا یجەنمواضیا٭انع ||
 رولوا كد مدلا نغوجو نز دوصقمهکم دنا شنا نیس هی اوننلاقییعب ٭ رشک هلیلف تذخ |لاع 3 2 ۱

 راتیغ هه رو الا بابلا نم ةف د قدي ىلا قد لاسقب قل وا ها هنیینرب ہللا یب :سکثلاد ةَكدلا |
 هقدالاش كجا هبا ہنسنو هلبیسک ك زهره قاقدالا ندوهسردشعا تراشا هلوا بابیبح اض

eدوخ هنویدرو نس ها دن یمب یلجاامو ندا اف دتا لام ابد ید دکمرودنسن هبا قاق  
 ةقادم ا زرد خد هککودقشموب یهنسنرب قیقدتو كا هيا كاذكم رکن نو یلع ا قد تان
 كن ءرمهقاقدتسال|هعسدبا هضر هر اعم بوشف وطن یر و دشدبا باہج ها هدهتسار هر وم

 كکود یهنسنربهلبف كلاد قدلا اقیقدر اضاذا *یشلا قدتسا لاقي كس دا هنسنر هل سک ناتو

 قدلاف لوالا بابلا نم؟یشلا تشقدلاسش كلكود ہلب:ر سک كلادو تاءزمه. قاقدنالا هتسانجم قم |
 قدلا ىج هلبعف لفاقو ىع كلا د قفدلا روس ندر لب ین هكر دقارطلوش هل کلا هقدلا |
 قد ا هنس انعم ناوه رازکو دهتسنرب هدنخاهک ر دنت لوش تالذکدقدللاو .لیقف كلا دو یک و 1

 ي تفك رللاد ةهدهدلا يج لا یف کیم قادما ئريخصت هلبنوکس ک اب .ویتفكلا دو یمض كو ۱
 ۂنسفر هل رسکكلادو كر قالدالا ییعموانزو یک ہّعطَقظ زاوآ ۱! نالوالضاحنددنغانرظراوط

 یلدنال اقرار د یقالدا هحورخ ہلوقم لوا هو اردانیتورخ كب هک ه تسنرهوهنش انهم مدقت قلواورابا |
 ناس را قالدلا تالذکن ی سقم ص یا: هسهج یدنکح ملک نعي لسرتغ نم جرخ اذا فیسلا ۱

 هنعطلاش ر ود جد هفمعح بولزاض قاره قالدنا و هسعج هرنشط بولب زاب یف تلف | ٣

 لاسو رد ہنسا مزا قس رغب هلداتو هل فاف تاسف او تج رخ یا هنطب باوا تفلدناف ||
 لاقب رارب د هک | موجه خد تاو مجه اذا موقلا لعل سا قلدنا لا ةي وا رد هد ەك مولا
 لوالا با بلا نم اقلداناهتقلد لا قب قمریص یی هل وكس كمال وكاد: قلدلا ليخلاتقادنا |
 قولدلاو هلیرسکكمال قلادلا هد نم فیسلا تقلدا لالي هانعم هل سک كنز ره یالدا |

 ناکاذاقولدو قلاد فیس لاقب مق نال وا ناسا ینامقچ ندنق هی دمو لت ك مالو يصف كلاد

 نالوادعذد قولدو یزوتوا ناک انا قو یتراقید زرد قلادەدایزنا ةراعو جور لالہس

 ةمفدلا ةددشةقادتم تناک اداقلدلیخ لاقب ىج هلنبتمط ىلدلا.قولدةراغ لاش زرد هیهتس |
 ندب :رضاهدکد ما وصال وا شسآ یراشهدندنع,دلوا ولش اب ہذا لری دهبهقانلوش وشقولدو
 هلت رسک كفاقو كلاد مَمادلا اھانع هلب دم كفلاو ھنوکسس كمالۇ لف كلاد ءافلدلا هلکود
 یکم درد دردو یکم تدەلاعقد زرده هبهفاننانلوار کد تالنکهلکعا هدابز مم هدنرخا و

 3 وز ه هفان یدنشا دیز ناو لودە هنن تسک ناکودیشیددردو هنسانعم بارت ردقاربط اعود

 شرمه دعب ظلطلہدعب مزوعہدعب ارد فراش+ هرکصن دفدراب ناشی دیا عی رکصذ دنسهبت

 قدما دل ہلا یم كنیعو كچه ر دل هرز و ینزو لعق مکر دیر لرانئآ نما لوش وا ضبا انس 4 لندن صا

 قامدنالا یروتوا ندنغیدلوا اھ i هوم ین رار د مقلد دعب ءاصجم

 قود

 قلد
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 صحت

 - هوس ہم هے یو عدد مر N ری دو دور دورود دهیم سم حور

 ١ 7 لان ۱ راست لانفت قعراف باس ET وک
 1 کند :قاقدالا ةدلو یا هب تقح دانا هللا اول وما ثم راذا را

 د)ازدب جا کادو نادت ر قاطتاودقخ او اتق دا لاق قمر ات بورٹود ندرابتعا

 نرس ی هقحجر رهزکصدف درخوط هکر دف الوش لیدنو ین اخر یف

 قول تفاذنااذأةةتاتلا حر تفحدل لاف قمقجم رٹط جراکكفا هر
 ا راولو اندنژاد قاض هکر دن اقلق ل وش هم زدلا رفح هرشط

 ۱ طا اج نا تم جین قرض نهم ال اتم

 راج نزو ىلحع ققرذلازدفو رس قا رادتغہدفایر لوکس كنازو
 r a رد اوم ہا

 ایس رم تلوالاد قدارذلا روللوا قالطاهّسهدرخ

 الو برعف ین ر افون ولو نم وشورا د تد نش ین تارک قذردو

 یونس یاب فر تکنو رمضحو قدم هدف لا هاضعهرزوا رو 7

 مح سس

 ڪا تر اف زا و رعم ی سد ید دعوت حد هتبط لو یراکدید یی دوا

 كنرو یف کل د عداء طولا هيلة اا قو نو هخ لو ان |
 الا تغ 5اا شا اب (0 ر زط ی هفت افاا ودلا هه 2 و > داف فا ۱

 ورد عرش بو یضوح ی وج نم نان نخ نا اذا 1

 غ0 1

 ا 000 یتا اویا قدس رم

 همه یافتردالا هننکنذنا تفرم هد سم تر

 اوز راھ الا سن یز رم قفنر دالاض كا تعرش

 و تو والد اکو یه دلو یاب كبارسرفعح نرو لع قبلا

 هم : رز ۱ 5 یل زولوا عدس ہک ناشی کلر تم رد ناخن

 رک الاد ید اخاف e E وا عترس تا

 وہا ےک او

 قیم و یش كغ و تفت قوغدلآ زظ یتا نان

 را ل

 rt لات زاهد هد لاقت اخر رم رتفشررد یعدهکنکز وا ۱

 ویو هسته تن دو او ےس ف |

 د قرشا ل دلش رظ كا جت :هژروآ غ 20ا تنا کروا رم
 یاس تلاذ تل 0 0 کا وا

١ , EE TT ها N 

  E EOوز اک

 تو اتا تا ما از لو رب لک
 اکو دل ارش کش و هرم قانلار ادت ات اتارا 9| ا یف یل

 لا ملا بمن تا تکه شو ا 0 ۱3۵ وک ا ااا
 وت ا 1 یداولا اف ا قافذلبسلاقردلو ا و لب نوٹ دلا شا

err : 
 شمس نسکافه یهو هود نیر ہر ۱



 ۸۶( نت
 یےه سو

 دما هنخردلوارسکی نمی ردیرونوا دم اسیانعمیر اک دید ءاذلخ ہي ہور فو,

 قالحال. افلخابوث نوک اد ابوتهتفلخا لاقب ابد یسد هکمر دیکنبیکسا قالخاور
 ضراور اشعا ۵ درب وا هلک هبف لب تناک دا (یالخا بو لاقب زبنالوا یی

 را اردک قارا ساس ص را اورد هنس انعم ہراب ہراپ هلع ك لار اشعاو تالموج لو

 ہلیدم لغل و یخ ك مالو یعض ك ناخ انا قولخلپ ترطاذا ہتملخل وم
 ھو ےہ

 ون وار کیک ۰ و | ۱

 من رم

 هانعع مر تا نرو ىلع قیا ردوهسردذغا ترابشا هیات باب حاربص بحاصو هرز

 با یجاغوب زغو هللرسک ك ناخ اخل هنسک یو هلبدد شت كونو یف كناخ اتا هقبخ لات 5
 بے قا الا قلغوب لن سک بانو :Aie ۳ ات .

 كي نخل 1 نرخ نلویدب هلی ر کک نونویض کيم ذو ةا اهسفش ها الاخ یل وا

 ِ مر تلخ قا هاڪ ؟ تذخاو یا هنم غلب لاقرب لاقیر وب هدرضو هلیدیدشنو ۰ 2

 یزاکدد یدصقنوس 3ذ نو ہایخف نو یرسک گیم: هغی ی

 تھ .ٍآ
 قیمت تونو کاتو یم کیم نیا اد ځد .TE و
 نولو یرغل رک ںوسلوا محو قال E یکسال نوا وويتف كباخ قول منم

 اووخراخ»ل ةیهنسامهعساو بدم كف بوکس كلواوو یخ تا وا هنس
 نالوا ځکه کرد هودلوش هب لواوو ك هز یه قوحالا زرد ۳

 ںی اچ تند ہک لات و یرسکك وا قر قابقاح 1 دی رک ب ۱

 كنس هل رابزاخیماش هرزوآرسکلروب زه مسا ور دما واچ هر ار ورم جم زیرا
 2 سک اد قبدلا (لادلا لصف ) هتسانعمبابذر د كنس ہن ,ازواخ زا زابزاخوردیتکی مانا
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 تست یاب هو دم ءاقویدلا رواوا دارا لو هل

 ۱ قول رکن نرو لج بلا ردیط عون هب دمو یمض كى لو نا یو

 | یرتک كنهلسهم نبع بدن اکا دنا هنیمانعم فنایالعا لجن ما

 رل میلو اود بولوا رار تولب هل رسک مالو كهز په قاللخالا هلوکس كه

 || باب نده در دصم قوا برکت ونو یخ تحت سرا یونس ادا

 ۱ طرز نان قنا ا هنسانعم دن ند رکن وجا نیر راز اصا هن راپ وبیسهشاط اپ

 1 مه و قوخو یس ام یل ےن :رلود اودی راک دب دندءاق وخراب زانوختزافمردردصب تل قو

 | رستم نی هارو زوآ شوف هک دوستش یک ارغب وکم ابو | ۱

 اد قیحدلا رونی فر مصاف ن رمز روا تون coe رھن ااا

 ]| تولوا شب یرف رم دن بم[

 1 یگ لم ہدنووشراچ هب رسک كی دفعہ و قاوخ توثو قلخ دفع“ لای یک

 | هلنوکس كمالو ی كاج ناتيفا نايل ا مان هنغیدلوا یر دضم كملخا ٭ ما ۲

 ]| هم لا ی رةصتكقلخ نال وا هنسانەءىكساەلپنوکس ابو ی كمالو یم ناخ قت
 فصو فص ةأر مارة صن فيصنا ولاا تافصلاریفص علیا بص امن

 | ساخا بالانم ةقولخ بولا قلخلافب نوا یکسا نت ةف ولار دکب د تر وغ
 ]| مزال بولا تلخ لقب لرب دین هکمکسا قالخاو پ و قلخ الاغ هریک تیز

 دن بو
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 مفوو,صرالاخ قوقش قیا نرذرحن قبفاخاقف هنفان ب تصقوف ثند لا فو ||

 ہمت سس ےس

 تیا یونس رار د د هلزوع نالوا هربوا واهفیفخو قیقفتخهیهاد لاقت ذنس انعمهیهادنذآ |

 لب 5 ست او ئ كوخ َدَملاَعلا انعم ہوش یخدكمالویعصكناخ للا هنا تیصسیوخ |

 سس .ٍس_ٰگ

FT7 زد هرم نالوا عسا و رفعج نزو یلع قبلا نوهغبدلوابرطضْمو و  

 ' یخ نم |قفیخ هالف لا نولوا برطضم یکوضەنسئ نار وکه دلم وص نعد بارس

 قم بخ منلظ کل کوادج میوس يا قفیخسرف لا زاربدی لرد یخ دا زا نالوا كہاح قفیخوا ب زسلا
 نوا ینزو لیبجت هلنوکس كنونو یه تذافو كناخ قا ظا زا دة نشوف ودها دم ھچیم ءاظحاظو

 | لوش هویت یخ ناخ قوق هلر اسعا قلوا یو نه ایمر وا ازنو
 ۳" ]سن لرد خد هنزوآیفالخ رک كناو ىنالا بالا مافیقخ قخم جر فلا قض لاقي كمروزاوا و ہی بسر یخ كناغ قلا روژوزاوآ ندنغلفرا ہدابز برف هکر دبکرمیشد
 1 ۳ !عاج مکس اان اىد یزاوا 4ر مک)ںااب و كح رف كالذک ه لززا نز ززو یلع
 | | عینالذاتر ان ق لوا عساو کیا دتنهرکبهلبیوکبس كناخو یرنک همه قاقخالا

 8 یخ یک

 ۳ 2 دو د وتقع وا نود قشر در ها كنهرمه قوقخالا ابھر

 تقی و صا ور دیر هوافناتب ہللادلسپم ما ارو ةلمنحناد ادرج و كلهدزنیحاص را وطال اها خم

 و هک هاو کل وش هلب دی فش ككفاقو یخ كناخب قلا هلمالیدبد ردو مالش تودیاراکنا
 فان اتا لو قلتاروا عی ی دقت لینوکس كمالو یتف كناخ قلا هلوا شلکچ

 اش سس شمس سم بردی مالا لو
 لاق رب د هذفکن چا ثادخا ب ذکی لخو ردهنسانعم عطقهاهلمهم. ءازو هل افیرفو

 رنک الو ین كن هی نو نو ردنیکب ذک< كفاواکفا نوقلنو لاعن هلوقهنمو
 شو سا نر کت یخ قبالخطا هنس انعم تعط

 NEHE ہللا قلخ یهو لا ةقيلخ مهل اهنسا عم اقوام نوت ناب
 ۱ ۳ زوم هلن هکر و د+دؤلب لوش ہقیلخو هنسانعم ترطق شلدارب هلبنوکس كمالو یرمسک ك اخ
 روم | ماتهلوا مدن وا لاک یوضح رهه د دن سک لو هیدن یزنسک كمالو ییبف كناخ قلا هوا

 1 ۳۹ نالفلاقنرواکءد هنسانعم قبال قیلخوهانعههرتکتمالو ینصكيم قتلا هتساننعم
 1 ۹ لج نالوا هنساسنعم رب دفن وب هک بوک سم اسلا بابلا نم تل ذل قلخ لا هودج یااذکب

 ہل ليما علان | نوه دواره اط ىرار بونلوار دت دیآ هنشن نالوا قیالرددوخ أم
 ۱۳ بر روز عطا" هاا هلفردح یا تالذل دف اه یل انب لح ق جالو از هال ویزا هنتر ۳

 ۱ : | ناو ناتن درنو تف لاو میم ا هل دل فر ارومعو هدنآ کر ت تواب الوثب
 ۱ ih 1و یف دال و یعض كی | فا ماغ ىف تناک هان عمل اف هنج
 ها هکر دهدیصلوشهابدم و یمض كمال یف كو فول هلوا شفاف مالم ب اونلواحالضا
 ۳ ٥ 9 رس الو یس كناخ قلف قلا اهلها رغیلا هوم یا ذق وله دیصق هدهلاقبرونلواتبس

 را نم وه ید رج اغاا قااخو نم ولا صااخ لاقب كاز اه طا یی وخ نیلوا هدنورد بودا تارادم
 ه والنت للا لوا هرووا قلخ لح بودیاتارادف هلبا قساف بنولوا هرږوا صولخ

 | یراک ددا قولخ قلختو لمکچ فلکت هدهمنا یوخ هنن نولواا ی وخ هتسکر هلب دد تنو یم
 1 اخالآ ةرخال قل قالخال لا قیاس انعم بیصن بصف تلاش قلا اند یو نیل بیط هبط
 هلن دم تافل اف وک كمال وه کف ك ناخ ءاقلخلا هست نال وا راومهو ه ہزا کی هلیحف كمال 'وك رم

 | تک الو مصو اهبف سیل یا قلا هی ءاقلج هرم لا ةت زہبلؤا یواین هکر دابقلوو ۱

 هلمهم



۱: 

 ہتمانعمەدبذش ۳ ررا ر دیده لبزواباقرخ و ردندنس سو هخ و نت می لوازد یب بح اصلرعاش معا

 هدسفا اذا ہلع یب رخ لاق رار د خد هغلق د ساف لع و رخو هتعطف یا هتلدرخ لام”

 نالواندهب ودا ارفعج نرو لع: یفز طا لرد ندیلاوداکاەکر دبا هنسکرب ندا قاب رخو |

 كناجو ٰیعص هتل" قبرا رولوا ها دس رولوا قار دیک جما ناس) یاری هکر دعوت ندان ۱

 ینمیدصرف باصا اذا بلبل یا مانا نرخ ل نل قو هتک نالوا تک اسمابسک اب ی أ

هلن وکش هدنسامكنارو یرسک كنونوكياخ قنرخ ا ردنوحصا كەہودشراالب دو و :
 

 مان یشعا ردنافهتنبقن زرخل وا هکر دعا خد تو وع ہ روعه عاشر قن رخو بنرادلو یسورواب نشوط ۱

 هدنا هکر درب لوش هلرضف كونو ك راځ و فض کیم فلا هرژوآیاور دییعوا ردندنتعاجكرعاش |

 ر د هنس انعم ناکسکی ضط ءاو ق زاخ نم یطم اوه لاقب هنسانعمناتسیر ومد ردن ۴

 كنا زو یش كناخ قرا رنات طوق تل را ناک زا ان ا رار د خد قوال وش قزاخو |

 نارد یو ہغم روا دوا قر و ق الا بابلا نیز مر ما یر لا زنا قو وب ۱
 ہدنسافعم قزاخ هلب رسک: كنم قاشا زرومتشوا برس تو اس سما یا فرخ ل اَب |[

 ىهي بارتسلاو بالا تالذکو قلا و لالا بابلا نەاناَتْيحِواِقفخ قفخذ از ا تقفخ لاقءانعع ||
 قربلا قفخلاسغ راوبد ید کفر که لا قفخو راو د ناعهخ ید هننا رطضا كيارسو كيلع | ۱

 مالعالا هیت «هدنرعش كر عا تش امآ وان هان لا نقفخ لانس زاززد یو هکم رب وزاوا یو اقفخ |
 كب رح نیشاب كن هتسک/ناغزما قفخوردن وا تزورط تب دلوا لرم کناف قطعا |

 ہللا هنسن ول ارب قفخو نیتعفختوا ةقفخ قف مهورت ن اک تالا یف واری د یخ ھن
 قفخو هببرضت نعدرع 'یش لک اذ کو هلون ضز الاقفخ لانش زید هه روا یب |[
 ادااضبا قاثلاو لوالا بابل ننن نف فید اب لا ریا تفخ ا[.

 هفت 7 نابل ڈی یا وذیخ اتم ت 3 اذا نفخ و اطاذاژ 3 کا نیا ۹ ا

 موا تقفخا لا زرد خد ہنوز رب قافخاو 4 غلبذاهبوش لحراقفخا لامع را ریدید 1

 لاش راربدجد خم ا دیصد ایضو زاد نر هغلا تع بوک یار قافخاو بیفللتاوتاذا |

 یار اقلط فکر یافخاو دطضب لوعجراذادُ اصلاقفخاو معد لوارغاد حر

 ف ولنا هلیصف کنافویت زکدهب کات یر لیم نکا: دننانع هر دزو لوا بتر لک آهکهروت

 ةأرمالاقن تروعنالوا قرا یراق دشت كلذك تانافو یتخكناغ 9اا ةفافطا اضل رعهم ده 5 3

 ناق الا تروعنالوا شنا یراق هل هلم ممد اصو همجم ان هصیچ وة صاج تاک اذا اشنا ةقافخ

 1 تفربخرولوا اکو هتفعش ادا بولا تقی رخ لاقي ہنس انعم قش قمراب 2 هحرحدلا ن رو یلع ةَمرے ا

 ۱ لاقہ رواک هدنسانعم كعكه فہر خوہدنسانعكمکحرواوا یک ذج هباذپجوپ یو ر ار ۹

 3 هطربض ف یا هفان رخ یف نالف دل هوا طرض وکس اذری رک لا ین

 قرا هنشانعمنعط كتر ود نوک تند ءازو یخ کاخ قزل وز

 | هلنرتتق ناما قلوا برطضم ںونوید قم هلن و کس كنافو یف کاخ فج انار اه یلعردن

 داف كنافو زنك ڈی مما قفحاف تم نر لاری بودبا «

 ۱ بورغتفو رولوا و تیام اند مما نیز لام نازل تک قولا ۱

 زا ثاکادا مثلا نظل و لان شیک نالوا اولٹنا 1 دیدشن ناف یف ك ناخ قان

 ۱ 2 ارکدراهنو لیلوایدید نبی قرم هلبا برغم هلنززسک ناف

 قعح



 1 0 اب

 ےہ ےس خا اید قع ہلا نالوا می مر ۳3 اژدهتسانعنلب 3. و

 وک میانعم قهدتآ نالوا میرسه دهن کس هلب صق كل هدنرخاو ہلیدہدنشت كافو یف

 ف كونو نتوکس كبار هل غغ كن هم ربغ لادو یرسک كناخ كناخ ینردخا هرزوا رونزمنزو

 اف رح ةن انعم ناک روا یج لب رک كنارویحف كااخ نادل ساتار :وکنع لحمروا

 ااهفذخ 2 ذا دتا رایدید لیغلا یکذناہیەیواسعمو واصمو یناآلاو لوالا تالا نم ق ذخر ا طلا قذخ لا
 | جرم ہک هلن کلاذو یرسک یم 2 ةفذخلا یدیدمرهدنارک دن نم هفتا یمر نتس ان ٹال بف نعد

 | كنوگنزمم قارب رخالاو هل دب ب دشنویعص كنارو رلنتعف ق قرعلاو او هل ا رسک لاو نیر

 | ی وذک فترقرخ >وقرورخاو قر خو ق رخ اہ دہدشدلاب هتفرخ و ب وللا ت فرخ لاق قار ہلیرسک
 ق راربد ید ەشەزان ب ؤزا یر قرشور دص ءلالا وتو رخ هو لاق زردی
 ےس سن

 هاقول ور دتخلهدقلخت رد «دهکعا بذکق رت وار دهددخا واهرزواتعسوهدانشسقرخت هرولوا

 كلاما رولوا یهاظینب دل وا فلاخ افعمو اظفلیکیدید ندیرد قا رورخا كحارصیحاص

 قل كلا هکر درب زود لوت هل بدم ویر کس اك نازو یف كلاخ قب را قد را هتسانعهررعساو

 یس د له اھت و هل نعمناتلوازکد زار دن والا نا ضرالان نیت رخ تررمیدساارفوهلوا

 كيه قرا رینارغالب هلقف كنارو یعض كي“ قضا یرو رمئرال؛ هلب رسک ناتو

 ۳ | الف مسوت یا انہ ا یف رفع وهلابقب هتسانعم ع رکی هننکنالوا سفنلاعرک
 ةقرخلا ردەیانعمناتلوا رکدہرزوا زو درو قبسف ہلیدمو ہلیدیدنت و یرسک كنازو یرسک ك ات
 مقخ كارو یرسک کلخ قرطآ یسهراپ زب یکسا لوکس كنارو یرسک ك ناخ

 :i هو لا ہول
 ین

 SET ردمالکل ح بدید یر طو دن مرش خف ا ةو رع هدماعم و كح ارض بح اص

 ر رور مربا رو ازد دودا فورت

 اح ہار کلا ندر ور میا نعم ردمسا ہل قرطا روکذلابالان -افرخ قرخح قرخ لاق 1

 ل لات لا مدمن ال لثلا اقوا تک نوا“ زا ھا وادا هدام لا و قوکس لارو یه

 ۱ e نادان یا ق وج هنا داع ی سنکلآ نءالضف افر طا اہنسض ةد وج وم ةر تک ||
 روناوآ لامعٹما هدنلخ حاقتسا یراڈنغا لو سپ یدلافهدق رانلوا لفاعروزسوکہدنےح ||
 مانهنراود هک ر ديما كنروعراةرخو الوا یکلد زوم داف کردید هنویق لوش اقروا ۱

 ے ہم ےس موم مے

 هلرعاش

 ۱ 8 دف قم هغاص قا ناسا شوق لوکس كهمچملاذو یف کیا قتخا هرزوآ كا فذح

 | قارخت هام رکلاتزو یلع قبیرعلا قم رب یزبهلنوکس كازو یف كلاخ قرطا قرطا ردنساج

 ۱ 5 گاو رال عت رولوا قزم هدب حاب ر هک ل بد ید هرب عساو قرخو اتحاد اافرخ صرالا تقرخ ۱

 1 FF یتاوخاو قارب رحاهک الاس ر دادس انتم یر تند ردی ینعماماەلوا بلقنمهاب ,واوهکر دون رهاظ 1

 | ىج لب قورا زامات ڑادغل اع یخ د یکی دد ندینارد قورو قرخ مكت رد ەنسا تف ۱

 : ر E هنسانعف زود جہلم یے زا درد هر ولش اط هلل ہاحو نیسو

 ا TEN ارو یرسکكناخ قره ا هتساتعم عار همر کودسا لیولیف كنازو
۱ 

 ]|| هنسانعمهرب دنوعتقهروا ی ەنسکر هلکنآ زر نان ژ رو ید روده ناخ

 ۱ ویو درب ندزا ارع اش نالوام دننامز تیلہا حرف ت لذک كنارویرسک كناخ قرخ اود ةرطاود ا
 اد قو رده *ورعزدهنس امهر ون كلذک هلت وکس کالاخو یک ك یم قارما
 نالالت د رب ده هنسک نالوا برح لا قار ونکٹاللا قیراخم یفربلالاقلاهنع هللایمریلع
 ف كارو كم دف رحلا رولوا کيا هدب رد طب اف فخ برح خاص یا برا ار خم
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 ںیباخابابلا نمق قوس نتج لا و قجو فا ضم اف نیک ابا لات :وقخا وهف
 لیمویضفلناح قمطاو هلع کیو کل زم قجالا تدسک ادا عب ار بالا زره تم اذکو

 قطار کی و ینا لول ارزق نقل کان دز لافهنسک نالوا هرر و و نم تفصرلی سک

 رولوا غنالواەلی ج یي بولواراکماک و رواواربقف نالواہلبحلہا بولوا اصر ولوآءاک یو هد مالا
 ین وکسلیم كم وی كناح ءایعمطا ردپساباب كنیع ازخنب و ی لوا هکر ديما له ۷ و

 قاحوامحاو یل رصف لنا وک كيمو یخ ناس ملا غ وم کف ام
 كاج ءاۃمظالَقلا قاجو قح و قح ۃوسنلاقب یج كلذ که لب ربصق هدنرخآ لاو ۱ ا

 شع دردت وا ی راکدیدمرپ رپ راضعب ہد کئ 2

 لج را تقجایل وقت ر ارد دهل و قحا نی هنسک رب قاجاوجادلوب تاب ءاجاذا ةأرملاتةجأ |
 نیعوط دلوقجاهلب ر مکن رنا معو یت وکس كناح وی < كلوا مه قم قت قجاهندج و تا |

 هکر ددن ر وعل وش هلن وکستلاحو یرسکلب لي” قامحا ینعم اونزولا یفكلذک دقت قا تر وع

 لوقت كاتى هتقابج یی هنسک ر ع -رکتانزولع قبلا | هلو قدضوط ناغوا قو جا یتداع 1

 ا

 مفا رولوا صراع هناسن | هکر دەنتنر یک کج هرزوا یزو لامس ہللا یمض كنا قاما ||
 قالمملا هنک نالوا التم ہضرم ناوارا 109 رک كن مو ینوکسکئاح و یا وا 1

 افا نالفءاج لا یرنشربا همر وس كخا بفز که بوکس کوو یرسک ناسا
 كر وک ق الح یدتارلصء لرد هفت وط قم ماتو هب هتقدح قیلاحالا دہجو نسح نم رهظبال | 0

 تبوجآ هدایر یزوکهج رحدلا نزویلع ریل رولاق دتا كنغ | بفروک هکر دیضابیلو شا

 طظیغ كا مشخ هل ےک ینا ادیدشبا ارظنر ظنودینع قاذا لحراا لج لاقي تغار ,ظنەیدنسنر || ۳

 هيلع قبح لاق یک لاج لا لج ہم نعم رامنخ یج ہل سکے اچ قالا ہنسا
 كءرمه قانجالا هنسک ناک E KS طا ظاضْضِ ادا با رلا بالا نم ۱

 قاوا هی بواوا دیا روات هود یا یف "رر هعشخ واب رسک
 لغه راو قوچهښ شد هکر دراج ل وش هلو کیس تااحهدننی امو یم كونو طلوع ۱

 یبا لبج هنسانعم رعلبارءودنالوا قراهلبدم ویر ت كونو یف كج, ف0 وس ر
 قحا ۳۹ حاععلا ےل ضعب ذهن تم قلی اضافه دمو یر ۳ اح

 هداوخا هتسک ادا هفوحا تلاتفح لون س ااف ښنک كمري وسهلنوکس کل دراو یم کناح

 کرد وس لیک كواوو ینوکس كناحو یرسک. كيف ده هوس هنساتعم سا یدنر وه

 نیل دهسا فنجد رگادر کی سەر وخ كنشاب و" ص كناح قولا ۱ رم

 و ترک ار 00010۳0۰

 || لاه ق ق٭رعوط ناغوا ج اتر وال وکہ كامو ی رسک له رمه یا الا تام فا

 ا هما چ کت هنسک اف كند یهو یت کوا مم ةماعلا | قمحا لادت اذا ايس وج

 : لوقت ِكعا دع ی حا ی هنسکرب ینامنتسالا ےدج ىلع هت دعاس اذا اداهتةماح ل و وقت هدعاس |

 ۳ كا را یا ا وی كلا ماجا جهاد تا ۱

ESE 

 ۱ یلخاادابولاق نی ںیم ی ا ۱ 1

 : | یو سوم ۳ بن یٹلا ۾ قاج لا ا لا و كلا رىا ا

 هدست

 ےس سس سس ا
 ر د ہ۶

 ا تر ھ خد قشاو لب وطیا قبخ قشا سیف لقب : ن ولی عن هلخن
 سست

 قوح

 لس مع



 . قلوخ

۱ 
۷ 

 9 او نا شب ان لات زرد وس هرتکبلامقلعو زدی لانیشما ||

 دشتی رنک مالو نمط كاي قاح هلو ی راغا دهفلجب فل هکر د هودلوش || ۵
 ۳ e داب نکن دزاال وش هلس د شتوی نیک مالو یم كج: قلعا :ودیعقا كن ەنسکرب |
 | هلواولط دو مک هلو کل طب اتبرال دب شارى ۱

 ایا ىلا كم لاذ لاله زولك تد نشا ضم یی دبا شارت |

 اسم کاخ رم بتا برق یخ لز یھ اخ ۱

 لوک اکو دنوکی راک هرزوال اون رک اس هی بلاک ید ملال م اکا

۱ ۱1. 

 ۱ تک دب یولغا انتی یتام ی قلا
 وہم يللا الل تالا نم ەس أرق لج لاقن رولکهدهنسانعمكع |

 وزل رد ی ند هکملسکوب نکرج وا شوق یل تو ةرکلاددشهب ار قلح لات كجا |
 شوق واع رع ید اد از واود أضلا ِقالا ہزج لاقنالو٭ نعمقلحلافی رد خد هکمسک ||
 E ما ,قالتحالا ةقيلحلاًقبالوراريد ىد قيلج بلو قیلح |
 نیم یالد اهن وکس كمالو ی رک لاج قلا تعا |

 ا

 ۳7 و زی كوع دل زرد هرکه هلباقوهلمهب هام هب رنک كنز مه ۱

> 

 ا نسل نشلوظهخ اغا لنغوبخ'ذعصا قلاحوردیشانوظلد هن ناو یفبتلد نفل هک اب وکر ۱
 ات ءاجلاقب همان مشترملبلج را د ىد هغاط كس کو قااحو ||

 و تای ققلطا نسر غوا هتم یک دلاو بود الاله نس یا عت نح تع ||
 دولا نر اتعا ف وہ نع لف زولوا و نغا زع یبهب صف ۱

 یک اد قلعو رقمو تو ین + هلو بهت ند هتسن رب یدتتبا

 -یرقعلاقف ض#اخیبحتف ةيفص نا لبق نیخ نبدا ق ورد ندنسانعمتحبارج
 هر ات و وین رق ن وثدحمر دارقعو اقل>هدنلنصال وا یدتزادنبع واوانسباخالا

 لح یف مب ولا ام اضا یا امقلح و اهدسحب رفع نعد ییا ةا اہقلحو هل اهز ع هدنلصا یمانعم
 ورا کوکو ون لان افر یت یراک ۵ یصو,تدبضمو هم دل ناب عرب ق
 ۲ ست لا لاک زور کس و یف كنا: یالحت نانو وا هن نوب تاپ ج ار ده ولید

 دیوان هلا غ تفض و شن نو لدع ینیدناوا انب هزژ وارشکه فس انقم تومار دیا كل وا یک
 د الطا لبد ناقارف ن دندن كتبك هایم ك ناخ فا ةفاللإ ردلۈدومندەقلاجقالح اورد
 یتسلاوا شات هتسکر لب رسک کلاح اللنا ندیرغاعاون رب: دزخوب بی ضتلاج
 لا قل ا هفلح هقاح هد دشنو نم كمال ول ضخ واصل ا یالطادوط
 ری ربل د عف وکو یر سککلدالاو وک تازاسو یف كات مالا ق الخ ةقلخ هنلح

 اؤ وا لند را قاوق مک زبد ەچ اته وش ور د یران دا خا شارب اعم
 اا لا نال وا باز بل کو د یخر وقام رخ لوق لوک كمال و ځم كناج ناقل خا: هبل وا
 ۱ کم مال و یمض كنا كلذ ةنافللا دنافلطا «اتعع هل ارس كفاقو كنا و یض لو

 1 POTEET هل ونا ناعوت الخ ةي لافب یراث *ومدلر رسک گ اک ت فاق و یجب پو

 7 تا کادُخلاشهژزوا او ر تیکشلانتایلع د هلن الا * وال زوال قفل نوک

 طا یتتطاو ہلزوکس كجو مع ك احا "قم هل الا ذوق الو لول لوف مکا
 ۳ قناني زاى ی كن اف وتجن هبنوکس ام قوت و یل وا کالم
 ناب واقع لام قالب تنی کک قابلا

 رهف



ES EFER ۱۳ رو یہ کیون  

 ار اع یا مساخادا یاس قزل نقی جور 2
 | تو كنه یافت ساب مما دابا توات هم ۱

 | لوح اون فر لم پا0 القو 3ل( افر ٹا ماصیغ ا كان
 زاص ذا سرما قل لایق خم هفلقوا نآ میر او 2
 یتساودبهلانالف نر لاش قاتل تب بود د نضعا تول هنر دیبا

 age و او شرم هوس ت

EEA BEE E ۳كر  
 دواک لاله افعال یی كاكه بخط كفاقو یخ لم .نوقمصا یل
 || تاحال زئی دیس ەکلئانت ی بما قاتخاو سام لعدتاذا لپ ده
 قاقعسالا هتح هپ E N ہنس اناج لب لو ااو

 ۱ یس + یا "طب اد وچ رخ و ie هر ے
 ۳ رک نرو عم تر مگ ادارتطایینعقتحلاقب لوا چ ہن
 یایٹع مال ڪڪ لاش نی نالوا مک هللدید نتو یحض كدام و یی كب و
 | كفاق ری کاخ ةا ‹ تلا كع ناكاذ اید بو لاعب درب دن ت ا

 ۳۵ "ف8ؿ جت

 خزان زد وه نوشت یحاونئوداکریئآ [لوشهلیغف نحو کنی
 ءداقسممنانل ا رک ال5اودنفب لنکن ینا هت بمب یری کور ها

 ڭى قوای تست فرا وط هل آتشی رد زیب لشقل لنز نا
 ندتتلا نب ةنشالا واتهط ادوار ومالاربخ ناسا ق دقت ا اس ۱

 رکے ایمن ندنا کوب لاخرد زبسنالواهدلسیل روم +
 كنتعکلهاو لار ذ ی نس مال وتو نما فما رو وا

 وزادلا نکلا قلا غىنى چا8 تنور يە تايچاق وات
 / کرد دار د رف یان یم نیغ وا لخت نيج یال لالا رھا زر

 ڈلزاجن دوغا و طلنآ قلحو ناقل اض موجو قلطا ار دنور هلو
 لحل اقل رد  العةلکم هنااا ی اق ا

 | ةا ى وادق هوارچلو داسف هبيضف ق رشفن نم هناضافدنناذا. میل
 یو ا یم دو

RT ٦ 2تك ۱  
 پار توش ہمت ین ورق

13 

 لااا
 ت ۰



 قزاخ الونفاطیازال لال هب ونک نالو از اطیباف یغبا هل رسک كنار قزاحلا هنسک تالوا ییخابلا |
 5 و ےم وران ردەنسکن لک یناشفا هدایرن داحو |

 :قضو س قبرس لا هستن نی اراک ة درسنا فو ا و ۱

 ۱ 1 چاق وه مان طان اب ی یرول ارم مد هیت ره اوج ندا

 وب

 یس ::فآ و ضرط نم ناقرج 07 ریغاب ندلحاد واتر ر 57

 :قب اء انعم هلپرسک ئاز ټر عر الی عمدانزو یک رفاق زذ چ يخف كازو یز سک
 0 ی قرا اب دنیا زر ی او ان دا هی دمو یرسک ناو
 که دشت كناقو لام درا هنسک نالوا بب رقیرامدآ بواوا ماقلارصقهلیدب دشن
 تىلھآ واچ خام نسب د ةچر دلا ق رد هنس انعم ق را قر قل نِع قرتذق جرح مهلوق هنم
 هل نوک زویعف كاع قزل ا قرطا هنس انعم هض وعبر دکنس ہقیور داور كببقح هم, نبع

 بولوا لب تکنو یمن كی قره قورعلا هتددشا دا نالا بابلانماقزح را باب دتقز حل,

 غارت وی قاد هدنس رم ندروبمیسهجوز هک دا تن کر

 یف ناجا ہل كندمج*یاز یدیا ربد رد٥ٗ حسین ابہشلاورعوباو یدتبا تافو هدسحو

 2ا هبلغ قخو وجه ععع قولا ن دهتسنالوا یب افعكلطا هل دیدشت كفاقو
 تاقا هرفس تفنجلاقپولک؛دمنسامن وقف وفنهننکرب قحو قلا یز مد قهبغاذا ہو
 | ویو !ولخرا تعفقج لوق زار د ید غلق بان یبهتسنز وهز ذ ناک امتلع نا

 قق رد هنمانعماپف كلذ تبن نوح ر دراج ی رسک و یه |

êت ترو یا و  

 وینا ما بابلا نم اذهلعفت نا كل قحلاسقب راربد یجدهغلوا زئاج کلا یی هارو نیس
 باب توج ویو لو هال ءنبنا یلعاذک ی عفب نا مل قحو عبارلا بالا نما ذه لعب نا
 اقب ردصخاندقحلبقف كزاح هم هما بجواذا ینانلابابلا نم قح ینلاقحلاسب
 پاپ ۰ 9و بر ینہ دق ا فرعام لاق رؤاکہدەسانعم تقیقح ہقخخو نصوضغخلا ییا

 زا یال ن اچبو نونټالم رار دبا عوف مل دیسا لامعتما ہلمالنا سے یرو : نم طفل بزعال نی مو ھ

 ۳ هد ظاهناکدیداهح اقل قحواهمح اقل قحبسنع لاذ ناک اب عو ررر د كر الاقح رلسلق

 اویس كناح قلا: راروقہتنسذ یربغاب نو هن هکر دهتسنل اوش هلیمص
 الو قلع زارا چب تل هقح كلذ کچ ل لک ك اج قالو ہللعت كفافو یت |
 | تزاب )7 هیدردنودبا مات نشان وا هکر دهود |
 هلاومو ی "دوم هل رسک ك اح هما لواماعەیف تبرض یذلا تقولا یا اہقح خفه تناؤ یا

 ارم اہ وا ع اھتا وەغمروا وی ناکدد ق ةروب نه دو سک كار دید ىح كل د ڪک

 :تناح ق :قاقا ردرہاظ یل عقح ین دعنا نا قحاوهلوفتر واک ى دز دمة و ردن و لد لوا

 اب قم -1 ةموصخ یا قاتحالوقح هتف لام لات لو د ید هنموصخ قافحو ییجلب رسک.

 ردشاوا عقاو ت کو باک لثه دلخجوا هدحض ضمن یچ هلیخف كنافویرسک#
 ا

 زن او یف كناحقب اقا یکن کلاس ن انکو ولوا مج مج کد دفج نواف> هلن قفا

 سوچ 1 ك مالا یک ئافاهبالافار ولکی جم كفافح تالذک

 ۱ : جاطبا لاقن و ہممأر طو یلعطقساذا آر یاس داخل وس اس دلا
 ۱ قاوحاریدن اوادیعسن هلکن و وی کج تمايف دیدن لفاق كلذکه فا! هع س وف یا ءانخلا قاحیف

 حمص سا حصص ت

 ووما



 ھی

 ینالا بابلا نم اتم مفلس EG لا و وو

 ءازوەل_مہمءاحزجو هرج ادا لحل ا هاف ق دج لان زولكەدەنسانەم كمتعفبا یز

 یقاذا هنسانعم چ وطقم شاک هلیدمویرسک تالاذوینتلاح قبدحطا كاتتا یرغآلا
 تفاذحهجرحدلانزو لع ةفلدحلا ۱ هنسکنالواناسال صف دیدشت تان نا اح

 لاش هان بیم كمالو هلته ن قلذیملا كقیا اہظا هنن دایز ندنفب دلوار دات بودیایوعو ۱

 لاق هنسانعهرانشنآ هلنتهف قرا هدسنعام مک ایعداو قد ا ہظا ادا قلذحتولحراقاذح

 قرحورونلوا ید نیکسناررولوا ءاکوردقغ اب نالوا صراع تالو د هیون تالذک قرحوهلا قرح ى

 ليف ا هلم هم نیسو نون ل سنو لسن و م طقتادا عبارلا بابلا نھ ہرعش قرح لاق رار د ینداکلکود لبق ||
 رعشلا قرح وه لاقت شوق ن لکو دید انفو لیقهلبرسک كنار و یف كناح قرا زردهکاکودی ۱

 كن ره قار رحالا قریلادیدش یا قزح با لاعب رارد جد دول نالوا ی ورا

 یم كي ڈرا ةکلاددش هانعع رکان ذو نلع قنرهل قنوصلا نانلاب هفرح اف نلبلسک

 نوعط ناسفط ندمراد یو هنسک روی ندمیم یر دعا ل دنه نو رع هلد دش

 هکر دسعا ېد ورع ن ثراحقرحو راب دب د یب دقابەشفآ هنسکر ا ۱
 لواادتنا هشنآ نس هفتاط برعهدنراتبالویدن دنکی راک ید قرح هروب زمو ید ماش كام ندهنفلآ ۲

 كنزمه قازخ الا قاب لرد دشن و یم كارو ہلئبتشم قرحتلا زرد قرح لآهراناو یدشسقب ||

 قب راو هلبنوکس كنارو یم كاج فر طاب قزحاو رانا شلاق رحتلاقب هنعم هب رسک اتو ||
 یهنسنز هلی :وکس كنارو یخ کل اح قرط اه دنس انعم قمار دراما هل دمو یز دک کنار و یخ تلاح |
 یرانیدقرحو ضهیذضعب تککحو هندراذااقرح یشل!تفرحلاقب كمروس ەي ری رو کلا اکا ||
 ننالاو لوالا بابلا نمهقرصو هقرح هان قرح مهل وق هنم لود ځد هکم ر وس لا یو هدتیضخ تااج ۱

 كنەلمہم ءار ویک كنهزسه مراو اظیغمرالا كيلعقرحنالف لا و فیرصال عم یخ هفعسازا

 كنارویمصكناحقارخا هندربنلیاهنفر خا نع هلا یضر یلعآر فور دیراشب دیرآ هدد شتو یف ۱
 اسد شنا ول او قوشیخ ہدایز ەد هغ یکتسهکر زر دهنال وشقارحو وصنالوایلزوط دان ز هلیفیفخم 1

 ندفمقحهکر ر دەواقل وش ہفارحو قارحو هودعق قزح ناکاذا و دملا ارح سرف لاب ہلواربن
 ٰیعض كنارو یخ كناح ءاقورطا راردنالامعتساهلدیدشت ینآ هماعورشودهش ر نوا كن هدقدقح شنآ |
 ے5 ردیک عونرهلبدیدشت كنار و یف كناح هقاررطا ردنغلہدنسانعم واق ك اک ہلیدم ین تا و یدمو |

 هلوا ر اطیبرف هکر دنروع لوش هرس کس كار ةفر ههراطا ردراویشنا شما قبا et نصا
 نایک ر دیرلشاب یانوا هلب رسک كنار ناتقزاحا ةفراطاء ءاسفلا رخ هنع هللا یر علق ذو

 چو ا رولوا ہدنرلجؤا قایوا هکر د کس یتا نالوا هدنزشاب ناب یدتنا راضعت ن ولو 1

 یشابیفلبوا یدنیاراضمبهلوا شاسک ی ئاب ینا وا كن هکر بسیج
 ءاعسا هلبڪف كنارو يم كناح ةفرلا نوسلوا یضراع لک نوسلوا قلخ كر کودنالوانئاز
 كنارو یضض كناح ةقیزا رد رالغوا كن دبلعت نب سيق د کر ددعسو يت : ناتقرطنا ندندلاجر ۱

 دوسدوخاب هنرژواوص هکر ار د هماعطلوا اسحوردظلغانداسحهک بشود شرکا

 ین تدحو لاق ېچ هلرسکكنارویضف كناح قئارطا رواواهلغمردشرق بوک و دنوآ ه رزوا ||
 قفقوط هنیرب یر راقابوا نکرروبهئوکس كنار «یمع كناخ نارا, قا ارطاالاشبع مهلامنالف |

 ے۷ا

 | اضبا یاث ا ےک افوذسح قذاحب لا قذح لاقي كمفكا هلی قودلا هتتطتاذا

 فرح ندسانەل:وکسك مج میازو یزسکكلاح قزحا كا تفماج هلبغف کنار نط ںیم درام ||



٦ 

 " قهالطا ںدخمزوکڈ اج نيس اوج هررواقزو تاقلاوج یو نکاو هنشانهرااوح | قولج
 سراف تعا یلصا كنوبو قهالطاسوف هنمو رونلوا یر هک اطقدنف هلنرنکاناهو یم ۱

 رپ رار د اهلج هرکه دیسراه تغِ)هکه نساننعم لزغلافنک را راد هنب وط ثالبباهلح ورد هل :
 e EEN A وسن یرلکد ید هالج ههم لور ول واتس الم دال تفاضا هدقهالذن
 هلجآ نلچ هکر دیزاوآ كنتباثروآ بولا كنو: لوح هلبشف كالنکءالو كو یف کمالو

 ہہ رش یب قینملا ںیٹاک-یزاوآ ك ننس ہل رواقانو
 ا وم شاید هرزوا یسرافناسل یلصارذبرعموو رازانآ شاطهلکنآ هکودهنسنلوش

eSفن كو 2 دتا ارفرد عام زن ۶ وم قینعمو  

 | نیسلوا مار کیم نالوا٭ ہدفیجتم مالکوب هک یرتوا ندنراکدہد یرخا قشرنو ةر ق باک كلرابرع
 7 كی ما تامین تقی ردقمآ قوا لینوکس تنی وف كنار قشرو کج دزر آق قت ینو رو

 7 اش یردلیلعتف یربدش روب:«یدنا هبوبس ییج هلبدمو یرتسکكننا نونویمف كيجو
 تو 7 کم یل نیا یار قیناح هدنرتیکم عججردند هلک

 1 5 واوا مجاز فرح یبا دنلوا كل هلکهسلو ناز ۳ کا هکیرتوا ندنوبیدزبو هلندمو رسک

 یکی هدناو تنافص نلوارزوا هدیزملاعفاو هدناوا كوسا هک الاخ رددغاز ن نون ن اریزیدرولک

 | «دایز هناوا كرا هلک نالوا یعابزو رولوا عابر هساوا ند هلکی نفننونرک او زالوامجدماز فرح ||
 | یف لبج قوجا“ ال کج رح هلو نداعسانالوایراجهنیرزوا لاعفا هکر ک زاوا قحا قرش

 | بک قبطنا (ماطالصف) تعاجرب ندسان هلبنوکسلواوو || نس
 ۳ دف رابط هکر دنوا نر هلن تخف قبلا الا بالا نماةبج قب قبج لاقت | 7

 . ار وا ےن نیم هرض کنن ی نامو یتف كنیم قبلا قند كار هدناید
 | «دنناسهفدض نم قالا نولو زورعا قلا نم نینول نعیهن ہلا تیدسط قوردعور:ندامرخ |[

 ۳ فر ہدرخلوش هل دیس شنو یف لدالومن خب قل ا یدشییجنندرانوب | قلح
 او هیتر تساهم نبدا داوس یم هرق لزوکهلنبتقف نیملاهقدح ردشعلواهدایز || قدعخ

 کعا هطاحا قد دحتو تلقی فا زون زر م رکنا فو له قیدعلا یخ ہللرس ہنر نک ك ا ۱

 یت وک | وق دح للاقنہانعم لیبر شک لنز له قادحالا ژردا

 آیی انا دنا د غاب ل وش هل قو یر نک كلادوی فا
 ای امار یکسر انجل وش منہ دمی انا فونز موج نشمر اب دن یر ہنر قر

 ۱ نان متناسدسوف د تروا یراکذبد هدگوب هرف دل دمو یضكفافو یش فالاڈو ناخ یودبنحلا ||
 2 هل اریفن تقد ینعی قیرصلا نم ماللاة اب وح رحدلا نرو ىلج دَعلدفا اموق دملا لعنالور دی رغم | ۳

 ن كلا دويم ناب هقلسا رظنلا ق هتف درا دا اذا حیا قل دخ لاق را رد ةننسانعملعارظف ||

 دهد وش وف دہنہو هلم اعم رک ةف دین هز فر وک نالوا ویب یک بدھ هلی رسک كمالو
 تنه دحکم زط ن نبنیدتادبغولا ہدنرالوفی راك دبد هول دخ اةاشلانم .بئدبلالکا | داراب عو:

 دک كراَح قد ا هنيا نوم ناعردزوکه فا دے یدنآ یناتعالا نسل ابا و رد وضع قنف || قع

 فا 11 هان وکس لا نو یت کلا قفل كف لیضحت ت زام ہددنش بر هل وكس كن ەچ
e :2 ۲ او نآ قلا یصلا قن ےب لافباضیا« هانی ہللرنک ك اح قاذا تللذک هانمم هلن كلاڪ  Fdلی  

 5 تلنوفبا 2۵نا یا انج لج راق ذچو و هدر مادا یناننا بابلا نم اقاذنح وةفا زجاجات

 e رف نلغوا لک كاج < فادها مول یک الع معهرزو| قلول لار وسکمیردصم

 | مح لاغير ا ا i ر ثالاد یابد ن وک

 سم
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 ۱ 1 | زدیسیسا كہ لی کیا هود و سا نزار مردشٌمارورمم ۱۳ 2ے :
 قول ی ہہ ٠

AY ۱اقواوقطن ینلاالا هما بند یلع هولتفام ر دشلوا او هنس هیتر نالو , 

 Fa دف و م ممناصا مهاوق هنمرومغ ناک دعفد هلی دمو مط كناب ؛ تلز:ک

 کا ةقنالا رارید ہکلگوذ تولزاب هنر جاسهبناو ةب رم تاب
 ا تارا و رند یاد هلط قواو لو هل شک ك نانو یعف كن قباوبلا تنا قا

 هدفرش ثیدخ قو ید قا کوودہرزوا ار ہداتقوہو شیوه تل

 تفاوالب هل توك ك واو و یخ كنا قول" قولا هرشیانالف هیات د كنع تءفدلوهتو ردا

 رد و یعط كنزمهو یف ك ا ER مهتاصاااقو و یاد اب اشیا

 مہبلع قابنالافن كف وت هکر دشزبا تف هلب رک اب وکر نخ بادی
 دن نم هیرح توا عابر لا نو ىلعةقابلا قوبلا نم تودصلا حرفای يهادلار يبلع مس 1

 ءاٹلالضف)ر دلکدندضر هکر دبازہ: د قول لوش بولوا ضراع هی دز دن انب نو ق ن

 اپ ر رد ید غل اهبل أن والتمااذا ا را بالا ن اات قأءاقسلا قت لاق 2ھ :

 لاثما قو ەنیکن الو ا لا تیضحغآهلي اال نمهو یقف كنا ئ2( ابضغالتعا (ذ دا ا

 | رولوا هلمحو هثقفاومو تفلا لا ضوخن OTITIS ما وام
 : كن هرمه ق الا ردهتکنالوایرح ید یا و

 بم | نشود تخدش هاتف هم ات ھالباذا الا تفا1 لام رب وقف

 قر | یررهزهکر داودو لوکس كا رو یرسک ات قاز لا دفن ات وہا
 نوعا یکی دزدی ص دصغ زردہا هغ ویډ قابراہرخل یس ەہلتاط برعو رد تر

 رورممکتلردبا هیت ود هارت قو چو یدجباو هلن وکس تانابو 7 اک 1

 اخر ۵ چپ بک 3 پچ وس و مچ عج ۰۱

 NS یضا كنا ا هوفر N كا ty ۲ دیر اوج ف ك 7

 قوت نواب اون ئا ىلا یسفنتقاب لوقت هان ہانبنشف ناقوتلا قلوا خاش مستر هو[
 قوت ءرلا لانقپ ونک نالوا قاتشم هیدنسن رب هلبدیدشت لواوو یخ كنا قازا( تقاتشا اذا |
 رت تن تب یقه اردک لاد: ق دابن( لمف )ید درواک تد لہرا ی و

 كناربرولوا اک ق هاو هاب مکحیعودجاذارطلا قد لاو لئاس یا قد
 قرش نوح كلام رب هک رد ۳ ل رش هرزوا قو روفصع هليا ك نارو كا یوزر قوتا ا

 افت رخ انسان انلوارکد قو فن دا دن عرس براک وو سوگ

 هیج (مهلا لصف) دید ب زدی د بوجنالوا هدنغوروفامرخ قدر افت یدعا یئاسکو از
 | ةر جدلا نزاو ل ةفدزللا لات | توصدوخاةلوا نر ەم ەكى کمز الا جین

 | هننرزوا فخ هلن كرم و كيج ق قومزطا:رد رد عم ند ەد گه دم نو

Eنکاسهناضوف اول ز لیمویتف كجا دما تارا ردشٌملوا رند ۳  

 قلج قسوح كيج قاب هتف نالوا دق رف عج :نزو لع یتا زدند صا کردینا تلنعاجرا

 ا قلا طا:هدفبر شب ماشردب مسا كعضومر دید شو یسک الو یرشنک | ۳۹

 قللاوطا ةنساتعمرالا وج وج هلن نمک الو یف ك وج لارغا: .فرظیراکدبدلاوج لىرىك,

 یب که رک كمال 4 نت تافل ج كام ی رک ك مال و یخ چ۱

۱ 

1 

۳ 

 قدرح

 # 4به قترخچ

۷ E 



 قرات
 تو

 ےس توجه حج ہم

 کئ
 سے

 ا 3 تی گا قلا واود ا رک قابض 1
 بیم ارش هر ہا زروق ہن هنآ ا زکر خاک لوٹی رمی اب ةفاطبلا هلوا قار

 ۰ ۱ و یرلکدی دهقاطب روم یدتاراضعب ردیتفل هم لهادو
 ید نه اطموب هلن وکم هام ك یامتناطويرسکت ارت قیر نورد هنر

 قام حا روا تدش وب وصب رک ابو كم یادت شکر رول
 فا : هال هر نا ثبدخ قو رارردیجد ہغلوادراو ةلفْعلا لع هکر روا هنر
 و 5 قعت ا ردو رک تاور ول ڪس زم ید بولوایوا کین عب مالک زج وادع ھل هاا
 نیست رکن يلا نزو ىلج ییمسلاقلط لران ہلئدش ِتولب یروسغب الذک هد نو ںی
 ذح اقل نوقع ثبدحلا تدخل! قوەتققشاذ|اةبع علا قز تقع وقتی یناوا دنا بوراب

 شو ۳ مل لون هان یدیدردگی زردفآ ناق بوی این یزد ثیدچیاذعم
 3۹ قبل هنس انعم هض ہضوقی لس ہارضف كناب تک یتسوانزو ردہک اھ علوا کیک یننرط بد

 ۷ وا نوچ روس بو ورد يمآ كعضوەرب ترک هو فدا ضم کس یم ا تا

 [(میوخربغاب مکعٰیرومغپ الرکواھدنوز کاٹ ادا هر تف لاغب وا دہن انعم قاوا قو ج ِالواو
 مب و ماگ رک ہکلبقی ےن كفافو یف كلاب قافلا دیش طب نءاجاذاءا ملا تب رار د
 ۳9 زر لات ردوا هاما نالواهدنرخ آرد هیانعم نانلوارک د هرزوا روکدم نزو نرو ةهاعبلا

 Ea قاد کات هلبربکكنزمه قاقلا اھامم لينوكس كفاقو ضف لان قایق او
 3 ا رااتفا اف ریپ ۳ رخوطدالواق وخ تر روع قاعبا ودمالکرنک اذا لح -راقبا

 1 ۳ نزوى قالی دب اش لاية كيا اکح نزاوآ تن هنسنرب و هبرززا نزو لج ةَمَِملا
 وي ار نالوا تونم هنرهش نا غ یدتبا ومص ا زدعونزپ ندامز یخ
 و قل جالا نالوا ند رد هل هلبتعف. قلبل یدتپارو رم مک ددلبادوجم دا وهاب اف ضرف فو
 رس نا نوا کر ركل نک نوک مو ب ی كلاب هم هنسانعم هابطف اريد دهوا هرو
 ۰ او مالو یف كان : اغيلا هنسن نالوا ہچالا هلبکف كمالو کن قابالا
 الو اردا ]۳ .داعنپ لوم: دبا اصحرب قلب او اھل س رفو قلبا سیف لاقي

 وراو هز دص ی وذ قلآ هر رج هكله هکر یا لر اسصح یکیارانوب قلب الا نضودرامدرم رم

 یه قاتل ردپدا لر هشرب هدماش ِتیالو الو شابوس یمالکوہ هدیباوا ردا

 ب ا ار ہارخف كمالو ییط ك ناب قبل قاقلباقلبا لاب قلوا هجالاهلپرسک

 كلاب ی در دور وتو مذنب نکی ینا دا ج قبلب یهبمنیوقیلب
 وم یل ۵ کابو کن ری قاین انار سک كنم قالتالا قجآ هلجییوبف
 لا را ERR و كنا الا یل اف هک ٹا ذا اہک لپ او بالا تقلب

 : ریسک بانو ییغ کئاب شالا یک یاوەدنساعم هزافع یدحاو لب دین ننویمض كمال و یف کلا
 | نان ّ ہلا یکتشخ كاکوک هل دمو یرسک کیون یتیغ کب ةقنلا ردراشلوامب زر هکر درومجلوش

 لاو تاب قینیلآ رولوا ہدنیکوک كنا کرد هژاد ES یا تلذک
 ها ا ههدنبلا رول کند تیپ رودم وشال کیی دښت دیا يلون ایه

 وینا لدقدن یی هدر سک کلا دو یعف كااب اه یقدنقرب یدچناو

 ۳ یاب اچ میاد ردورینوا] رجب نیدطمرپ ی لی کد یی ی ۱
 ہوش میمس ا وے اتا مس ہی سس ی ی س



 تب
 و سورس توس یر ۔ صو ےب یک ھم ومف یس تیس

E EE تفت لاق TEE 

 | یرشک كتان ن ارا را اک 0
 ولار دحباغ آر کرا رٹ نزو ی قاوزالا EEN وک

 رکا نذو ىلع قبر فورا هرکشاللا قو ییدناو فور ر ک تی زا
 :نظلادحا وا توا انار نم قر لاق خر ظن قد اب تواقعسا

 یخ لنده ییزاالا دئ قت زافز دف وت تو یرسک کلو یز و ۳
 هوا قاز دار زرو اھ وه تالذک قازا و مش اتم را جت طور

 اقرا ۂاواواق ان یا ور فراموش کلر ۱

 هحالا لغات لا قازولک ید یت وقف زا فر و هاتف دن لشلاو یک
 یی كرا لب رنک كنار یخ: عغللا قر قزال رو دا وا هال زا ڈیداقر ەز زوم

 ۱ سر ا درک ئی اب تار ربا را
 ۱ لاقت یجب سکا قاب هتشانهاقر رول وقَوولشاطكل عا

 ا رواج یراکدید رک لک كونو نت ك فاقد قو ته الا و تم

۳ 

SEEN 

TTT 

 هکر دنتع ةرولکقون انا یار یه كنفرامدقمارز ردزاوافخ خو هنتسالک تره

 شیر اودیدکب تط لاک فز نطق لا قا نم داو افرا لم خلا قا راو یق
 ۱ قرلالا درد رس زودرس فی یر تر یاد - ۳ ۳

 ۱ نانو داوس هدا کب هنشزهراز د قر او ملا كنر وارد یکی ةدنآ هکر سا ئار

KEهل زسک كرار قرابلا ارد بک ی شبد زاصو دیک ك کرا سدت ورام نی اف وا  

 !تالذکه قراب و هقراب دی اسو یر اب نام لاق تیر دت

 ۱ فهو رد ولن رابلازاجت رقم ندع یا هکر دندآ کول ہت ن دن قرا
 كندز مه قزیتسالارادیوماقخد كعضو مر بس رده خوک زابور دل د اد شاو یف

 الف ف ی ورتو ابن نا رعت و فو قرکت كازا
 هنسانعم شاه واک تلا حل دقت رده واتر اش یوم ٠

 تازو تق كابو نمت ززل قزال" ی )ذو
 عاج نهنس ار لب دم و یز کس تا هیچا ورق اب ییز تناول شک
 كارو ەز مه قاشرالا هنسکدالوا ریل کتاب تفاهم جا ج7 |

 ى ی
 | با هلي تزازو ىم كاب قابلا نهزااذا شمش ا(یشکربا عا تی

 ]نفری كو نل وکٹ كازو یخ اب یزد تر يا
 کمکی بن وک كنس وسفك ىلا ك رکو كاذ ڪنڊ فنا اتنا زال 35

 نوا یباعآامزح دلت قول تالذک والا بالا نعافسب حب لان خام

 .دیضت عاطاھل تاقشاب للا ونان لۇق ہنمو لاطاذ اقوسب تلذکل والا نال
 ی ابا ااا هام رهنالف قبلا ناز دیخد علا ا دوا ١

 مع نه مقواذا ةف لا تتساا لاب كەر ونک ر خادش لو ی ا

 یب كيه یشالا فا نراوتف ر قا هسة لبر ا

 2797 قامت اس تارک او یر
oan. gaهی فو ٘پؤ 1  
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 جنون وحی یورک

 الا
 ر0 ٭

 سوم × کا
 حج سیم 3

EEا ۱ س اک هر ول یجب تانکر الق زارو ین اب قرار  

 قذر

 قشر

 قت



 : افرا

 یہ دم ار رت أ چر رر ۲

 و خفیہ رسو نی نا حج 0

 ]رک يک تفرشیدزدونس ادم قازا ساق قاراراضماو قلا تا ضااذا موقلا قربا ||

 دهقان لوٹی بلور یه كارو یا تاب قو لا الیلفءانتتنهیلهاورصادا تب زب |

 تن

 ر تامین راکدی دلار بن TPN سیم
 ملراوخ را دومحارط بن اصو ةرزوا یریشفت بذیهم نم ال دب راکدند نلکر کوا هرروا
 دزنا بنات الض اه نی هلوایراکددقایح را اوشرادرهکو د اویروشمورد شما

 زا یخ نود ی سی ندا هد روهشملنبهکالاعردلکدولزک ٰینسطرغ
 4 طی داب بارض «دراخادهخ ےن ناسا وب فظ هئساوب كلر وپ زمرازک هدایزنشهطرک ||

 ]الا تاب هرکس كنهزمه قوالا زدفوض وم هل واج نوب نم
 اتو او تقشمہدنسکو+یق قبو الا ندیم یخد ٣| ضومر قواودفوا لع

 ِ 1 اب و ی اك هره .ناقمالآ یرکذا و من هتج | فیو[هقواقت ا
 وک قبلا (مالا لصف )هنسابنعمیرپویجرج یمنی
 نیک لب قبل. لوالا بالا نم افثبقشیاذنکحیضوملیسلاقش لا قب قدر ابا عز

 ۱ تقال ر جس سک و یف كناب قلع: هنسانعم رانا یلزاب
 هد هاب وا یزوک اوالز وک الف قا ابتر واذا ٹلاثلا بابلا نفاق اه ةا دنع
 ۱ وا ار لاہلئلا یس ہک خیجواورتروادنشا بین! ٹروع کس ہرابزل وش هل يم ك نونو كن
 1 و ۳ لا : ب قه هردلب لنت قول ویدنوسلوازوتغابی/ددوبهننابدوجخاود

 زا قیربلا حمام عصر واک ہد یجب تقرب قوم و الالناذاوالا بابلا نم ۱ و
 وا رخاظدن ما دواب اک ك مش هلن وکسكناویقف كن قربلاعتم انعم قمردلیردعتا
 وءقر زر تر ید کفر ونراهخوخروق
 : زرسوکواکوپ یودنک ہذا زرا تفر ذا تقراوأ لا ند غر لاةب ربد ید هک
 هککو ر همام ظ ؤا مغان لو توعاواپینزب تنه ]یا قل اشاد الا تفر لاق لپ د ید

 قا می
 'ِللخ یر و ضخجفنیجقبرملارهظااذالالابابلا نم سصبلاقزب
 ا قرود ةف اضالا تلخ قربلاع هل وار ومغب دنا هکر .ردورل وشه لبد دو

 سی وہ ات ابہام قفل بدو رک كنار او یخ كنات

 یوم رک نمه قارالا تار تفروم اه ترا نمد قف
 ۲ | | سرا انار دیدم دلب ها هتلک رب نارباوردشع ارور دز فن دعراهدلادپاپ
 ۱ ۱ | تلاعاخا دا ترا لربذ ید باوا اتوار وک لکول نیودنک+ هوانقار او فیس حمل ادا
 ]وقتا ر 7 ,د ی مد 5کود ینابتزدنبڈ وا كلي وص قارا وع او تان وتعفر یا انا

 و مچ ا مس نرو فض كس قیا دادم رک ك نارو نم چ قربذا دلوا کوک اح زس وکی کوہ
 : اقم و حارضص بحاصوەلکود خاب داس ولی ا دوخ اب شب وزرٹجیئنزواەِکرددوس ل وش
 دبره وج ٽراځزع وارد هوا درآ از رو دشا ریسنتوپادرآ وربشزا مانع یبهقیر
 ۱ 3 تخ قرب قربلآ رد وازاوس مولا یلص مرکب لوک یم دچک جا ھو دما ۱ لوشن درا اب راچ را هلي كتاب قارلا ردلکد هنساحمن وارڈ ہنس تر ورچدوخهلاها

 اس سو سست سس کیش سلو وت نیلا زا قوام ا بول ۱

 5 قا ۱

 . طظ



 كز هجم ءازو یف كنه 'قزالا ردیععا كعضومر هرزوآ یزونیارخ هل بم كرمه قاپا||
 لار اط لبر دک ك نازو ی كيج :قزألا: :یسوانزوردیکدلزاەنمانم قین قاراط هوا #9

 هنآكياج قفاو یی هلردم كز هزم قافالا هنس اتع هبحان بناج یک رس لبا سلع هل ۱ / ۱
 قافآ هلوا ندضرا فا رطا 01+4, هلی بدنش كنا هدنرخاو نبتت :قفالا/ زار یخ 1 ا

 كار د« درا د نل وام ات غار د نف و مرکلآ ق دیا ابا ذا بازا ټال نا ۵ ا فالان ۱ ۱

 یابد هک ر دب رد ل وک )ید ءویرسکت فو یخ کب مہ نالا نه ام لع یک مدا همدا ېچ ||

 هنسانعم نونحم هنسک نالوا نود دمو ی كالو نم قول دمو و 11

 وری ا

0 

 | ردریغصت كفرواقب روو ٰیدیا قیروهدنلتفا قبرانع ردذوخ ًام ندنایحت لصا | كو
 لوشوب هک ردنا مز هوش یس هفنابط برعیدنیا یعهارولو| كعد نالبا هک هنسا ولكنا زوب
 ژدشعد مدروکهدنرزوا گن ءودزوبرب نشمدآ ناس نعد لوغ ہکردذوخأمندئاوف كن هس

 یعض كنازو هلنبتعق جرات یدنلوا هبمنوید قزم رخ مضوف نیو تان

 ةلنوکس كنافو یعص تن مم قفالت قا :ٰقاضایا اتو یر دنع قارات لا نادار اط لندن

 تك افو یدم كفلا قفالا# "و دوب د ساب ی هلتبتعض یدید یفاراض دو دنس انعم یوم هر

 لی وف قفآ سرف لاقب نالوا لاو ہیبت رم تی هدکا ا ہدزوا نزو لعاف اب زد ےک
 جفا قوالا نبذ طلا مرکناکاذا و

 هدانعم نااار کن زورم ما ہل

 یدم نل ہز قالا | هلوانیماملکید یەك زر دهد هبیرد لوش قبفا یدتبا یععصاوهیلوا ما| ا

 | نانو ضف كنءنمه_قفالا یبکهفغرا دلی غرو یکے مدادلبدا یمج*رزوا قزوەاعفاۂلب دریک فو ۱
 مدنژونرواتیهاراصنایا غب دا دا نالا بالا نماقفا ہقف اتم دا قفا ل اق كجا تغ 3

 هار بودیا عجزت نززوا نضع انک شعب و ضرالا ق بهذ اذا نالف فال بد
 تضف یلاسلا ضم نمک اب لما و لس قاب فلان لی اکو ات

 هانعع هل رسک ناتو نہر امہ قال الا علاذآ قلات لاغی یم دال و ین

 كمال و یرسکک همه فالك هلال" هنش ال رت وک او ین ەز
 هفلارول وا هاکو يج هلبعف كمالو یرسک كنهزته قلالا .هنسانعم تر و ید یو : ۳۹

 كنه دحوم ءا و یرسک كنم ءار رب د جابر و زاری د درة هنککر هککراورونلوا قالطایخبهنو»یشپ
 ینزو لعوف هلبنوکس واو هدننسامو یف تمالو كنه :یاوالآ ار د قلا هلال اح

 ہرزوا قزو ززو لوفتم رند قوا اموہف لحزلا قلا ارز ن مز ول هز نوا یتزولغفا قاوا كبس درک او |

 هزه قلالا هنس انعم ولا ی رس هار حص رئ ناھن کر دنر وغ ل وشل بی بصق ِكِْلاو زرتکش ی
 هل. دمو یض ك مالو یش كەز لم دهولالا دنسن نه دلبهززوا ف زو عما هلی دشن و یخ

 ۱ ننحیاقا ای لو و یاسر یر کت نشا قبلا جرفاذا
 تر ق قاتلا قبعایا نالا یی لقب اروک ۶ بیو ا و |

 یسک یون قو ةع ہلا رمالا ی قئ ال اب یایشنا وبا ودیا تودہ دنیا

 نور کس لو الامر قنأنو یفموانتوَرولوا یک یی ا ام

 گرد وخر یو هد نرم 'قونالا هقاناوفانا پٹ تمباکو

 ۰ | ھا سما اھت ورب كلاب و یخ رویم نه ۳ قي دالا اضبا قورتو ةوزآعدن ||
 مور دیمسا كز دیهاد كاذک هللا هدحوم ابو ہلمی دار قیر ماو قیر لع نیز انا ٦ ۱ ما 1 4

 5 زا بالا نماغنا قنا ینا اع ہنس انعمر ورم رفت 'ییئالا اردا لغو هکر دمام

 یرسک كنهزمه فان ال اھ اھم اهف مقواذافضوراا ںافتالف قلاب : راوبدیخدهکع ان اس[ ۳

 ےک

1 | 

 قزا

 قلا



 فپنه

 راه

 فوه
 یھ

“۰ 

 لاق نېک نان هرغوا هتفآ نادلوار .تحد ہلیدمو یمض كنار و ینہ كم فور الا ردررض نزک|

 هند هدر ورکس ہت تب لورا یک فیه رم حا
 وغ هو هوا تیکسلانا هیلو اب كن ]هکر بد هنوکلابلوش فهو هیلوا یرومغب
 Aw نالوا هدرنخ فهو هاکودیس اد هلغمل واربخ ات ین کي آ هکر دید هنکا ةنکا

 :هفافهو راربد ید :هناوافیئخو هنس نالواقاو هدد طو یف تاافو یف كناه فاغزیلا

 ۱ 5 اقنعم فاف# طرق ہلوا فافلشو قبقر هکر رد ید هکاموک لوشور بد خد ہی ہکلوک نالوا
 | رت تعرس فبفهوافیفه فه لاقب قاوا فیفخ و قارب : هد ویرسک لفو یف ك ناه, فقہا فیفہلا
 ]فلاح قاھٹہلادخ ادا ج رلن الو ءالدتعم ۂلیدہد شن كاناف و یخ كناههف اةہ لارا ارد ید

 ار دەكا لوشوملوا فاغش و ق ذر هکر زد ہکلموکل وش الذکهنوکس كنافو
 3 یس ھا فقل ةنفہلِا هوا زا قراقەکر دنروعلوش هلیخف كرز اهوى كيم
 | ۲ 4 یمضكنافوفوکس لناه و یف ناب فو كا زغچلاةرزوا ئا وز ت و وغنت ر وغ نالو ازا اف

 دحر هننکنالوا یزج یذشا واضغبو هسانعم نابج هنسک نالوا قفروف هرزوا ینزو
 4 قی ضس اواوو یدیدشتو یف كمالو یرسکتكناه فولہلا هنسانغم

 1 RAA ہلیربکك ن هزمها فانجالا' ہلوایح لا مبظع بولواافجلهاو
 EOS هاتف هصف كونو یم کیم ةقناملا یک یسلوکك نەنسک ناله رم

 | هزاح مر داوا یسا هکر دلت ل وشل وكس کواوو نفك زاهد فوهلا کلذکءانعم هلع كیوئو یخ
 لاو هنسانعم هراح حر هلوایسا هکر دلب لوم كلذکه لینوکس كباب ایف اہ فيلا هاتف
 | ار هند لیہس تولوایراج هدنس رود هل ونج هکر دلب یزلکدیدایکنرواک ندندناج نم

 020 یتع؛ هس بو یش لک ف فی اھنالاھتاداعل یا اهن اب دال فیه تهد للا قورؤکندنیلا

 ۱۳۹9 اب وس نوری یسررد فیبتلا ردیروق بوکج نیو
 وت ا ةفاخ معلا ءاتشلا نم أتش لاس ةباج يلان« ل جنرل فيم
 0ک فاتعالا هاشم ہلبنوکس تان اهو یر یردلسک یھ فانها ند یقاب ىلصا كف ورولوا

 ناش نو نکس لو یف اھ نافیهنلا شطعاذاقانها لاقب قبصوص هیسک كابو
 السا ید هلج ز نالوا زس وص فانیهمو انانطع ناک ادا نافبهلجر لات لاش
 ]اف قل وار وصیزاوط كموف هلب رس کس گز مح ةفاهالا ہرزوا باور نیما اروئلوا
 ۱ 0 9 ربه فزهالا ۔قاوا هار گص وہ و نراق هلدیتعف فیپلا pe تشطعادا موم ملا فاها

 13 ۲ سس كانو یضكاخ ءاقيهلا لوا ھوا دا یرککو و ینراف هک دەس لۈلشةل ف كنابو

 | لینعو یر کناه شهلا ءانقيهةًارماو فیجا لج ا لاسقی یوم هلن دم كفلاو
 gU لاقت ر زولوا غهاو تفص ید هنر هافهو فش مود لان ر ییج

Eفا ا :۱٭ یره زطا حاععلا هجرت نم فاقلا تاب#  

 | لقالاباسلانمقب وما ا بیلا یبا لاسفب ق وچ الوقف ہلیر سک که قابالا (فلالالصف
 _ تازا زٹنلاانا قباب لاقی كا رک الی دشنو یم كابو هلن: با برھاذا فاساو
 رتقرولوا ندرب دنکس هک الوش هلنبتضف قبالا لرددکقا خت نسفن يدنکه نسکرب قبا
 ۳ 3 GW 'ٹزھساڈا منا زاتبالسبلا ,انبلا نم تق ةرا ل وذ قلقنابوا نشف قرالا هننسانسنعم

 ]وب زی تانارویطف كن مه قرالا تلعفا نزو ىلع تفرا لوقت قوا ہل رسک ك لابو
 |نافرالا قرہسا یا انَمَراتاَدَك فرا لاق قعردنابوا رکلانزو یل :قیراتلا هنسکنالوا
 ۱ :بواواضراع ید هناسلداوروشرا دایک ردا لوش ناقربواردنغل هدنسانغم ناقرب ہلئبتصقا
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 ج
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 عد



 ام وی کد تفاکو یندلواو فیولا نا کی

 شرب ابو زا 7 2 7 ییہ یم اک وت ۱ ٠

 بیع مودی اکا و ی رج بس !اداعبارلا بابل[ زم ]|

 فال فال وا ا لی کا كر :زھھرل و دید فاک اول وواؤاهَك نه هک نالاببلرسکواو ناک و لا :

 یرلفاناژ زرد ید هکشرکس نتح رب فالووەنسانعم تفلاومقلق مقلق تل کالا هلبرسک لواو |

 موق كا ذکف یلوو فالووهانهیلبدمویرسککمالویعف یو ۱

 ان سیا نل فال e و 1 و
 ا ا ا تو لا قسخ زنا ا یس بغل واوف نب «قاوا مفت ما ا

 اف 1س کل ی YY كانو یخ کناه فال بیداد ۱

 ال بواوا یدومبیبشتکنافو ىة كوچ ویر تم ك راه فها توص

 موق كر کا كركر دونت نالوا عفترعره هتوف ,فضدہلا :نوناوا ناسنالرکن
 یراک بد قده. هد هی هنسک نالوا هدومزرفو ئ راک دب درد نفد ید دنا تز قواو غاط رکن خب

 ناو یلص قدم قی نزول لک ك8 نا ياا ردذ مور

 بصتااذ یٹلا كل فدا لاني اردد نوا نم کنیت ناموس |
 هتسنرپ کاتو كه :فادہتمالا تروع نالوا لقا ہلی رسک كالا دو یعص كچ دفدهل ۱

 ولت بز سکلا دو یعض كي”. یدهتسلا بصتناذا*یشلا تلف دمتسا لاقبقاوا نبعتم تک

 هعطذر هلن وکس كالادو یرسک كناه هفدهلا .صب رع یا فدمتسم نکر لاق هشو ک نالوا |

 .a 2و نعموانزوردبکهطلخ نوسلوا هعطق را ندهالخ لركن وشاوا دعطقرب ندراواتارک ۱

 ین دم هدهنسنر هلن وکس كنارویتف كناه فرہلا رده لمس ءاطو هداج مارو هجا
 فرهو یناشا بابلا ن٭:فرختالاع فرهت ال لاق نوحآكلمر ونکة بک یر هتک ن دشا 1

 لاعف هلن هات ءاتاواھ انا تلعاذا لنعلا تفرهلاقب رد ید هکمزب و زین ن هوي ہا ام ا
 فرها لاق قلوا ہدایز لام كن هسکرب ہلیرسکك:ہزمھ یا رهالا فارعالا رربذ هنس هویمارخ هرزواینزو ۱

 یو ةبدرا هیدیدشن كنافو یتغ كنبسو هلبنوکس كنارو یرسک ناه ةفِشر ہلا ہلام یناذا لجرا |
 رارتص هنګا هغوفر بولان وصر وغاب ندر هلکنا | هکر دیش هراب , ملکدووخاب ی هرابز لوش هرژوا 7

 یدیدردنروع نالوایراف ہدایز هفشرهر اضعب یدتنادءبعولا وزردنآ هدننامزي حلق كوضقوبو

 نشا

 ۱ ولا و نر یا ی دا

 یو و qt 67۸4 ودا ناک یگ اب و

 ی تاد یا ےب ھو فاته وف لانشاهانغعب هلیزنصق لفلاو ینوکسن تاتو كناه تملا هقچ هدایز |

 تب ج سسس

 هلوا لبقن بولوایزوم هکرذیش ود ڈہودلوش هد دشت کناف و یف لن لیک ك اه فز هلآ

 فهو

 فشره



 وا ال قو واد د لغ ادو لوقتر رد دا

 فوت یو ها اڑ وای هما دوخ 4 و هدناز وا و فو 3

11۸ 
e 

 جس و ۳ O gee pega nae nx gg تسنیم

 هر دم کش ۳2 یوا IE ا ا
 ئل ۳ اذظؤا اھ لاقت ؤا ئا لانا” ear ا

 ںیم سو سرو زا یو اهنگ ک بنات

 س مانا سر ن ندب ید و ضا یخ لب رک اط وف ره هنظوالا یی 20
 :اطو یمخلواو فطرت ههخلوا یرحو بدحو اندو و هار ةفظۇا
 تفت رض ادا تالان مراسلات واوا نده هاقرصق ن یا

 :یرنکد اظ ة3 واو ةخنو زا همش هو اوت هم عود
 رب 20 یس رد | تو یاس ۱
 ا مر یاد لال اعط و وقت كنیم قو حرکنلا زو

 وج 000ت فغولآ اتریش هو هر جم قو
 فک ےک ذ ید دب ےن فال ورد مچا

 دس و ا ا اش شش وک تان زیتفلواو تفرآ 1
 ا 0 ص 8 ےک رک لا 22 هز وطا

 ی سه

 الان اهن ۰ سکس اب ار وان ھو او

 ینا ا ٠ ںی و اوت وه یقه این سولو هيدر |
 اھ ٢ندسنار ییدنسکو یعیتعلقا انا

 ع ۳ و امر کوم کا نو و نت تلک خیا

 دور دید هب توا اتر در شا الا كنا وو ففولاا د دف

 نا (CREA E وو رارذئ دم یط فو جاتا
 یک اج ۳

 ۱ ر اپ ا او ہد و لرد تاو یففتفاقویبضكيد

 الا قالعت ال وین امتتقو لان واف وقواقفن بالا حذف و لاس
 ےن یڈلا الا نع تنفوال ون قموقیلا ثب ]ییاتنک زر هیدمویارشک |
 نر لو ورو ار د ید هشاوا تکه ان بر سد 73 ۱
 سہ راس عو اوس داق واتە واهژژوا لات اند ٹپ
 تودارورم ا رکا e یاب
 او وانه كق ولامیدع توس تیلور نەي نکس ۱
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 ۱ ا
 لنا ر هر در لو و رم قو 1 ا را نر جاش

Eتارا تو  EE TON ROEات  
 او هنر ارال لازم زار یز اج کروں دا عا ناو

 تار ا یو و یوم
 ر ںیہ ہت تاور قم او

 لا ی رخ هب راحل یز رکسف ہ7 اناج یک اد غ فاول رناضعا نا وا
 5 وا ا ان لو ا "تفاوت لا 3 دق ناف

 ا سو فرو توت رم 7 ید
 زالبترطش کٹا کد ۳ او برا ۱ ڈو سد ۳ اس 70

 -ب



 ندا ان هکر د دعا ی هقدولا تدر ارش است تد دستت ندو
 عصا لا فام ان دمو یرسک ك لادو ضفولوإو دو نیا

 قلو! یل وا يیزوراپ دی بب تصخاو ایل عش

 ,هضور ناز رد يشع نمو لن نموغیغضص سش تی ا ۱

 رغم فول تان ان هکر دهی ات لوشهفیضو هوا ترا بعد ضورقاط شد 1

 یم كد جم لاذو ہللا فد دوتا ید ه تب توان لدو ما ۳
 :براشرماذافدوت لات عا كر رزم !پودہا پیر قت یا نرو

 ۱ ,شنحوت یر م کز 6+ نیس دیتی و نتببسق !فذوت ا اجنرختید َ افوەیک نر دوا

 | کیر س ا مف وزیبا واورد لی تال بز اک وا
 یاس ہکلو کن الوامساوەلیر هک ار فراو ری تعرس فذو بدیع

 توا نالوا هدا E RS یو ۱ اج
(ess۳ےہ  

 فبرولا رر دیجدەغل و بت وارط بو نل م راب توا E او

2 
 ساز 4 1

 ات سج مش

 نا فی ر 2 80 ی یهتجن ر و

 ضوصومهلاج رهن هلی دب دنیاو یرم نک كیا وی رک ب كنءزرمه یمن ياو ۱
 غصولا شصولا قاضی فصوندمر یکی شف داصو ید نیم هم کک 2

 مایضصولا نوسلوا هبراجلرک نوسلوانالشوا رک اکتد هنتويريک وا !داصویمبلواو |
 مو لقب رب هراکتمدخ نب رب هثمدخز وبه فیصوو هنسانبهرا اکتمدخ ان نرو ىلع |

 تزمه فاصہالا لوددفاصولا من ةفصو نوعا ةبراج ر ۱

 لر هنس هنر کل تم دخراکتمدخ ہل واو 7

 یئادل بتطلا بقص ا وقت كاپ ایم فصو ی تا :

 یب رو ین ہکرددنسک لش بن دوو فاول
 سس

  ARF aTمةن درمنو یدبدزردةرکتستعذغقوتر |

 ردکعد ہزاللا فو هامل جم ہاری اهر وردا دیدش فاف ری یا یراو ت

 ہا یر ار یتش اواو ببرولا۔ قلاواعس مساو هلن وکس یا
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 مە ےس سو و سش مس

 || فرَولاَمب یعموانزو رد یک فیفرلعا ّبعرس هدربسماردم ویرسک كو ینازو

 ١ كسول بسوتلا ؛ 1-0 تور هل ولب اف لا عت لوف یرف روع راد ال

 صراعاےنا ند یرذتا تشییع وج وص یباق ب ویاوان ها رب 25 :
 ۱ مبنا گو کیک تن هودور داف سوم بل وص یا بویروف نا کیچ

 دا صو یخ واو پ فصولا ردەاسنضمر یس هج لرد رشف و هداج و

 | ءاهلاو ۃفصؤانبہصوٴ ین لا تاصو لا هام هک داد ةفصلا سم
 ۱ وہ یر دو تھر

۱ 

ane 

 سہ ے

 ۱ بل وتو یا یو فسا ۳

 ا ge او عن ۷ یس

 ذو

 7 ۰ و

 فطو



 نو

 فحو
۰ 

 خو

 گن

 ]جاوید لک تام تا عافترا قالب وط ناک اذا فان |

 اف باطل ا كجو ىق لوا و فب ولا (واولا |
 جوا ننوزو نجرب آو كود فیجووپ رطضااذا ||

 ۳8 ۳ ےہ ےہ سس چس توا قوجەل وکس كنا ۱
 | قۆخ ليو لكف هلواو:ةهاحولا هلن هفوحول لرد هوا ق وج لا ذك ۱

 انهم اونم هرمي ايش ةو علاوه واو ةحولا اکا ۱
 )امی قیم ةو دوز دید دفهروا هر نو ذنک هلمکو اشتى و ةا لایق های نوچ ەل یک" ۱

 3 ( اك واو ںیھنلا فاعو علا بلل نک ضرالا هلت نیرضادا لج لا تفحو لاب ةن ||

 ف N IT ی برتر تا نم هکر ||
 TEE ی فج اولا ںوتمراواءاااطع 0

 من یفحاو هش انهم لوڑا رعبهودقرآ هلن شن ضعف كامو یمن كم فحولا

 تر شیر خرا | میزان یخ هغر رض ادا قی لطخا تنخو لون ز دق رفجناعل ||
 ۹ کن ey از سک فاناخ و یک كوو فول ناسا ناجی فولوکو د ندبنطخ هل دمو |
 می ناس دو زار اش اند رش راق نلاسهمیدنکی رلکدبد فخ وم هفج او 0
 )نتالسممیدنکر ذکع د د ی رخ و برج ناچ کی رب ذ ید ناچ مف ج او یک یدودشراف ||
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 قاد وف ضرالا نم افلظخالع ادا نکا لا قلب هرکصندقدلقیوابنزبا كن هتسنرب |

OEEجانتا جوار ادیت ابو ی زا  | 
 ی دنع اعم ع انتم ا كلذ لو كنا تفکتفماورالااذهنمثفک لام قراری د ید
 ذعم انس ی تک و یف كنون فونلا عنا غبار بابل نمرمالااذه نم
 ھے بج فاواالا
 سا كا كر کر هلپ دندو نو مط كن ونوح كلاب تف وش عفتراو لاطاذ فون یشلا فان
 لمف نه لک كی یفانمدبع ۶ ردشلوا عق او هدنرعش لس, ہما کتنزدیوسذم هنس ہلیرق
 ۳ هد دش ٹئ کہ و نی ینالا ردیعما كم صر فاتم ورد یمابا كس
 5 باس سات اللاعقد نکل یدبا كمعدیدنعسابفو هنسکنالوا

 ای لی و كنان و حد كنون تفیتلاو لینوکس ناو یف
 دعا ور لر هو ضر نو شیذوۂ شخ لابن واو ىلغما كازوو هم انھمہذابز
 وس یہچ فیت مر او هنا شو ۔فزاکا ہلواہدایز روا
 الو رش لا نالوا نو بان یزات ول !یرسک ك و فابتلا  نیعبسلا لع

 س

  eیو ممے ںی ۱

 ESE از نامه بلبل سیب ین رو سنچرب كراوط
 یش !نوز و نسب فش انف جوا لان وانا هتنجوا اتش كم وب یهود وننآ هلی دمو یرسک ||

 و شدم من ام یا پاکر لو بخ نم متن بو اه ىلا لافو رب دىنىدا چم الو فاحشاو

 اور او تا تو ولا ڑکاذا نما ا بالا نم 2

 واز توا مقاو «شزەش هادی کیان ك اف زم ابتوکس كن اهو

 شود یلدطخ نوک تاشو یتفدلواو فخولا مخو لا ردیف كعبضومرب

 قلا دویقف واو ضدولا دندنف رات ان کس كنسهغئاط برغرانوبنوؤ ما
 ۳ ما یاس اشر فا دینسالا فاذا املا بابلان ءال فو لا ةن

 لت ثا مس سس



 قلوقەہلر یف دلوا تیاهن هکچهکس درازب 2 ارك لوش هاتف .تفکتلا ردرمطییا بم اد طا

 فکنال تیغاذهلوعنو لوالا باللا نم ثبغلا تفكن لوقت قلواغطقن ندنسزودیب مہ ك اعط
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 هک الودع ند فرا کیو نیر دتا ہ اردتخل هدنکبراری ین هکجبا ع اشیا ندمنیئاو فک ترس | ۱

 فاکتلاو یدروآ ی دوبی کس یکیدنودیدرواوب یعباذتج برضِفا دوتا ات |

۱۰ 
 ےک ےس مس س٠

 یدنادیزعواو ہرزوا یاو ريم رقاق هنشاقدرآ كتالا ءودهکر دیرد لوش نخ |
 ندننروب لزهود هککرددروف نوش ہلا دی نیغوملنیَصف فغللا فا زرد هاوذوهبذغاکا |

 یدتبادبعولاّو هنساشعم درو هنادر یدحاو ملنیتعف ثالذک تفغلا هوا یاری ود ۱

 نالوا ادعام ند زانوہ رولوا رها هلفَبلصا هیاوض درک هکر ددروف قآ لوش كالذکف

 ممبافر ن ذخ اف فغنلا ہیلع طا جو مو موم بنا ید قو از ف /

 هدهباوهنالواهدنسارا كغاطیکیارهو رداوهنالوادنسفراكلوکهّرارب رعرعلا نزو یب فن ل

 رک ع امن نمی رد وا نو تا برک تاتو یر 0٩
 لجرا تففان لاقيه انعم هلنرسک ك نون فاقتلا; :قعافوا نیس د كن هل تغ ك فاو مس کم ها |

 ناد فقنورما یریغر نراب رخ برشو تی ن وکو بینی فاقتادغوفاخ مویلا لاغر اف عتوتشقا ||
 كن هدحوهءأب و یف كنا هد يبه و دینهلا نع هتمعشادا| لظنحا تققن ل وهتزریدیدهغمراب یلظنح ||

 اج سس دو اد ۱
 كتفقنا لوقنراود هکمرب و لک نوک مار قح ابا ہی هن کر هلو نمک كنه فافنالا ردزوُ

۱ 
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 فاعلا فاقتالا كا نلطزوعهدب داورخآ تو هدیداور یک هکر کج یاب داو فتو او اید ۳۹

 هاشنیعدخاورد ةنسک نالوا ملا لس بلق بولوا نبع + دخالا فیذخ لر دمو نمط كفاقو یف

 نزو نلع فیکتتلا هنس ا تعا ریصا ؟دعیدجا وهنتعف الذک ةنکنلا ولو« ۱ انمو

 اهناشکنت رها لبالا تفک لاقيه وااو بوعد كرو ھظز نانلوارکذ هدر وظ

 نالواددەکح:لنیکف .ن اتکا | راوطنر افجز هلیدیدشنو ی رسک كنا و مطلي

 ین دلوب تیاپن یس هکج یکیا كلمو دکن دشپش رباب فیفطت كفاکؤ قی کیون تاکنلا تکی روس یا |
 ياي كەودەكر دضرملوشو دنا توغلاوباو هززوا اوز ٹوفاازواوزواداجرفراوو |
 سو هودلوش هلبدمو یتط لفاکو ىىة كم َفوکللا رانا لقا ا بولوا | ۱

 فیکتاذ دفوکنمہفانو فو کنمرصپ لاقت اقن ی وم كاذک ها یم كفاك و یتخچه ةف وتلا لو التبم |
ai 7هل رس کک کف کو یتعف كنون تل اک | فبكت موہ .ردیعفا كلعضو مر ہل دمو یب هک نف  

 یرومغی لینوکس كفاکو صف ك نوا فکن ارد لوامقاو ی ااا ورا

 نالفلاقن )۹۵۷۷۸ نوح PROS هام رات دخ یکم
 دخ نءدتیحاذااذکندفکلا عیدلاتنکللوٹن رر دید هکلس نشابز نوک ف کنوح وج رپ رش

 بابا ماشکتهربا تفک ومن لو د چ د هلو هرکصندقدلقیواب نزبا كن ہنس فکتو كعتصاب

 هلق كمال كند ءاظ فلظو لوس ناکم ف هنضزتعاف | یدوبال ضر الا نماغلظالعاذا لوالا

 کا

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
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 لودع كلذک هل زن كنانو كنرمهفاکتن الا تغنک لم تاادقادا یا نهفات |

 دنعطقا ادا ثیفلا تفکتالاش لانم ابد قوام ندیم وپ REPRE اپ

 | نوک مهلوقدنمرلد ید جوک سطر وج هکر کچ فافناو ها جرت ال ظضا یار
 كنونو یرشک تيم :فاقنلا ہنسا ادا تفت ا لوس قمرقخیینسنرب هلن رس کلات نوک : ۵

 فوقنلا لرپدیس ددخج وتقا یرلکدید یت بر اف فاقنمودتیمانعماط راقنفی و شوق هلو 2 ۳

 1 هل رک كِنانو كنه فاکتسالا ا قغموانزورول وا یک اکنااد قسد کمی ر وچ با فاکتنا

 فق

 فکت



 4 دون
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 الا ةشفن نم هفصنا لاقي زار دید هفلوا یضار هقح هداوف یب هنسنرب فاصناو لدعادا

 دن یهاضذمهعب ف دنا یا ون صان لوت كم فاصن ہنر یر اهم داصو یف لان ۱

 ۱ 0 كنەود یپمیروابود ہلیادبجم داضو لی رسک ك ناتو تنم یاضترلا |

 ۳1 د 1 د هلج ندوس كم لاکتماو هکتمااذا ہماعرض قام لیصفلا فصتنا لایت« |

 ضا سس افضنتفضن لاقب هانمع هلبنوکس كداضو یف كن قن فضنلا |

 اون كاذك فاصتل فاصتل و نیک« كيون کا نال کلوپ یبا یب نین
 ات فصنا مم ەدخادا لوالا ب تالا: الا نءافاصنو ةفاصن فص مهفضن لقب كع

 اراک دلج فا داصو یربنکتلپم افصنلا هنسانعم قیرطفصدیسیراب لوب هیت

 هة فالصنالا هنسانعمرا راکنمدخ ییج هل رسکلداصو یف[ فصانلا هرزواییاور

 اوز دهند ض اصن وف چنار اپتا ف لب لول

 22۴ تفصانلومكنْوبیراب ی ہنسنرہلضف ك داصو یعضكيم ةعصانلا

 س

 نوت فاطا نوسلواقوچلر رگزآ لرکر دوص الو قاضهنوکس كن هم اطو | ۱

 اقبهضابرونغ هدنآلدهح ابصهکل ودەدکل وش دمو چ كز اطو یف

 تم یجب كن هفطن ہلیضت كناطو یصكنوت فطنلا هنسا نعم یمرار دید هت وص را ہفطنو

 || قق aN رولوا کالبنا كل ناذک(ولخس هنیعش هلبنسکناط ةقطانلا نسا خم
 | فقر یا بابام تفطشو لوالا بابلا ن فطنفلطن لاقہ هنس انعم ءاملانالیس

 هاش ےھت وکی یج تالذکهنیتصف لفاطنلا هتسانفماط ره زد هنوکهلیتعف ةفطنلا  حایصلا ی

 ید لو مت هتسکر و فطنلاو برا لہ امہ لاسقب ا5 ید فغلوا تختم هلببع فطن و
 زارا د ید هفلوادساف هنسژر فطنو لوید هتمهنهلبرسک ار هبروبرب مهتاذلحر اش لا

 تفت لات و شا دیور ا رفات رکه غامد خراب شاب زکر ربو ید هکاشباور ھا تحارجرو
 سادات یک هدنعناک وال لا قور دعما کان هنسکرب ندع ویو ی فاخنو مزا الا نم

 نادلام یکی دردنوک یا رسکناذاب شعاییعسا كنهن کر یقفر ندعوبرب یب فطنهکر دوب لم
 طلا هام یک فطن یحی شا وا لم برض نغاوال ضا وهرنکلاعرویزم هدکد نا
 ذا تطرقتاذاةأرلا تفط لقب قمع پوک هلبدیدشنو یم عںئاطوہلنبتصف فلت فطتلا یدرعا
 ۳1 اضهنیضوو ةهاعطنم هفنصو لاش" تروع نانفاطهبوکهلددشتو یخ ك اظو ىف كيا ۱

 ۲ هشتنانعم تو ان كاك انا هجم ءاط و یضش كنون هقاظنلا ظنلا هنسانعمهبزاجتروعنالواراکمدخ هلبافو ۱

 سا كا هردمو و یرسکناظو مه كنون هدف فیل س.اخا باسلانم * شا فلت طظن لاش

 | یضكناظو ةلدتضف فاظتلا هتیقنادا اتان دفن لو ةت كا كا ؛عرکتلا نزولیع: فیطتتلا

 E SAN و کره فاظتمسالا کیک فلکت هدلوا كا ہللدیدشن وا
 مام ك غان ال: وکس كنبعو عف كنون فعننآ هتفطن لاقبالو هلک هندخااذا جار ڈا مسا
 دو سهلحمنالوا کد ور درب نالوا نام تولواورف و ندرت كنا هل هزد ب ول وا هعشاندنرب

 1 ر

 لب رسک نو حاطعن موع ماوعاو ےن اطمن لاقباک ت فعن فاعت لقب ر ونلوازکدادیک ًاتەقاعن || /

 لا ردهللانشم هارو هو اخ فیخو هللا واوهدنرخآ و خاو هلبانیتلممم نفرحورسوراربد د تیحو

 هاب هدد شنو یک كنیعو یک كنو ؛فعلا هنسانعم رار نانلوا رک دیجی رسک ك نوت

TSقم شا تی  
 یا ہنکرئاذا؟یشلا تفعتنا لوق كا رت هب هتسکرب یندنسف لن رس ک تابوت و كەز
 ترا تث تفعاب لوق قلبت نو يف کنم دق كع دفعا

Te یی eee ae یت 3 وت O mena" 
—— 
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 ت ےک م وا ےس س کھ ت ی ج سس ا ست کم ت و رب رس سضش

 یا ناس ایم اش ۳ اول مک لب )نو یخ تا جد
 كن فا ناڪ رات وا ی وا هکه هود لوش دلم "كو یعف كن ون فو س 7

 یاکثضرد یکن هکر داقآ لو مینو انبار اعم نو ¿

 5 نیس كبتسوءودنعقیصرالا نم هان داانا كىسلا قو سذ نر ذل اق هل
 2 برف الو نراکسرپ د هکر زرد آلوشضوسن تانکر دنراک ك نغن رط ك1 هلا

 فشلا .ردلاوفنون هنشنیامرابلوا علها تآ هکر ولو ةلغلوا بیارق نیو ی ئول

 تالا نءافشفقرعلا بولا تغشنلاقب ردکما یبهنسنورب دوخ اب زب لینوکس كلن ف

 فوت دفتیلا کفر دل هدم تنر اب ده د هرلش اطهرق فید و هبزش ال ضوطفشنو م

 قش یصاالوقب كەر و هف شن هزر سک نرمه فاشالا .امسرشاذآتفشنلا

 هود مرکل زو لع ْفِلْتْقلا؛ یدنیا زورما نالایرسفت "كنهفاننو اهنوشا فا

Esیتسراب کف ملک لو هلن وکس هكداصو !داصو عف كو نافصتلا اا خاب  

 ینیذملواربغصت ریفصت هللا ثنأَتءاھاوذراغضت هلبن وكس كابو ىع الداصوی ضا | نوئ ؛ قص لا هوا

 تنه فاصلا ردن و یٹیدلوا جاستحا ہقرف تونل هلیفوصوم ثفصو تماو تنی :
 ۰ فاضتا مودوفص لحرل ابرو واقالطا قند ہر دم فصنو فاصناءابت لاق

وا کود ہی مان که و
 هر هیتر دخ ردو هنز

 یرسک كل داتصو یضف كنوز فیضتلا هنس انعمرراه> اس رار اد جدو ضف ف

 صوضخلایکمرب دیتددکگوا نشجر فص ودنا اعم بکر هنسن کنز وا هش
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 دو زن ی كم بیساسلا فوسنرپغب لان هزر وف ندنکو ڪک

 || دغابا هک دشاط لوش هفشن یدنباو رک وبا و هنس انع راس اطہر ذز ا دق ہر یدج
 ۱ هقشنلا کالذکه شب لو هام هاب دشآو یمض كنبشو لنبتحف فتا وند

 فشنو یلواموزوا تفص نانلوا یعسحزهلنتخف فلا و رصاوص کتابشو یھ

 || ةىو یه لنش و یعصكيزون ةفالشنلا ر ديك شب هکر دیر اشاط كر هیاظو 8 لش كل

 ۱ نانلۇازكد ہن ەل ك ناتو كن سہ قا الا وله ك دونم کر واغاص هک کرد

 ۱ هوغرو* وخرو :دفانتابلذا شرد فشن کب تسا لا شكر و دوس هوا

 سبط جلاب ا فک كب رکن الکهتیرزو ۳ بص

 ۱ ںی شفیع نییخحسفت نده تون بس بسا :

 03 وا هکر دروع ل و نت فصلا دن فصنلا اسلا غاباذا نایاب وا شا طا

 ا لب چاسا واقداعولم یبا نکن رنک داو یقف كو ینا تا نشا هنس انار

 || یهتئنرب هلن وكس ك داضو یف نون فصنلآ فصلا هفیصن الورهدح ادم مغل ی

 ا فضنوفسأرف كنو ی٤صصبنوةتضتن تغلبادا لوالا باسلام ٗیشلان فضلا

 | كره :فاصتالا هانم لورا فصنرا اریدیخدهغلوا ئاي نوک ف صنو ودقاسرا ۳

 || هک فاضنا فاصتاو قم فصتناور اهلا فصن لاقب یلوا یزاپ نوک ذکی رسک اتو |
 | ف املا ةنواطاتفصتالاق زود د هکیک با ©5 تروع فاصتناو هم تفصتنا لایت زار د یخ | ۳

 | فصنتوذ/ن رجا اذا هيرا ات فضا لاقبكیک تک کون اتر وع كلذكلِدہدِشَنؤٰیعتلداضوەلنب

 ندب نکن <2 نوع رک نو لہ فيصتلا لا ا ا لرد مک ای
َ 

۳ 
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 هم ےل کندہ



 ین

 نب یحر نک مد ہن رخ اذا م دلا دفن لا ابف ہد یب کیا تیحض یجاص ا ۱

 سس سس سس سس سش سس یل

 ترا ی بد زاغ نال وا سو ضم وا الات بوی ۱
 EERSTE SOE سن
 نما نام صب چ راک زا تفت لو منم جام قیر اسفند كنان
 e د عا لاقنرار دید غم خپ هج ف هناو نیا نما

 7 مامان نقرا ام دی اص ادا أ
 قرار دیک ك زبه صالا:دننبکنالفرا بو یزتک اموی فو فیت[

 ات ی ام دین در تم ح
 7 هر جیو ندسوماخ مک قرن قا ہاوس کونو یک كوم
 دواوا اک سا وا ع دز د نیابجالج ء هدنم بدهم بج اص و هدنس هبم لب فاش بجا ۱

 زا فیل یزد خدا لوک فین وړونو لیحتسا دہ دیری ۱

 ۱ :امرب قفدنیفب لا لب ید دهی یتزغابانکدیوب راوط فدنو |
 فلان ناجی ابدعو یریبکثلادو یف ك نون فیدنا |
 7 TE E اتفاق مک بھت وص کوی لوک ۱

 2 نوچ ناف فزوەرزوا لوہا هر تر یس یز ری |

 ین ےس SENE ترس سوپ رج سس

 نیک انجم یا نچ تعلق اذاةموصغن قلب فراق درب ہذا اوت ۱
 :اہز وکف اهق میهذ نا فا لاپ و دزوا خود ار یک ونیو یف |
 ايصال E EYEE فا لاش رد ید |
 ھا اد دلا فا لا قو ې مکی ون ارك موق فازا و نورک بالی | نوف زیالواپع |[

 ای ددکفگود وص كن زوق كموتفزار یازارتکی نوف الو یرفو ارش |
 و وب و ET یی جامع وه اهدا |
 و سچ نوچ یی وک دتا ات فیزو هتک

 : یخ ل موم د اضطر سوا ارض فوت نج لا فو اس ین
 ماچ دو سو ییا عت یخ
 نمنع تفز لاپ كىكىنىشايروك ەچ ولا هرزواتاور ا

 زا نتسوننزو هر بارش دوخاب وب نالوارا هن وک تازو |
Sar EER gr |نيد  

 ذر وذ ندنبد یوا نکرانوا هود فو هتهلقاذا ین اسلا ناف مایل تفس لوت
 تہ بس وک
 ہدناچر قر وتلوا كا ٰئادغی هک ہک و دهنینرب هیت بو ینوکیمكونويربآ

 نخ بلا زره ظییهلوا لا ی ندوب تر هوجن لو را چ
 Sg ره مہ ندفسزم هلة رفح ك
 نویز لقب هلک کد دتلآ لو ایف لو ی ۳۹ الا :صااخ

 تلاش فن لوفت قبر وق ی هدیره ریسک تاتو رم فاتس الا میزوآ
 تب کئ سو یمن كانون ےغ سلا نم نلوا رخنہ نر نایفوخ دوخایو ندنزرچ ۳ ۳۳ عمو اف تیر صا هو پینا لاق زردی هذا ریخت نول فاسد |
 " الو 97 بکن ا نا ا

 mas ESS ست"

 ر

 3۳۳-۳۳ هو هك تنش 11 سا
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 ۳ PETITE ال تۇلا یر دنا ات در
 فا الخ کک اذا مالکلا یطبابیع ناک اذا لال ر لاقب هی ہوش یزدلوط یر وطن 1 ا

 بک ولوا فتلم هک زب د هختضؤم لش فلا: ئ دتا ییعصاو زرد ید لقب ےل ر كلذ ٢

 نشانشوف را رس کنش مه حاد نال نهم رهن تن

 هر د دمو رک او ش٥ كان فی EER سو ۳ خلال

 | فدا تات یا ا نفت ایت نضر قاسم اس ڈک از نالوا
 یس كف هاتف ةماعلا قلا كح نیش توتص لا هل وکشن كغافؤ یف غ 7

 فلا ةَعَرش ةو ان افلا و ئازلا باشلا عاقل هفقاا ٌیشلا تففل لوقته نواوا

 | فقاو قداح فیت یا تعلاشت لج رات کک نالوا قداح و تب رنک فاقویتخ مال |
 رف لا فنا اک رش رمت كوزا وبدل دضخ فعلا فعلا دوس را |

 نیرو تشب نا باسن طوطا قفل اب دو دیده ال
 نالواعساو ب2 تر ا می فعلا زر داەغل زۆ از

Ik 

 || لوا كۆط ¦ بولوا دوزخ یراقلبوا هک ودتوع لرش هلردم كسغلاو یف مالا

 | ىد رق ەق تان لا بناؤ اراعا مو كەر وف هل
 دزد س 5 یئ زا نور ناف ہللا یواز ؟قاذنا نا فا 7

 و روم -۰ چ وک ناتمام نقش لوتن هرزوا یاوژ روا جت اخف مو رن اچ داشت شر ریو هد رسک انک | هند رخ تر تو قاق كاا لا ام و نر کن تیا ۱ | توک یاو یتقالنالتاغهلا ہلاک نلالؤا زط ال دمو یردک اهر یخ تما فیر[ | را تلطد کم کر مولا لوش لب ك اهو وف وس فران الغافل ۱ رش ٹن نالوا وف کپ کز دز لنوکض نمی قند تی نشو |

١ 

 7 ۱ یم یر و ور یربوسسسو

  RTو وم ۳

 بتن کنن ویسگون تقلا هنن یر غ كزکت وال زک ن لوب ها هل |
 ندلعاکز دەبن لۇشەرزوا ینزوم ده دلرصف كاتو برم تا

  0 1وا داتنمو لی طتتشوماوارمعج وصاک هکر در لوش هلت
 ئل ارکذ یجب ل :ربنک ون قاحتلا هام د2ف كلك تنها« ہہوا کنیت مو هل

 ی الو دیو 5 ی ی کوی ا
 زوال رک اک خس فط قر دانه ا ارز دا سد یی اشتشاقا تم

  heteبم

KEو  

 1 دم ریپ ×× تا دان ضس تو زیب تو نوع

 ثبت لات رم اك ناھ صف یا و

 ےس...

 ہن

 لیہ

 فول

 فل
8 
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 ںی سوم صرف سس
 زا مرد نخب درا لث نق امال نل لاسفبهتنکندی مار ہل رسک تاو

EOEویر  RRاف رو  

 ایا ارتکاب یا گا مرا نل تک
 ۱ اک ها لر لکوا ودل وا هراو ملتا طا | اوت

 rer ور

 وارد دت ات ہر مر 0
 ان هه ی ورد ام قاطو روک ساز

 مشت پلر دادی روسی ہد | :
SG FREESاملا لا شو مس  

 قم قامت تم انفرادی ناسا بكف كن اط و یم كم له یا نالخ نخ |
 سس هو هوس

 لا ف یا یوسی غچ سن  ہیچجوبوو+پ 1

 ےن الت مرودشت او یف كمال تا للا ہرغاطلجاوطلفسا لم | نیر
 من تانا فلو ةعنفاذا مح قل لاقنزولک هد دت س انعم كنم فلو لولا

 < ەر رانا شىقتى ار نايا ھو قنا ضاؤاج ۱
 الا عر ںیم لام تصف تن نیو بت روکے ۱
 86 9 اک ا یر تیز هرجا :N 8 جما

 لاک كو لاشه اس تا نر بم ین ناز 5

 زا ذزانصہریراغدوخاب هغاباهلر رسک ك مال فا اد عا الا تو 1
 ال بتلا هنسانمه لیفراسیجج هارسک تو نفخ مال فال ها قالوطقراص |

 یی بوم هوا وس زنا هردمو یز اڪن کاتو یف |
 دل لوش فرو نب طا نب« ےن یا اتش | باتو یا نا لو مسهطالخاو یا ۳

 را وو تنفلولوا ناش را تد هذا از یل نوید تلخ یا هکر رند |
 و بوتل فیقلا[ دیر

Htی زولق تولوص توا هلن دم لاذ و881  

 تای هر ریدر ی هر بر درس ی ۱
 1 ۳ هوس وم سوسا توت ےک فلات 1

 ۱ ساق



 نی اک و جی زا
 1 فكم ےہ رک یک کے

 ا تاک لک کا

 رهن 1 ےک

 ترس ید دوسر
 یم ار تم وه

 ۱ کیم توت لارڈ تورو

Faw ERE OEEشم  

 ۱ | لات اتکا یی ب واوا باطج تمالجیوج رول اکو "0
 || ٹول یکن کد لا وفا طةف باطخاا خفاغاو توبه منا

 | لاقب رولکید هتسانعمناکم هم فهکو جال فو ڈوہکلا۔رؤاوامد فا کا ۱ |تیراسترانب درم تم انک رو زم ن اک اه سس ج کلا 1
 | بوو هرز وا خو روا ند نیک نوا ایما ہا ںی | | مس ہیسانب هوا یف لنیرخ و هبنوکم ابو یخ كفاک ښام یا فک نالف |

 || ثحجب زو لوا هک ویولوا نوا مامغتسا تدلاوجا فک نس رد رواندا یی

 | یر مش یاسنخم هل نام هم هلک نیکه کیو هاب نورفک ترک اون لو
 زا هنیتضف تی چالا ی ضر لس نم نون دلالت ها

 || د ددى نازاقهدنیناجز,كنویف فید ار ضعب هنسمب انعم یداول) | ةن

 نوچ قترفعا ان ابی زا تال لوُمن یمزاتنفاطا ناوي مک 7 لع
 | ۂیا تش لاب نوازل ور ییععاینرزو !نیوفهیدبدشاوبی

 نزن شرف یار ادب و عرب تک

  STاا :بواب فلفل |
 یف كمال, ارا ها لوخ
 ۱ ی لے سو ےس ےہ ےب
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 r ڈیز رکنا ان یک ابهر نکن نادر ےک
 || ەدە کی ورق زد سس ینالوارو سه د شی دەقى یکم هکش

 ۲ هکر درآذفنر لوش كلذک فك و یبججهلبتف تاافویرشکتفاک نکلا هنر ان واک نفل
 ۱ نا ولو هنسنربهلب رسک كفاك یانگ ازولوا ها بز کز رانا لاک

 ایزیراشبد هکر لربد هب هقان ل وش هفاکو ماك( یا ةفاک مہم لاغع قوال غ د ةهاکلا ردیف
 کانال هرزوا هو نانو ا رک رکن م اکا ہلوا بب رد هغو ادیب ۶ [نطنفیدلواولخا
 1 والا بای ناف اوفککیذقاناثفکل اف مسی شید بونلغا هود نبض وەك هنسانسهود
 وج رسم اہک ردباد ۂماجلوش وش او یعضتزاهو طض نیم ةفونکلا

 فو خانم فیفا لا هنس نعمت ز ضد نکن مر وکی زۈک دمو ی كاافو
ES 3ملا ما فب فك لاشي  

 ۷ و یرادد مو ىلثم كن هتسنرب ليقف كفاك فا فکلا قارعالانبا ةباور لع م زاللا

 | تب قور دقزر نالوا نغم ند هنلید قزر قجالواتوفورزید هقزر یرا دقم خالؤ ا توق
 کوکی ب هنتنو رسک كيانو كم زمہ فاتفکتسالآ ال ناف دایر لم ملا

 هت یکن دبا کل وک بو وف هززوا یشافنلاوشزف ہن وکر دراو زا ناتا نودا تد ۱
 انج یدلاک كحاح جلع الف غضن نات هتفص وتساادا ۶ يشلا تغفکتت ۱

 | ESER ود یند کما رح بودازوا لا ہقلخ فافکتتاساو هاله یتا ا

 و لاشن هرزوایناورازف زرند ید هکمزوکب ولآ هوا اخ یر
 ارج بوداز وال کاذک لدنشتو یم تافاکو یف كم فنکلا ها نور ظن ہ!وطاخا اذا

 | ]| كفك ل وقت كنم ملز ا نزویلع + دنکفکلا سالا د هنگ ین اف کک ولت فکشسا لاق ۱
 ۱ هال تاتو آوا نمزاھ وب 7 یاد متعسهکر دن تر وقف تاک دشنکاذلحرا |
 داوا صیزخ بنر فلکو زاربد یم باک[ که دن ءایس ہلا یر مرفر ولو اة دزو كلذکه کل دا

 ۳ د: 8 j ةقلكلا بن تل مارا بابا ندا ذپ تاکو زززد ید |

 ۱ نوا درکناوشاوا قلا ارک رد هیذتسا نالتفا هلتجز تفلاکو اس ترجعهدانعمنانل اواکذ

 :یذلا فلا تیک اشهلوا نولم هلول ن اتل ازکد هکر هتک لوس لاحق كمال و کانهزمه فلالا|
 1 تیوب دأوس هدنتیفخ نهر وهام قازحا ىلا داوس هرعش فا طاق یرتو فصت [ف هنرجتتفاک
 ہور وو ہتزجو بولوا «رطادبدش ہود نا ٰیدع :ایبععاو
 ۱ 0 سا هنسن ولتفشقر عرکتلا نزو ىلع فاعلا ررداتشلک 7 نىا ود اخلو لر دتفاک |

 ۷ :ٰیٹبا ولٹفٹمر ہلدی شو یمه كالو هلن تخف « :فلکلا نو میز زن تراش فق

 7 || لوشهلیدیدشنویرسکد كمالویض كم تفلكتملا فشلا ای شلا فلک لاش کلم کچ تجر دل كاشفا
 1 | هلج وقت كىلا لن جز هل رسک امال یف زا هلال کت دوشیا ناباوا ی هکرذدننک'
 43 ۰ كل ونوینخكفاک فک رولوا هرز یز و هلعفتهفلک: شش افاکالا فط ماذا ةفطکت لا
 7 اعظوح ودترصوهتط> اذا لوالا فاتلا ٰیماقتل ال )ا تفنکل وَ وقت : قاق اصتودنا هطاحا لەنسىر

 1 با نەفكکا بالا تفنکل 7 لا دو هما ل غا قود فکو رد هنس نهج هلی تام هس

 دا لی رشک ك هر ده فانکالاتلدعاذا یا نعتفکل وتو نا بابلا ن :فکاول وا ||
 اب ف کلا زد هنس انعم ت نواعم هللا شف ك ونو یھ د وم« ةفناكلا دعا آهن وقت

 "لپ KE وا نکا ود هنگ دان ال ول بفنکیردهنمانعم
 / یکروذف راۋاب هشناجر كر ینبنابءود هکر دهقانلوش هلم نوٹ یف كفاك فون ہا

 رددوب



 ورک لقب كم ود نغادود پددلف یراق نا ی ویلخوف نون 2 کا ۴ ۷
 ایفا ناو کس لا روی ےل فاك ی انرکلا هانکلآ هتفش لووه را عفرنابالالوپ ۱ شاذاراجلا

 یک مال هک ی رلکدب دف رکه نما كن ودزدنوخ ان وب وهم نطفه بس ك سو اک
 پورت تاک کیلا نده لرکوبنلوا نیب رج کردین یخ ك تتح
 (یجالیز لمس و یی بفاک ف کلا كي و نءهفسک ظعالاق یسهزانرب كن هسنوبهلثوکس |
 رک تفاک فک, یدتبارا عبو هنب مهری بلاک هبضف كرس وی رسک كفاك تب 1 ۱
 پارو اولا نم ایک وک ہن لوڈ ید شغچا یکی ب دآوادج او ہن کر دخاولنوکس كنپسو
 تل رکن قتود ہل وکم نسو یش كفاک کلا یدافعچج هل كننىنو یرسکلفاک دی

EE SOR RR ۲۱ کل 1 ۱ 

 دان

 : مسا ی خم انس نوا
 كن هج نیش و یش د تلف یکایک ور رابه انمولروب ینکا هضیوا هولا فساکوزدهنس انعم لال
 هل درد شنو یم ج شو لزب: یک وا وہا سک فاکف تنه ضا کالا قچاآیەنسنرەلبن رکا
 ر در داوط دا ان زی یکی ر واف شک و غ کیا فانلا بابا نم (یشلا تفشکل اش قاچا
 لاعب نیا اهطا لی كنشويمضليم ةفشاكل امام المادان الماذا قبلا فک, لقب اربد ف شکن

 یا تفادنام منش :اک وا لب نیشج الی ك نشوف کا فش اکتلاب اه ماداباذآ ةوادعلاب ہفشاک ||
 یه لاک قو کلا بملح کیم زکیکپ ول زکر دبد رکیز یر لا نیل کو رک یکتا
 .دالوار کن فا سک اک اتا هشآتلکر اکا نکیاداباح لا هکر دهةانوشهلینمو ىم كنبشو
 درا یر یز لب یا تکر رارکایدنبا یی ضاوا افا ققانلا تفك لاقی قلوا هرزواتفص

 ك وغلب سک وم اتکالا:یدہد رد فوذکە قا: ف اک اکا هننااص هنیرزوا كز ەق ||
 ییپلو تان هتقف بن نکا منهلبا تفنکاذا مولا [فشکلافقلوا فوشکی س هود |

 دنه تآبشکوردرسلوایراقور قاب رالف نوا هلی ربا پ لا لیدی رافن 1

 هلند ةفثكلا اکلا هیلوا یقلف هدا برا یون وکی ربد نجد هنیک لو وش تفتکاو هنسکنالوا

 تست ستم ی ی rara ود ار تا

 | ہنزوا تقاعناتاوارکذ هلیقف ك شو كن مزه :فشکالا ںوولعشوروپنالوا هدر ید

VY 

 2 ۴ نف ا ر زرپد برک الف هدقادوب نل تکو رول هدنک دزوا كن جاغ ا
 تمنرکا ین كفانرکه لب دیو ې یک کینو یف كفاك فزئازکلا ؛یدحاو هلو انس

 شہ ہہ ور وو وو

 وو ع کک دک یک ےک

 دوره یفلک نکا خو ہن بتا یاد فک هی وهم دلو هردو یکر تع

 تاخاکهنکلا فنی فک فلت هنس انعم ہہ تماشا یکن اد دیتا ةن | ٤

9 
 و >5

 | عف کهنه فکالا یس هبا لال دبد كنافور یف كفاك كلا ریدر نوار
 1 بو تففک وقت بدو هد دیک هرکصن کد با یفارط) رب فکر یچ هی كفاکو

 ۱ | یشلانعلجرا تعفکل اب روا کد دنن انعم م عن فکو لاد ةا إةطابخإ وهو شام تطخ اذا |

 ۱ صف دهیتسیکیآ كذاك فک هک دجاو رددصااو یدهتنالو یدعتب نا فک
 ]| ةسج ف ونلقهدحا وهلکر دیتا یس را هدشاصازان و زور دهن اعم هیچ | و هلی ان هرزوا نه كن لزخآ و

 1 هنکهنهنسا ناز وا زهی دنیا ضا ذو ڈالو نی هروج كنکدان اتفقدوخاي بال موکه کرد دن ین لو || :

 وسح ۔۔

۳ 

OEد ڪڪ  

 ورک

 من

 تک

 یش



 فو#

۱۳۹ 

 ۱ 7 کی ید یا 7[ هنشکن الغوارب هک ررذبا مزاپوش سلا نرخ واغلق ناخ اغلقت ۱

 1 رض داهرحسا تالف ل وقتراربد جد هغع وص نب اق كجاغا فلقو هعوط ې تحولتتس ل وا

 ")دین هفمردلاق نغمپاب ندنرزواكي وک فلفورلرب ددتم اف اغا هلا هلم ءاحافسواعاخا امنع |
 || هخمهردشباب بوکید هلیا فبل هنب :ز یر نزەتخ لنیکفلقوا ةئیطەئءت ضطفاذا ندلا تفلق لوقت

 وتز هفافراقو راقلا املج ىف تلعجو فیللاباھحاولا تزرخاذا ةنیفسلا تفلدلوعتراریدید

 | یخ كفاخ ییلقلا افلا هن انعم لحق ان واعطفیب ؟دعطق رب قعحاشاوا ٹنس هلنیتعف ةعلقلا لرد

 || كو ل زمہ فنقالا .هتسانعم ار وقام رهن کر اردا راغلئ لادم یر كمالو
 1 ر ږد ودیهنتیک نالوا اغ ب ولوا ل رج وکی راقل وق فنقاوهلوا آیس هسک آهکر دنا لوش تف
 | اتقا فیتلا .تروع نالا كحوکیراتلوفهب دم كغلاو ینوکش كنونو ىف كف ءاغتقلا
 ۳۳ زنا یناوزو لوبا ینعمو انرور دیک ببتف تعاسج مضر ندسانهبدُمو یر دک ك وو

 | نم ةنئاط لبا نمی راضعب و ہنساضم یسرابب نه راد بلا نم فیقرم یدنب

 بت فار لرتد ید هدولب ولر ومل قوجفیتقور دعا لوا ریسقت ر دوب رهاظ ردهنسانعم
 ۱ | یضتفاق فوق هن نالوا كوب نرو هبعض كفاق فانقلآ یسلوا ظلغ بول وار ح وک رافلق
 1 لا نزو ىلع اغلا رواکہددنس نعم وپیرتوکو نان نذایالعا سراتو كعالوفهلدمو

 ]| قاع هتف یاهتبفرضوصلهتبفر فان و هتبفر فوقبهتذخ لافب هنسانعم نو یرتوک کل ذک ||
 ۱ ۳ هک دهنسکلوش هبرسک كنان فئاقلا فئاقلا زدشع اهطاحانیزوپرب یرتوکهکردیمسا كخاطر لاطا نزو یلص

 3 | اان لون وفن یی ج ھل اطا زو لع هفاقلا ر دبا ربی نو صرع ن دنر یر یزیا ینعیرازبازہا |
 ۹ فا لم ہرا فاتفا لاسقن یلوا مات ہزبا ِثاذکہلیرٹنکكئانو تننمها فاینفالا هرناتوفغلثم |
 ڈاکلا لصف ) ساب لا ف وقاوه لاق هنسكنالوا عبا زب هدابز هلیتشفءلواوو تنءهرمه فوقالا |

 وش یک ب ذک هلبذک هلن رک ت و خش فک کو هل هلبنوکس كنانو یرسک كفاك فتكا
 تافتکو زرد ید هکعرو هتسهآ فتکو هنسانعم هلا شرول وا هدنسهفرا كناسنا هک یککتلروک

 3 کتا نیت تشکل وقت ی هکعروب قرفلاق یراخوا كنکر وک نعب یک عورفنکدره
 تعفترا اذا لیلنا تننک لاس ل رد هکعروب قرقلاق یت ایس یم سی وت

 5 كنهنسکرپ فتکوزربد فا تر یو نسب کالج الا كذآ نک یش افاهفاکاعور و 9

 0 |فکال ردہبا ع ونرب هل یک كفاك فاکلا هلس ایا کح دندفاکر رند هد هغملعا هنیدرانلا

 | تالثروکنالوا هدنجبوالر وکهکزرب د ذآ ل وش فک و هتسکنالواولابا روک هلبضخ كانو كن هزم
 ۱ هو 2 هکردرومد ولنا لوش هر دمویرسکه نانو یف كفاك ةفبنکلا هلوا قلارا هدنس یزوما ہلا

 || لوش هلنوکس كنانو یمض كفاك ناغتکلا ارد یب هنیکو هدقح نالوا هدبلق هفینکحوررروآ
 ]| یدحاو هلبنوکس كناویمض کف اک لک ةهناشتکلا راجوالواندراهکر کحژ اس هکر د هکر کفن

 0 | یاد نیسرو دورس هنلواكنآ هکر واوا هزکستاضوف کرد هکر الوش ناغتكیذغاراضمب
 | غروب داغوخ هرکصندنآ هلبقف كا هلحهم ادرار فراب دهرکص ندنآهلبنوکسل واوو یر کک
 1 راوط هکر دعسقا لوشهلنبتضف فتکلا لرد هنافنکرکصا دنا لینوکس ءلواوو یف لا دیچم
 "کد هودلوش فتکالا ہرزوا باور تیکسلانا رولوا لصاح ندهجو نالوا ضراع هنکروک
 فنکالجلاغ یٹ *وج هدم كنلاونوکس کبانو یخ كفاک ءافتکلا هلواالدبم هضرمنانلوارکد

 ]| فک لافت هنس انعم تلغلغقلتلاق لبا هلم ءا هرکصف د هخاوتفم فاک ةفانکلا هافتکهقاثو ||
 ۱ اےک هن: نالوا ظباغلدمو یزسک بدل ءابو یف کفاک بشکل سما بابل میفلا ۱

 هلبنوکسس كلارو كذاك فرکنا *یشلا فناکت لاس قلوا باغ كلذ کک لم عن او یه لا



5 
(fo 

 هلیدمو ىرسك ل داضو عف كفاق فبصَعلا سما ا بابلا نم ةفاضق فضقلاقب هتس انهم تف ا قواها هليغف كفاق ةفاضقلا _.هنسنعم تفد تام هیقف كنههجم داسو تفات كتا
 كسك مزوا هلینوکس كناطو یف كفاق فطتلا يجب هل ردك كفا فاضقلا ہنمان فرص
 افطق فطق لاقب زرد حد هغلوا يطب را وطفطقو ین بالا نمافطق بعلا تفطق لوقت
 رلربد نک س هدیکر تو كير هدیسراف ناسل اکاو رولوا ولنیا یغاربب هک راربد یخدهنوارب فطققو
 ىاعت هللا لاق ىج لنبنض فوطقنا هنسانهدوقنع قلص هلبنوکس كناطو ہلیرکك فاق طلا
 لاقب یک شودخ هلشدخم هنسانعم قمر طر واک هدیعج كفطف هنبتط فو طقوتناداهقوطق ا

 هل رسک كفاف فاطقلا .هنساعم قلعرط هلع نشواخشدخوهشدخاذا هنطعهفاطقاا
 هدهعروب را وطهلب رسک ك فاق فاطقوردنسانعم ینامز كمسک م زوا دب تکی ا هلیقف كف اقفال او |

 ندمزوا نکر سکی زوا هلیمط كفاق ةفاط لا ر دمنا خد هدنسانعمقلوا هرزٌواوطب هدهقرکسو
 فاطقالا هنس انعم هنست نشود ندامرخ نکرولسکامرخ هلبعم كيج یک همارح هست نشود
 كموقفاطقاو هفاطق انداذا مرکلافطقا لاف قلوا بیرق نامز كعسک مزوا هلبرسک عز رہ
 فاطقاو مهمو رکی اطق ناعاذا موقلا فطقالاقب رازہد ید هغلوا ترق از یکی دیک مزوا

 فوطقلا طب هتباد تناکاذا لجرلا ف طقا لاش زاربدیخد هغلواهکر لا رطبیراوط كز دکر ||
 هنیطقلا رو دهنلوا راطیکشا فوطق یدننادبزوااو هل وا * رطب هک رب دهرا وط لوش هل .3
 لوا یرلفاصس كننراج وا هک رد اک نا هیدقرا یبکەہدربلوش لی دمو یرنسک كناطو یتف كفاق |[

 ]| هک اب وکر ونلوا لک | ہک زید خد هیهنسن لوش فیاطقو ییج هل رسک ابو یف كاف قاط ||
 یک فعک هلباهنبک یعج كلذك لنت فطقلا ردراشعد فیاطق بونلوا هشت هغ اس

 هرابیرب یتید ارغوا هکر دلیس لوش ہلسیمض كفاق فاعقلا ردبعج كني وكفیطقرک( وك |
 كنیعو یم كفاف فعقلا راربد هرومغیناغدیتاف ییکف حافل سک ك نبع فعاقلا یکف اق
 یبەنسن نالوا هدقانج فعقو !ملصا نم اهتعلتفا اذا لعل تفعق لو قمرب ود ندنلصا هلن وکس
 ندنید راوہد هلی رسک كفافو كنءرمه یاقنالا رادتعل هدنسانعمفق ویو زرد ید هکمحا هلج
 هلبتعع فوفقلا یسعر وف كنسیفاصو كنسءزات كنا هلیدیدشن كنافو ی شفاف فعلا قلقب

 هدار توان ار ریدبنعلا فقیدتا ییاافوقق بوثلا فق لام قءروقهرکضندقد وب یناک اک

 لاضِلربد یخدەکمربروا رالف ندوفروق فونقو فغقو فیقح نمتماش ایفلبالالاقهسد زوق |
 ندنسارا یخامرب هکر د هنسک ل وش هلیدیدشت كلافو یف كفاف فاغقلا ؛ عزفلا نم ماق یا یر غشا فف |

 ندننفک كر هلبعضكفام فقلا ىن الا بابلا نم فن والا بابلا نم فحش فق لاق هيل ر غوا قا |[

 كسك یجہلیرسکكفاق فافقلا ر نالوا كك ب كلذكه لرب تفاق ةغقلا لع نالوا كوب

 زریدهجاغا شمیر وچ شعر وق فف یدتبا یا ذغَ ناکر اص یحنالفربک2 ملو ق هنو هنس اعزاز
 تويلشلا هده قاف نالوا کد ندنغاربیامرخ رولواهاک و رار دئخد دعا قیا دیو

 نالوا رم هی رسک كناتو كنهرمه" فافقتسالا رربد ید هبهنس یراق دوق بت هذا ی سه اطاق

 ثفقا لاق كلك یسلطرمدو قواطلن رسک تن:زمه فانقالا یتسلرشود بولزویکهنسک"
 عج هطرموب«دشراق قواط ف افق یدتبا ی اسکوردینباور یم« اوبو اه ضب عطا اذافاغفا چ اجلا ||
 دربلا نم دعت را اذا ةَمَقَعَف لجر لا فلوت تادهرتدندق وصل لا نزولع ةفقققلا ردکعا ]

 ى كفا هفلقلا كلزسنس هلنیتخف فلقلا هنسک نالوا رسن ملی ك مالو كرم فلذالا ۱
 ا ۳ وكس كمالو ىح” كفاق فلقلا کیس یو هرکس ك دل ||
 تتح

 او

 ۱ اور مو ہوکر اذا هٹعاوفصَمنا لاس كنا تغارف ندهنسنوا هلیرسک< كفاقو كہ:رمع فاصتالا ۲

 فضو

 اک



 ۱ لا هد هشاتشف كا بیع فارتقاو تنك یا ہلاپمل یقه نالف لاق تکه نک کنان كيهزمه

۱۳ 

 ۳ ۵ فارفالآ هنسکناسنلوا تمھت فورقلا ا ماشو ہی ریا اذکب فرش وه لاق رر د ||
 اتو هنم تندام یا یدب تفرفاالو بع ترصباام لاقب هرزوایاور یٹعصا قلوا برد ہل رسک

 2۳9 و از اک كنازو یمض كيم فرعا هلها تطلاخالو ہتیئادام یا كلذل تفرفاام
 الوهدنناجاباب فا رقااربززدهل وب لاح یجدهدناویحرت اسو ہیلوا یبرع یساناہوہلوا یب رع مانا کیآ

 زا هلن نه فرفتلا رول رولوا لصاح ندناصقن نالوا هدنناج ان تنعه کت رولوالصاح ندناصن |

 ۱ ]| كرو یخ نیم ف فرقا ترشقناذایه تفرهتلاس قلیوص بولر وقنابح ہلیدہدشنو یعکكنارو

 فزقلا عضوموهو ةغمصلا فرقم لم يلع هکر مهاوفهنو ل یراق دونم ندجاغاہلیرسک
 ا ES زولوا ك٤د مدنن لر لاخ هکر دصلا هلل لثم ىلع هت ڪرت مھل وش هیشوهو رشڈلا یا

۳ 

 ۱ هود قانلادابغ صنف كارو ینوکس كفاقویمضكيم فر فلا هف ا یشلابهتف قلا رواک
 ۲ | قرقلا كيلعیشخا لاف قوا برف ہضم ههنبتشف فرعلا اش دح یرتشااذافرعمربعب لقب
 | ]او لول قف مه طراءاووهبلا اوکشاموقنا داف وهنمداذاعبا | بابلانمافرف رت فرق لاقو

 | | همهتیذلل قو فرقوہ لاضبروالوا قالسطا یخ د هنلوا یهتم فرفو فلتلا فرا ن ناف
 0 || بکن ابو ہل تف كنارو ی عص كي» دفراقلا روند ہلی وہ هب هنسم کک نالوا مهتم هلو ییعد

 ۱ ۱ اهعماجاذاهأر ها فراق لب زا دیدم ایدفر اقمواپ طلاخاذایط ناف فراق لقب قلوا

 مالثعتاربغ فارق نماذج جیم ناک تودیع یلص ینلانااھنع ہللا یضرذشداع ثیدح هنمو
 | هی رولوایرلفهرارونرو هی رزوا كلم وک: هکر دهدرپ لوشرفعج نزو ىلع فطر قلا م وصف
 1 :دنلصا كنو ورد اون ی دننادیعولا هنس انعم یر خرعرعلا نرو ىلع ففرقلا هتسانعم

 ہنی زاکدیدفقرف نوعهکیدنرتد كم راشرجو هنکیدتناتلالذ هتسانعف كمت :رتدوهنغلدلوآ تفص

 دوخاب شنکاب نیکنر کوب هک د هننکل وش هلب رنک كنبش و یف كفاق فعلا یدلبازاکنا
 اس اتش قلوا ریغتم هرزواهحو نانلوار ک ذ یول لزوبهلنبتهف فش فشةقلا هيلا ربیغلرھف

 "رودکی شب فشنقتلا هتلا فش٥شبغلا نم

 مرا تفضف لاض مان زر سکی مافوا هلي وتس كداصو یف كفاق فصلا هیلباتعانق
 1 ر رک داص فصافلا یدید رددل وم مالک ینوپراضمب لربدیندهباووه)فصقوةنیفسلا
 ها | فصافدعر لاف رر دید هدعروازاوآ قیقاقو هدیدشیا فصات حب رلاقتهلوادیدش هک ردلیلوش

 | الا بالا ن ز هافیصق ہریغو دعرا فص را فصقلاسش كمربوزاوا یناف فصلا ت وصلاددبشیا

 لاق قمل وا فیعض ہل ن3 ةفصقلا را رد سد ههنسل نلکود نوروف ن دج اغا فصقاو

 هنهاضعم ربع رب ذه زاربد ید هب زاوآ ہود فصفو باز باسبلا ننافصق فصقبدوعلا فصق

 | WE نالوا فیض هلب رسک هل داصو ىف كفاق فصلا یزاوا هودكاذکهنتشف ةفصقلا

 زار دلا ہم فیهض هل دی دش كو اوو ف كن هيچعءاخراوخ ورا وخ ی فصق لج رو فصقدوع

 ۱ حس كداصو كنرمه فصفالا نارو ا انک نوا یکم زن ند نع نت قضفو

 |5 كفاق ةفصلا ردتفل ہدنساےنعممق اونوەلوا شع افوا قصن كنشیدءل وا کرد اس شک

 ۱ ڈو یا ور دیردن'ہلوا شمشود بولب را ن دموف مظهر هکر دیس هراب م وف لوشهلس وکسدكداصو |
 یجكاتك هب وكس لداصو یعع كفاق نافصقلا نيج هلوكسكاداسو ىف كفاق فصقلا
 ]كر ۱ یر« وف مولا فصقو ہنس ا اعم ەم صقار دید هنغابا ناب درن هدصهویکن ارغورفوہزمن

 ۲۱ | طارفو ةنلا !تاب یی كلادو نفصاعلا طارف نوینلاو انا ثیدلا یف ورار دیخدهنسم زا ا زە

RGN: intاس نر و ڪک انن بوراوهزن وا مدعم ت دم وفر ہل دشت  
ECTOPICو و وسوسه سست  

 یاصشالا



۵ 

 افیف و دید فی یس هفت اطبرعاریزرد ہم انقلا ابفید دمو هلو یز صو یواہکآ ۳ ۱
 هکر دکک ل وشهدنرزوا كغامد هلبنوکس كناحو يرسکكفاق فعقلا (فاقلا لصف )هد |
 هنر نوا لنصخ نا قدس فا اب حامر یکدلکهلعج هعیصر در وهشملْبم وردا عج یغامد

 رولوا+دنلاٴم تکنا نلوارکد هک رد هچد قل وش ندجاغا فخو ہذا تاکبا هلکنآ بوروکالبر
 راذح و نال واندجاغا فج وردحدقنالواندیرددق س فو ال ودوام لاق ,ردحدق مایذک بوک بوک

 تبصاو هغد تبرضاذا افق هتفش لوقتر دقروآهکک یراکدی د فو هبنوکس عياحو 23 قبلا

 لاش و ءانالاینأم عیج تب رشاذا افت تفو لو تر زید یسد هک ا ذج نالوا هد هساکفقومنق | |

 بودیا تیک هل رسک ك فاق فاصتلا . رارديا داد هل رطوب نسانعم فی نحو فلاب تب رش ||
 بوزو یاب فاق هرکص ندءزوسکع نزن فاتن و فاقنا دشو فاق مولا مهل وق مو کا ا
 یخد یسیکیا كاران وبور دیبکس اعقهلرعط لفاق فاعتلا یبهبراضمنرابهبیاط«نوکوب تج قفافوا |
 هل راک كاناتو كن هزم ٰفاعقالا هروتکه سرا ضواہِنزع هکزررد هلیس لوش فاحو ر دیک اح ۱

 زاربد ہزوسغل ناغد ہلدش ہللرز سکس كاج تلا هتسانعم دیدش برش زرد کما ابر ا

 ال ان نعد اہکلسین ع قداقت ہدیعبیا فذق ءالفو ف دو هب لاعب ای قازوا ہل صف فدعلا

 ہتزاش ءانعع ہل فذقلا رد هنس انعم | لب دمو یرسک ہاشم ءاتهبتو رتاەکا یرانلوا
 یارس* یک هک ك اذو یضكفاف ةفذَملا فن طو فتطو قدصو فیصل لعقذع |

 ننهقرع یمج هستم تالذک ت تافدقلا یمج هن كالا ذویعص ءطكفا فذقلا رددنسانعملبچ لف 1

 یرلکدب د هفدق ہراد 5 3 نک عب فر لا تهبش اہ ہو دیبعوبا لاق یکی کیدلک ت افرغو فرض ی 1 ۱

 اذکه تاو ذق ےگ دس لصبالناکاسھٹع هللا یضررع نانا ثید لا یو رداھییش جال

 نردهفدق یدحاو هنسانعم قرش ردف دهداره ن نادناف دق هدفی رس تیادح یدتایعمصاهنوئرح ۱

 مللاب فذقم :اکفدقم لجز لا هتنکنالوا میل ارتكب دید و ىج كلاذو ىع كيم فغا |
 دارم هلفذاحفذاقو فداخنیبریه لاببق ردقعا هلشاط نوک كلادو ىع ك فاق فذعلا افذخ ۱ |

 ءاقاذا ل جرلا فذق لاقب زربد+دەکعا عارغتسا فذقورناهلشاط دا سم ةلفذ افو رډنانا هلان |
 یف كنات فدامتلا اه امزاذا هضم ا یس قا لاق راربد د هدهککوس ہی ەٹکضرع لها رب فذقو| :

 ٰیضكیم فذاقتلا كا رم نس هلتعرس هل رسک كف فاذعلا هنس إنهم یاری عشا هلع كلادو |

 ذہعب هلیدمو یععكلاذو یف كفاق فودقملا هنسانعم ودعل|عب مس ت تآ ندرك رتل سکه الا ذو |

 لرم لاقت لزم نالوا قارا هلب دمو یرسک تالاذو یخ كفاق .تقلا رهشنایلراو ن وصعبدلوا

 كارو یرننکتفاف علا هرقلا .ہنسن نالنآ هر دمویرسکلادو یت كفاق ةفيذقلا دیعب یا تیذق |

 ا يرق ورا ردت و ھو

 | قیلط نطایه دنع سس نالفونو همهنایزلاوهیایف رد E رو
 يا ںیم

 دف ةرف مهناف كتاب نعنالف ین لس لاقوردهنس انجم ب بولطم هلب ر رس ڪڪ مالو یک كباطهبلطو

 كنار و عف كفاف فرقلا ةأرما مباوه هفرع مان معنما لمل اق مهلوقو مهدنع هربخ دجتی ا

 عض وینا یزلکدب دعلخ ہدنجما 0۳ لواو رونلوا تخابد هبناق راناکر دفرظرب ندیرد هلینوکس

 كن ابح قرفو اروق هفرط لوا تۈرۈش هبا جاوح نالوا مزالهینآ هکر دنآ لوش علخوراردیا 7

 || اهنرتفاذا الا بابل نم افرق امفرقامحقاتفرفلوقت لو و د هفعوصنسبردندنرزوا |
 سم هسعاذا لحرلا تقوی دیدی یوا وتن م تب و ۱ ۵

 ا نیم ےہ ےس : ۰۰ تہ

 فرو



 فلة

 تاو رار دهد دەك وک ارف فضغاو ہنر تل مہم نبع ود اصر دی اع« كع“ اوبو هنس انعم ۱

 دن و و ةجرعدلانزویلع ةف رطقلا هنسانعهمیرابلاخ رفرازید هددنسب هددنسروان نعوطو :

 < ففلا۔ زدەنسافعمربکب ید یجوا ك راتو هلبااتهنلد اط: رت غتلاو هلی كنازو ||

 | ارد تمام كم ٣سر ادتقمرب یدتباراسضمز و ہرزؤا یباور اشک كلکوک یرادقم |[
 قا قالشلا هلوا و الاع ہنروا ہددطر “و ہد:كللوا وا نا ةبرازب دافا تعا لاسلا تفتغا یدتتسا |

 نیل وک تن كرمالو یت كی فاغلا ردی اقەشہشو نق جاف هلب رسک ۱

 یت کر و هان فلخ و فالتلا قا مهتم اذا است الا نم هرورالقلا تفلغ لوق/ قع وف ۱

 | | ديلاقلالنسحرا فلغت لوذت كفروسهیلاغ كلذکهلیدندسشذویمنعکمالوهلزتصف ..فلدتلا ارد |[
 دیقل كئر اف انب رکی دعم هلیدم كفلاو نوکس ك الو یف ك نیغ ءافلغلا افلغدتیط ام فلغو ا[

 |لاسع بنا دنا باقانلغو هززوا یعزدلراب نعرربدیدبالوانرّوسكنسلوااریز || 7

 شان ولقاولاقو ی هلو کس كمالو یضنیغ فاغلا یرتوا ندنیدلواهدنسهانچ |

 . || فیغف برای نالفلجلوقت زد هغلربآ هناجرب توفروفاء رکنا نززولع تفسغتلا هدناخ ||

 | قوق ,
 اراد فنی مزا سس و یدخا اینو کام دعوت دف وَملا ای اانوفی ۂءنالف ا[

 e اے ا نا وا

 ههلوا نلاقیکاب کر رد هخوا لوش تفضغاو نس انععق اس ها وخ كنس هوا هایسهکل رب د

 ضا لا قلواوک آق هحهآ لب رسک زمہ فاضعالا"هنشانعم مان شہ عر رد ید
 لاقب زر دد هکر دباو هنشک نالوا هدنیهافریپلق لب مک اداتض تفضاخلا هضاغلا دوساو رطا

 ۱ فاضل تو یب بنر ضیا زی عفت لا تضاف

 ۱ تمدهنآذزماا تفضفت لا قیزارد یخدەغلکل یب ود فضختورسکیو نشو لاما ذا هلع فضغت لاقب

 مپ هنازونملب رنک ایغو کنز مہ فاضفنالا ردیفارطا كف هلوجلاوج او اهلاوجا
 ننعلانق قوا هرزوآتعسو تشدعم هلنیتعفف تفطفلا ٠ هيفا لا هبفاولخد اذا اغلا ف.م وةلا فضلا
 | نیدمننینا فطغلوا هکر ردیدا آیین كہ قر ہلنتضف نافطعغ اقا راه لع فضغا لم فاظفا

 | هتن ۰ عماد واہلیدمو یر کک ارو ناوکسكناطو یک كف فن ر طفلا ردنالبعسق

 E Sai فاصتعالا شاعم ہحو یرادقم تن هک ہیدیدشآ

 ]| تاقی ہشہش

 لوک ظفح هنر رد دة لوش ليف تومالوكنءزه .فلعالا ءافلغسوق

 الوهدنصا فزرطره همح ان و فلقاناک ذافلغا لنبحر لا رارند ید هنالوا زنسدنس |

 ات وت سورج مام ىلع ءافلغسوق و فلغا فیس لاقب لربد فلغا
 وان افغ 4 هل | نفاع لاد انعق لدن : دشنو ین اب ودالز تفرلا : كا لیم هلوصو

 ۳۳۳/۹ تلامادا

 ا اس ھے ہاوس :فاغلا نيج وانا ادا
 راز دهی ذ قآ لوش هلن دمو یم كناف فوفلا (ءافلالضؤ )رب ہدنلامز وتو نزوا نزوا کال

 ام لاق رولکیخد ہنسا نعم یئیفوفورات ندنآ | ٰیہاغااعر خر واٴوا٭دنصآ كنکدرکجامرخ

 : د0ا واک ر دشاخ یراکدبددر ہلدی دشتو یف ك واو و یم کم فون" هوډ

 رد دوخ ن دنس انعم باق هغو نالوا دنر زواادرکجراربد ید هدر هتفوو فوم و هلوا یراطخآ
 درب زا یعمج كف وف هل به كنءرمه فاوفالآ قیقریا فوق ہو لقب یدنبارو مم نالا مکتب ١

 ود ین وكس كابو عف ك ناف” فیقلا :تفنفلا رولوا تلن ہن هتفر ی درج و ضقم هکذف اضالاب فاوقا ۱

 یجب هقف نره ̀ قاّقالا ردہدآ ك نوکر ندیزانوکبرع عزا فیفوادنس انعم یوتن ناکبا
 | دوش هلبدم كفلاو ینوکس كزابو یف كناف ءافیفلا ىج تالذکهلنبتعصا قوغلا ہنسہانغم راز زود

 هک ارت ۱

۳ 
3 



 جور 1 ۰:

۷1 

 تدمانکیلفلن۰م وم ی عی ینعہ هبفدغی نيج نوفصملا نمەبہصی بنذلا نماضاکنرادشا نما || 8

E |ایکس كا ار وی كنبغ یقرغلا  

 ف ذرذلابغ ودم یا فرخ سلف روا تقاب هل اغا یراکدیدفرضکر دیر وش هلی دید. 1
 لوبد ہدەغلوا هتسخ هلغملتوا نج اغا فرغ هود فرغو بوقعب ةياور لع ہانعم تفت فر
 تانار و یتف ك نيغ ضیا ف درد لک انس تکش ان باز زا بابلا نمافرضفرتلبال!تفرخلا

 نوسلوا هسرولوا ندنینخ هترههلوا شلر اص هنر یر تولوا قو هکر ردراچانلوشهلیدنویرمیک 1

 کیدا وه یکی دیددش اب از واریش صبر اهک هراپلاتو دهغی رک كح ارصبح اص ندوب فو
 دسا یب رد ید هلعت هغی زعو رادلکد یسهضبف هنس انعم ماننردینف علف بارفارب زرولوارهاظ ||

 یف |كنبغ ؛فرغلا زد انا سنی هاصف ب كتاب وینوکسكنارویرسکتنیغ فیرفلا هززوایخا | ٢

 یقباهنز راج .واهع طقا اس را ضا تفرضلوعد او عطخن اه دتعط+یاف رفناف یشلا تفوغلوقت

 هلبچ اغا فرغ ارد فرغو_هرزوایبا ور ر دیوان دسیعمعا لن جات ص نالو اهدنا كن |
 افرغؾی دی اکا تقرخلو تری د حد هغلآ بولاچما بلا ی وض فرغو ورډ ید هک تغابد ||
 كنانو كەزى یازغالا یمام ییعهتسانعم چ اقا كس سینک ك نيغو لن هزمه یافت ہفارغنالإ ||
 قلآ بوولاجییوض هرکه وكس كارو ضف كن فعلا ةةفارخلا ا واچ وس تالذکه اب رسک ||
 سپر دیعما كنوص نانلا هلة ير ط نان وارد هلن یوکس كنا رو یمضتنیغ .ةفرغلا هرزوا قلوا همان ||
 هیلعززرب د بد هفاطزاخا ہفرغو هیق دارد هفرغهیوضروکد دماریزرولوا لوەفم مسا نعم |

 یک فاطن هليا ہنظن ہنسا شعمراوص شی اهرزو ارور ءهجو ی ج هب رسک نیغ یار هنانعم ||
 نشەدالفاټر وعنالوازوہشم هلبتفاجت نولو فورعمهلک دیدن ابهر اد | مز لاش ی

 رضرصل اف یم اف اذا وفا ی بتا یصل ظرف رخ اهن وب كن را راغب نال ایر ۱
 قالطاہروص نال وارده دملا هلبلا هفرغاریزر دراوضفانت دشاشهدنهالکو قالب رهوح و فارغ ۱ :

 یكلذک.فارغو, هنلوایلء تروسوک نساماو قالطا ہد هدنهالک كيا ؟دنلخ اهنا هکالاحیدشع دزاغاوا |

 رافاطرا ج وج كەر ع٤ كارو كنج تافرخلا هلب رسک وج یک ف ارج رار دهب اب دەب لک سا

 ہک فک هل يضف كازو باب رسک کیم فرعا یی كاذكه ليف كنارو یض گیر فرالای | تانک هلن و کس كنادو یعض ك نيغ تافترغلاا یج تللذکه عف كنار و نط ك نيغ تافرفلا ۵ هنینانعم |
 نالوادنینجوا كککی لینوکس كنارو ی عن چم دا ضو کب فوضررغلا از وف شا ہلکنآ |
 كەلم ءازو نوکس كەچ داضو یرسک ك نیغ فن رضغلا لرپد خد فو رطغاکاورقشمو |
 كداض ویضفكنیغ فضخلا حاعصل امن صعب نا دک لعچ ی زلکدہد نیم از ولبدمو یرسک ۱

 رک ممن لاو رسک اذآ دوعلا تفضلون قعرآ تويک هرکس ناف اوا توپل وکم ||
 اهاخراادااشضع اهفضغب هدا بلک لا فضغل ان لربد ید ةن ٩ رازی نغالوف بلک ف ضغو

 وک ازفدمک ف طخو هنسانعمنذا 3 رسا قاسع) اصنال واهدعلوق هل تیتصف فضغلا اهرتکو

 لاش رب دید هفقزاسصیعالوه كيلکو عبارا بابلا نءافضغ لیلا ضع لافت رارب د د هغلوا

 مسل

 | قنات لار دهد هفلاص هکشهنیرزوادیص دانم قاراردا کا 1

 . . || یرادقمشراقرب نراصا هننی که دیبهراپیر دوش هلیدمو یرسک كنارویم*كنيغ ةفیرغلا |
 1 رردپا ی انکا هد دیراجلق لاس وت اطدبنک ارخمکتناژدیا نییزت بولئ وتلا نا هاکورولوا ||

 7 < نسا ښام نیک اب یفرغو ںویلوا فاد هلکن جو مک جاغا یراکدید فرغ لنو کس ك نازو

 ]| بلک نالوا شغراص یالوقهليغف كداضو كننده فضغالا,روكذلا بالا نماغشغ فض ||
 | دهن ودقادروبلوش خافوا شطف پاک ان یمن از ات ام تبغ فضلا 1



 ۲ ۳ رب یھب رجب اود نهج بس بم ارو ادا یک لوف و یز دز جو ۱

 الو یمص كنيع ةيقلملا رالتوا هود یا پو دبا روهظ یکه لقب ابرد یش كج اغآ یرلکدید ||

 ذيع ةفولعلا هفلع جرخاذإ طلا فلعا لافي كمربو شب یا 1غ بک كازم یالعالا |

 سس

 رک دیس تل هسک ییا ندنسيخد ہرزوا یسغیص هی هزوکسواوویقف كرم ۱

 و

 بل جه جڪ كع یا ںوالادغ هلن [باود هک هطیتقففلمآ فاعلا

 یا بالا نور اغلع بابل! تفلع لاقي كمر وغ اود هليټوکس كمال و یف كلبع :؛فلخلا

 "هدیه بدو یخ كمالو یم كنیع بیلعلا رز لج ربو فل ل یف ,كمالو یرسک كم ||

 ۳ با كشوف نیب ہرفیک ییکهربق هلاربق ینو ر, كشعب تلوار درد یدحاو هلی د دښتو یف

 ۳ ملا ہی ویلا هعیاتوا بولبز و مکر دنویف لر لوش دوخ اپ هفان ل وش هلی كمالو یخ
 | ] «دومرف لوش لب دید شن كابو یرسک كنیم نابضالعلا اھاضعم هیدمو یرکك نالو ف نر
 ۵ نر دل لوا یر برو تن هنونک مان فالع نشیب هلص هعاضف هک در نالاب

 انەارپ لف ندلاجر هلبناوکییس كمال هدنن امو یک كنافو كيج فوفلعلا

 ۱ 2۰ت ۱ 4 *تدشەلوکس كو و یف نیع فنی .هرزوا یاوربوقمب هنسک

 1 و يعيب هاب رد خد هپ فنعو سم انطاتابلا نم هيلع فنع لون ۱

 ات یک Aj ,یرزیاننعا وفنعب ةذخااذازمالا تغ فعال وقت وطن دش نەنش رب هل 1

 هرانآ هک دلو دلش لی رسک نونو یم كچ ةفتعلا اہنہر اذا ضرالا تفاتعا لوقتزررد
 توس بتا بوردنلراعیب هنکرب م رکا نرو یلع فینعتلا هبشود قفاوم یماوه

 ER تل هتندرب لوکس هدننیام كنونو یم كنافو كع

 كنم .فوعلا رآ ريد هنس ہرا 21 روا تالا نآ وُمنعو زد دن ادتا تعاون

 | ۳ تیک بیبر وا شو تاعمیاتفوج ملات راهنسانعم لاعهلنوکس
 وم دزلکهنسابنعم حردفوع بودیاراکنا م دنیا لن هورگوبا یئآ ی درار دیاری هل رف

 فانتعالایچج هنیتنض فنملا فنعلا هلوارا وس هلت دش هلآ رد هنسکلوش لرد ءو یر 1

 اّیوکس لواوو فك نبع .فوعمآ رددعس یس کن فو یر و دس نب فوغ

 || كمالکو 6 ور دن نا دارم ندفوم مدن اوم یراکب دیدفوعیداوبرخ ال راب رعو هنس انعم
 ۱ 2 < اب جای یدتبا بلط هنسکر ندنا يش نل ظذ ن مل نبی وع یر ندکو Tf دول یلبصا

 N 1 منم ینا فوغ ید ڈرو ټراجآهغمراو |

 ا لب ا ةفاملا :ہہرٹیملف ههرکنافایع فا

 رانا مد ر ریعودیوفو ود 9۰ ہل سالم تست وطلاق هلک 1 [ینهداهن رخ زاداەفاع اهعيعار طلا تفع

 ہد كنرع و منساتتنعم نوت هنبیگ :بوپ وربخ ندیہاغ فن دف املا كس لاف هلساوصا

 قالا بابا نم ای ضیا تفاعلو كت | در هدهعوفدنب رر وا كنهنسدر سود هل وکس

 رک الر ہک كنار. الا عوفولا دیر نعت الو یدزننو فیا لعواءام ا یلع موت ناک
 0: ]«دس نماد هی ود شوقردهما دمو یرسک كی علا شوونالواهرروا تعص |

 لا هذ ) هلواز ٦ وصهک الحدیم ا بوت وص کر دەودلوش هل دمو ىم كناب وس لب

 و نالوا یل یندابزودلمانعمظیفلا با ارت شوفیراکدبد ی هغ رد سودا هلبع كنیع یا دخل

 | فاد عالا اړ دفادغیندا ہداتف نالواب هاپیسو هد رالوا« اسۋ نزوا كلذکو رربد فادغید

 | عفو rer ولرم 5 ای 2 ویسی ید را ی ۱
 جت ا

 "كفا
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 لات كءاتعفشو لیف هنر یر کیلو و هلسبعخ كناتطو pe "فطامتا ى س

 هکر د هقان ل وش هلرعض كناتطو یف كْبِع قواطعلا صعب یل ممد طع یا اوفطاست 1
 ناروا هود ناواک دید ل وش ہلدی دشت كوا وو یقف كلاب وفات تتفشولسهشرزواو ||

 فا ظفس الا دیلبالیماکاب وناضیسیز ونک ات ژر وکهنشهنآبوردل وطنامص ٹا بور

 مكا نزو ىلع فیطعتلا' فطعف باغ ہوظعتما لاقت : كا تلط ٹقفش دار نک گلو
 ليم تا رولوا نوا رکن دیدشنزدیراقا ذوب حاغا نادیعو نادیعلا تفطعلاف كا

 زر دیحدهبهقان نلقاب هتسیز وات هو دو ةفطعم یف لا هنسن شلکا لد داشن و یمف كناطو ى

 هلبرسک مال حاقلو ردیعجت كسوف هلدب دشت كابو قرس كس كفاق یسقو ةفطعم عاقل لا ||
 هلج بوقاب هدنسبروابهود زاد ن ةقان كولب رب رول هک ارز هفا شدزخوط هل امہ ساحودافاقو ۱
 هکر ید ها نرع لوش هلت دمو م كاتو او یش كوم ۃفوطعا*راغص ایس هطساو كم ۱

 ۱ كندنسنربهلتنوکس كناطوا ارت کا یا نافطفلا نارانآناشن هلکنآ تودبایزکا هدانزنراقلوق ا

 طم ندهنسنرب و ردیناجیکا هجر اوهنب رب قارتواهخشا ن دنشاب كلج زل چلا فطعو یاج یبا ||
 :ضرعا اذا هفطعیبع نال یت لوقت رولوا تناظنکن دعا صا رعا ندنآرولوا وا هاک كمردنود

 هخس رام یایداولا تطعم لامر یدلکآ ]ك هر دوا صف كنا وی کیم فطعنلا كنع ا

 هد هنسانعم هسک ی دنا زهر  فعو كيا بالتج]وریغو هل دشذ كف وقف ك نبع فعلا ءان ٹو

 نعاضع لا تیاضب اد اقف هایم دق ةفا فعلا .هانهع لر رك تخ اقا فعل جر لاق زولکا :
 كلذكهيدهو ىر سكك اف ى فش كنِع فینعلا فکاذا یناثلا بالا نعقف اغ غو هو ةنءوافعفعبمارطا |

 دمو یرسکاافو ف كنیعب فعل تروعیج دا بهر هبقف كني قلا ةدقعلا" ہاکی ج دبا نہرب ۱

 فاذعتم الا هللا هفعا لاق قلق یر ندمار ج ہلیر تک و همه فانعالا ۃةفیذعودفعۃأ ما لاقنا مانع ||

 فنحلا فعاذا هللا نع فعتسا لاق كنا لأوش ثودیا افت براك كاتو کنز ما"
 بفنعتو ةْمعلا فاكتاذا ففعت لاق كيا: بنک ت فع هلفلکت هلی دشت و یعض كافو یخ كنا
 هد هم هلیمص كنيع ةف افعلاهق فعلا ترشادالحت لا ففعتلاقب رز د ىد هک | دوس نالق قاب هد هم

 لاش قمغضرا رکی دوس ليقف كا قاعتلا ا اه انس كيع تلذ کک ةا دوس تالق یاب ||

 ناعز هللدب دشت كنافو یرسکكننع ناشعل نالا والا ةا دعب اهبلخا یا كف اناذهابفاتهت

 هدنرلل وفیرکدبد تلد نافا لعرد تغلوتو تلد افغ یلع نالف اج مٰہلوق ةنم زادة اش

 | فاقعتالا یک فطعرد هنشانعم ككا بن وكس كفاقو یخ كنیع فقعلا هنسانعم ہلاواوەنزح لع

 ہلباض كنیع فاقعلا فطعناف هتنطع یا فتعناف«یشلا تفقع لاسقن كأ هلیرضک ہہ |
 جودت لاکاعرکلا نزو ىلع فیقعتلا روکا یرافاا تولوا ضاعن راقای كنوبق هکر دضز

 فاج یا فقعا یا رعا لاقب هنسک نیلا قلم هقف تفاقو تام فقعالا هتسانعم |
 والا بالام کلا هفک لاقب قعوقیلا دونا تال وک كفاك و یف ك نبع هئ

 تک عااتسا ان وک ید لا نامت و2 امت ہلوق هتمو هقفوو هسبحاذا افکع قاتلا باتسلا نعش
 ندنک هتسکربهلپرسک كنانو كن« هه فاکنعالا زرب دین دهفیشل وط نفارطا کن :فکعواد

 تظاوف بولوا هناژزوا کنز بس ترکملآ دنا قواتس عنما ٰ
 هلع لقا اذاافوکع نالا بالا نم فکعبو لوالا بالا نم فکعب يلا لع فکع لاق نیا | ۳

 اورادشنا اذا یڈلا لوح ١ وک لا لو ولو عن وطنفارظا ٹن سنربفوکعواظاوع

 "یس

 هل مانضا ىلع نوک دوس ارح جرف ىلع فک نالف لاقب ةنسک نالوا لوغشم هية
 a ر كفاك فک الا مظنلاف ره ولا فکعلاقب زردی هک ودٍفارطا کن نسنر فوکعو

 هو نیستم

 قع

 ۱ فکع
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 ؟یب فصاع داع سپ هسا نفراکرور هدنا کز وبد هنوکل وش بفصاعموو لب نمارکح ہلیرسگ

 ہہی تہ سیپ

 [فزملا دفالع خد ہنلاچزاسو هنسکیاتوا او هل ت انا تلوارکد هلرسک ناز فزاملا
 | یرعو ىا ملا بالا نم افرع فزع لاقب كجا وهلو بعلو قلاحزاسس هلن وکس کنازو یف كنرع
 فسعتا رققوطدوساوب یب صر هوك  كنپسو یعف كنیع فسعلا زربدنزاوال حارا
 e نکوانعم هنر سكك ناو كب زہ فاسنعالا ءانعع هلیدیدشتو یعض كنسو هلند
 لا هتک در ہغلاسم هلی دمو یم كنیسو یف كنيع رنا رار د ید هح دق لوب

 هلو هداب ړ پولوا پب ,رو هنوم ندنضرم هدغ هکر د هقان لوش هلی رسکكنبس فساعلا هتسانعم

 نده لای یار هل هرس هلبایمص كنيع يایعلا هرزوا یاور فسون وا
 | كنبسویخف نیع بفیسعلا ردععلا | هلتجر سفت بولص رغو یدتبا مد فاسبعلا ام هپ هرهنسکرف

 | ادي كنلاو یف كن سویمض تبع ہاضفسملا هنہافعمرجاەنہک نالتوط هل رخ ا ہلدمویر ےک

 ۱ | تنوع هی ردیعا كعضومرب ہلینوکس كنبسویعص كنیع نافس ہنساسنعم بجا یھ
 لاد هع دج اذا لج را فقسع لامپ قوا ر داق هغلعا اعا بولوا دمج زوك ةحرح دلآ
 ۃالطا | هک نکا هلنوکسلداصو یف کكنیع فصملا هيلعردق لف کباب هاذا

 لوک امف کم واش یل اعن ہللاِلاق رزوا یباورارف نوساوا یاری لرکن وسلوا ییاصلر کر ونلوا
 نو دید هکمج لوا ندزرمشنب نیکافصعو ہنہن قبو هبخ لکا یا شفخالا لاق
 ۴ انوضعواغہھچ جرا تفبضع لامب ری د ید هک یف لب فصعو كرد نالبق هزز ج اذا عرزا

 - || لایقن هتسللوا لامعتس هاب ارد هدوکعبالالهو ری دیخدهبسکف صعو تدتشاادایناسلا پالا نم

 ۱ ا سس هلرکَك همه فاصعالا مهکلوت یا ممفصعت برا
 اوا اس هلتعرستآ و را تفصعا ایر د یخد گم ا نق لی فاصعاوع را فصعا
 اش رد د هغلوا لالهفاصعا اوفصخ ای دعا وهوامن رسا هرمادا رهاداس رهلا فصعا
 ۱ یم ناکم لاب ر نالواقوچ ینیکاهلبرسکلداصویبضلیم فصل كله اذآلجرا
 اداب اا هنبصهدو ین صعم مز لایض راربدیخد هلن نسا ی اق فصعءو فصعمو عرززاربنک يا

 لنڪ فوصعلا ہرزوا یغلدسا ین یگ بصان مهو مان لیلردلعام نالوا هنس انعم هيف لو عف 4 ۳
 r ہدرس فوصعو فوصعخرلاسش لب نسا یاب دمو ص لداضو
 ٰ ٢ اگکںنس دلا یو زاسلا نفعت رہیا فوضع هماعا او فوصع هفانلاح ب رر دیس رر د جد ہنشود
 | اان هکر درافرهب شلوا عج لوش ہلیدمو يرسکتداصویعف ك نبع ةعيصعاا صعا  هبیمف
 ۱ ۱ ۳ هلرکشودند ملبنس کرد هنییسنلوش ةفاصلا رولوا
 اغا فنتعو تامادا تفطع لون كيا ليم هلن وکبس كناطو یف كنيع فطماا
 : ورد ید هک سا تاق یکیا ی هتسنوپ .فطعو فطعنافدوعلا تفطعلوم ومنر ار. دید
 لو رثربد هد KAFE تّعفُش فطغو ہنس انعم نیلا ل زرد هفدصب دصب هدایسوو اهتینادا هداسولا
 3 ك ا ا لام ٹلاجنالوا تّمەلب بج وم هلی سکناط ةفطاعلا ةفطاعلا تعهشاادا ہیلع نعطع

 اط فلطاعلا نکا ادیلع فط لات ارد ید هکعا هلج فطعو هبارهالوخرنم ةفطاع
 رانا انهدیچ فطعت یا فطاع غہبظ لاک انٹی و هدقدنا هنا هکر دوهآ لوش هل یک
 ان نداری اطایسن هلکنآ [ کردخجنولوش بن وکبیم كن اطو یف كنيع دفطعلا
 8 نکلی ز یک كنبع ٰفاظخلا ادردا بت :كياطو نوکسبسكنیعو هوم فتا
 1 ہں غم كن اطو دل نت فہ .اهیشن در رارب د دوق فاطعورد تیام
 اس ناب ورد جد هک اتش ا ا جد فا ون

 رسم سم مس
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 تافرع نمبةرکت نال تعنلا بصنت ةنسح تافرع ءالهوهلوقتردلاوز لباقیربرهكرادیز ہکرولوا |

 تافرعو نوصخب داملوب تقفاوم رازاق عبات هدبارعا نکبآ تعن هدنقبقح ہنسمحو نکیآ ع وفرع |
 كل اربز یداوا فرصنم ہر وب زم یدتبا شفخا تافرعنم متضف اف نل ان ہللالافرذفرصنم
 كمچ نالوا هات هلفلارلنوبار زرد هیش هی هلباوا و نالوا ہدنرخآ كنیلسمو كنولسهاتنالوا هدنرخآ
 تا رذاویکی نیدنلوا رت هرزوایلاح نون هدنول سم یدنلوا رت ہرزوا یلاح نی ونت س ردیریک ھت
 روبصیمدیاریص هلل رسک كنار فراعلا ردیمسا لورربرانوورد هلب ويد تانتیرعو تاناعو

 كنرع فورعلا یک اعزولک هدهنس انعم یجب فراعوافراعدجوف نالف بہصا لاقي هتسانعم |

 رولکی خد هنسانعم فورعم هفراعوردهتسانعم هرباصهلبرسک ار ةفراعلا هانعع هلی عئارو یف |
 تف كني فیرعلا ردنوجیا ةغلابمات ہدلرخآہنسک یب ہدایز هلبض كنارو ضف ك نبع ةفورملآ |

 ہل کل يع دارم افنرعراصاذاةباطخ بطخلانم ی عسمالنا بالا نە ةفارع فرع لوڈن || قلوا سفر هلبقف كنبع ةفارعلا ہنسانعمرابرفن ىج هلبدم كفلاویف ك زارو یعض كني افر لا
 نوسلو یحاص یب هنکشمزآ فیرعتو هنسانعم مالعا كمردلب عرکتلانزو ىلع فیرعتا ةباکب تکی بک اثم ىلع لوالا بالا نم ةفارع فرد نبنسانیلع نالف فرع لوقت كلی قلبن
 هلغلواذوخ ام ن دف ر عرار د یخ د هفملبیطهلیاهبیط هر یی هنسنرب فی رتو رار د د هک داشفاوید
 هدنافرع فی زعتو لبقام ییعاهبیط نعم مهلا فرع یا هلو ةو یدتارورم میت هلی ك نبع |
 هلب دی دش او یف كنارو ىع كي” یرعلا تافرعاودهشاداسانلافرعلاق زر دید هکعافوفو|
 رخ ن دنایغم بولوا یا هلی دیدشت كنارویعت کنیع ا فارعلا ردتافرع لوا هکر كجديافوف وا
 لوقت کغارارقا هرس ڪک كنانو كننمه فازتعالا رار دهبطدوخاب هنسانعم نهاک رد نو
 اذا موقلا تفرعا لاقن رار د ځد هغ هروص ربخ نوصکماب فاعاو ہتٹررفا بولا: تفرتعا
 فرعا نس ەلکففرعمکتلردبا عضو هنر فرع نس ہلکفزعارولوا ہاکو هفرعتاربخ نع ںھٹلأس
 بودیا بلظ ینلاوحاو ین را رسا كن هنسکر هود: دش دو یمضكنارو ہل تخف فرعتلا زاردہا عضو ہنرب
 بلط كا: هلن رسک ناتو كنءهمه فارعتسالا تفرع یح تیلطتاذا نالفدنعام تفر ەت لوقت كم: |
 یزوب كيروع هر دك ك نارو ىف کیم فراهلا اضعب مهضعبفرعاذا موقلا فراعت لاق كل | نر یر قلخ هلن كارو یف كا۷ رام تلف می تح ها نرهتسف االف تا ون ا
 هلرقف كنار و ینوکس كنیعو یف كيم قرعلا فراعلا هنسح ةأرمالوقنىرار نالوا رعاظژ اسو |
 مظع یراکدتا عضو ہنشاق كننالان هود هلئوکس كنارو یرسکح كع فصرعلا یدحاو ۱

 یا هدشاقرهژردبا نوڪک هروتکهر رب نیرلشاق كنجاغا نالاب ردن وبج تر د لوا هکر دراو |
 كدا صو یف كنبغ فیصارعلا لر دید فاک الاروفصع اک وزازلغاب هنسسارایشاف كوا كالا هکر دیسهراب اتا لو فاکالافاصرعورونلغاب هلیسی رد هو ددوخابهلازکبس هکر ولوایویچ

 هدندنامو هل مط داصو كنبع فوصرملا هتساتعمراب وبح نانلوارکذ ېچ هلدعو یرسک ||
 یدشا رورم مک هنساتنعم فاصرع یم ہراب جاغا یراق دلغاب هنشاف هلوا كالاپ هلو كنار |
 بوسنم هنس هلق داس وشن فارعو ہلوا یزاوآ دعر هدنآ هکر دنولب لوش :هلدیدشت كنازویقف كني تارا یاب زب اشر م فش نا تفرد وقت رخ نج یو یر وع كابع فیزعلا هنغ تفرصناودیف ندهزاذا نا لاو لوالا بابلا نم وزوت و فر هذ سفت تفزع | لوقت قوا هرزوا ربهرپ بور وجزوب ند هنسنرب ہلیدمو یم کہہ ہازو یم كاع فوزعلا ۱

 ا ردنودام كسر بیقن هک رد د هيفا فیرعویکملعردهنسانعءیعلب هلیدمویرسکكنارو |

 هتسانعموهل تلا هام هل رسک كازو یف کن ' فراعلا هنسانعم صوصحلمر رددا تموقر ||
 8 حس =8 ag پد

 ؛ هصرع

 ہر



 ٰ رولک ید منا فرعو اف رغ هال وا لاش رارب دیجد هناسحا و ہت داعفرع ورددضلرکن ۱

 دشت زار تارا هنس نانلوا لاتسرا یتعب سر فلا فرعا نم اعتسمافرع تالسر لاو نامت هلوقو |[

 و

 اوج نشود زهر , نشودهبهنسنر هلنینعف فذقلا رضعذغل هه فلعربع

 الا نددذعنوا لب وکشكلاد وی رسک غ٤ كْنيَع ةفدعلا هتسانعیذفنوسلوای رغەل 0

 ۰ دیا لام نم فدغ هاطعا لا زرید خد ہلامةعظفرب هف دع وردلاج ر نال وا هجن راو
 یاب لبللا نم فدعر م لاقن را زہد هنسهعطق رب كند “بوکس كلاذوئ رش كط كن كتيع قذعلا
 ۱۳ ۳ ا یک هنینض یئاج نالوا رسق اص كز لب رسک لا د ویقف كغ ةفدعلا دف دعلا هنف ةحطق
 ۳ ینیدلوا هنسا غم لک یخ هلمهملاد ردهنسا نم لک اهلبتوکس که« لا ذ و یف كنرع
 ۱ 0 ذع الا یک یئیدل وا یتغارمضم هلباهلممسلاد ردتغل هسید رده لاذ هکراو ردف و
 | تافرعلا كلب لک نارو یف كجم هفرعلا فوذعرمغ ىلعةبادلا تالاق وٴایش یا اف وذعالو
 | فازعارولوا:اکتف تفرععو انافرعو ةفرعهنفرعلوقت هانعع هلل وكس كب ار وی رسک كنیع
 ۱ | هلن وکس كنار و یف كنیع فرعلا فزعاام یایعرصبدحال فرعاامل وقتر ولکخدهنسانعم

 اہ ہہ ى كەلم نبع ف هرعو هفرعت زر رحاذ| س رفلا تفرع ل وفن ك مسکن س هلبتآ

 | لا نو اواہثلیخ ك رکن وسلوا هبط "دار ل رکر زب دید هبهح ار فرعور واک مکرر

 ۳ ]انده حم ارولتب كاس ولت نم! اولا فرع نع ةوسلا كسم رب ال ایف و هقرعببط ام
 نوا اورتیکسل |نار افخندنساباا هکر دنا بحل وش هلنوکسس كن ار وصف كنيع ةف رعلا
 ۳ فرع لاقن هل وایت>ارجهل وقم ل وا هدنلهکردهنسکلوشهلبددو ی تنارو ضف كی“ فو رعآ فورعلا
 هلرکتمژ رب هدهیهنسن نالوا لویقمففورعمو ةر قلا كلت هب تجرخ اذا فو رعموهفلج زا
 و کس ك ملب ۳ كنار و یعص كنیع فرعلا زربد ید هناسحا فور عمو ردیلباقم

 اس دید هنسبلب تآ فرعورولوادبک نو سبافارتعا یاافرط فلا یلعیملوف هنم ندفازتضا

 ۱ ارد هنسانعم ناسحا فرع هد هعرک تنآ یدشنا راضعبو مہو هدقلوا مباتتم هر یر رد نحل وا
 آی سباب ك هک ردعض وم لوش عف كارو ك ةفرعملا رادنسد نانلوالاسرا هلناسحا

  ژاجیخد نوکس كنارو هنسانعم دعفترم "هلمررد هموق نالوا كسکو هلنبت فرعلا یرعلا

 کوہ وج هلیعف ك لاروی كنرع فرعلا هاف نوک كنارویعن كنیع ةفرملا یکرسع
 ردشلوامف داو هریظع نآرف هک ارعاو ییجبتاذک هلن زره فارعالا هنسافعمرامود

 4 اف زدند وشال رق كنار وكفلا ف رعالا ہرعالا ردروس شملکجمدنندب منهج هل نجلوا

 ۱ فاررعل وا نزوا یسہلب رسک نهزمه فارعالا التماوا یسبلی نزوا هکت الوش نیم

 قرورعا لا قلوا ې اص یلبتآ ینعبقلوا یحاص فرع هلبدمو یر سک ك نارو یر کت زمہ
 هدانزاب دور ےاًابہناذا لجرلا فرورعا لاقت زاربد ید ذغملرصاحرشو فرعاذراصیا سرفلا
 وک كارو ىع كنبع ءافرغلا هحاوما تعفنرا اذارحهلا فرورعالاس رار د ید هکعا حومت
 ل دلوا قوی ة كنس هسکاراب دید ءافرع هروب مردن دعاس هکد زوق للاب هلب دم كفا كهلاو

 الف رع فرع فرعام اراب وع كلب هرکص یت هنر هلئوکس كنارویرسکكنبع فرعلا
 ۱ ۶ وت ات هفرع رول وا كعداربخاالا نفر عام هکر ذذسانعم تفرعم فرع هدنرالوفیرلکدبد

 ۱ كم تور ہانہضخ تافرع ةفرع موباذهلاقن زد مما لوک هفرعن رنقلوا لخاد مالفلاو

 خدیدحاوهرزواتعک شش ا یر ؛دزوآیسهغیص عج وور دما

1 

 دا دمو ور مع مزنیپ لو الکی راکدی دف رعب انلوت كارا رعو
 فلا نس هلکن دز سپ زدشلواهدنس ہاشم دحاو* د ندبس یدل وال ئاز نکا ازل ۱

 ۱ هکر ولوا



۱۳9۵ ۱ A 

 اذخالاقبر رو تک 8 ون مج لوک ۱
 ي یربیفت كني رهوج هدنصوصخ كمل ر واهب ,لنیلط و اش هل پا لوهلکهذخا نیل یل ۱

 ةفولظالا هدنلید تی او رند ورکوب !یرپ و هدنلب :تیاورند دیر وا یرب ردشلوا عقاورب

 یشادارب غ اطیشادارپ رب لوا 4 هک اب وکه لوا راش اط نیکسک هدنآهکر درب لوش هایم هال و كن هر
 ںی دری فاظلا یچ هلیدمو یرسک ك نالو یف كلن هرمه فیل اطالا هل و ےک =

 هل اطو ہللا اظینوب نب یدتباورع وبا الطاباردہ یا نک بیذ ایما واننا هوا دلا
 بابلا نمافلظ فاظت ا ذك ن ع یمفن تفلط لاق ر و لکی حد هنیماسنعم ع اما فلظومدتبا عاتسا
 هل رک ك الو ضف كن هفللا رر د جد هغلوا هر ز وا تدش تشیعم تنبعم فلط و تفکاذا باز |
 لوش هفلطو اهسهن ٍدنع زی نعیا سلا هفلط ارا لاقب ناو وع لوش

 هود هفلظو رددوخ ام ندنوب ییلکدید فلط هشایم تدشو + هیلواوللب زا هدنآهکر رند هر کو

 راحاغ الوش ردیعچ كن هعاط هل رس۲ ك ءالو یعق كن اظ تاغاطاا ارربد یتدهنجاغنآ كنب ران الاب

 روشن هرب ی و اکرانآ هس وف هرب نالاپ نا ہدنناب یک دان ہودردجاغا تر درانآ هتسانعم |

 a N دو یعص کكزاط یفوظنا ردراو هلطینا هدنشاق دراو هفلطییا هدنشاق ٤ : كالاپ

 7 تلوهو + هر ف اظ و هور فوظب هدسخا لاقب هانعع ل ان يا نزو یلع فاظلا لف نت

 ثب هلدمو یرسک كنار وهلنوکسكت ابو يرسکنیع كنيع فر فیزعلا (نیعلالصف) فر فوصقا
 هانعع Fj كتاب هدننمامو یض كار وكنيغ فورتعلا لوا مدقمو یرچ هک هنسکنالوارجاهو

 سورخ هل یمض كنار و كنیع ناقز علا صامیرج رجباف ٹپ یا فو رع وفرع لج ر لاش ||
 ق را هلل فف كيج و كن هزمه فڃالا هنسانعم لا ره قلق را هلنیته9 فعلا هنماضعمكيد ||

 ر ولكى دن دیس انسا ولالا فلام عزا بابا نم ف لاقب ہما نهم هتسن نالوا

 ییج هلب رسک ك نیع فاعلا یوم هلیدم كعلاو ینوکس ك وجو یتض کی ءا | لالا فحم اف ۱

 یروزم نکآز اس وا عج هرروا یزو لاعف دالعفو لمفا اب ز سابق ال ی او راورا ۱
 بو با انب هرزوا هقب دص رر وری یی نا ۱
 نالوا هقف وفعاو زامل وا لخاد ینا ءا اک ەسلواهنسا عدل عاف لوعف هک الاح رايد د هودع ۱

 نها ذا هفا لا وار هلب رسک ك زمه ضابعالا قیفر یا فا لصن لا زوبد ید نر |
 فعل اش , كعا راتخا هر ز وا یضنودنک ق تک رب هدماعطدلبن وکس بجو یضف كنیع فعلا ||

 دم وط عرکتلا نز دیلع فرح علا هست ىلع مایعطااب ٭ را اذا یناثلا بالا نە نالف لعد

 ةجزحإلانزو ىلع ةفرعلا قل والا یو كموبا ہللا يص کنار وهنبتعف ف كلا كيب
 هد لج لاق كل د کم« انعع ہلیدب لشد یاب , وین وکس لوح و یف كنارو کنیع هيف مع

 هب رک تدروا | منکر فرعحو هتعرسا ه الام هلفو ات رخهبق ناکادا ڈیفرو ةفر 0 را
 هرکیاع هکر ناک ادا یلعفرع “ننالفلاعب تامیکج > كا هدکع | لیمحت ی هنسن یکیدد وک

 نوز زوا یراتبارایضعب رد روناج ل وک وک سنجو دا و ايش باهبالو
 هل.دمویرسک ك نارو یتض ك نبع فيراعلآ رهدنداوح هل رسک كنار فرا لا شعدردءهنرات ۱

 كي هلن وكس كلادو یف كنبع فدعا ىفدعلا هیداوح اهب دار اهش راج و رهدلا فرا لاقباھ ا عع

 هد هنس انعم *یشربندنالوک اب فدعولکا اذا ینالا بابلا نماقدع یف دعب فدع لاش هنسانعءلکا
 یعص كنیع فادعلا هنسانعم یس "رب ندنالوک | | لکه مس كلاوو قك نيع فوسلا روا 1

 لعیا فودعرخ لعاب لام واش یاخادع الو اف ےل دام لا اضیا+ . : ہللا

۳ 
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 یف كمالو ىس كلاي فلطلا ةراعتسا ىد بيا یالطاهنغنرط تآ ہدنلوف اهفالطاب کابل

 س ہو

 ۳۳ 8 كنم ةفاطتسالا اب دیدشنو ی وا قوام ہنہانعم رب ۳
 ۳ دوش اب هک ںیم هاب رک تن فب طلا فی طلا هح ہناطساو شا لوجفوطت اب تابع ۱

 اب تاب سس ضئ لا ناررد ید هنس هناخیاب فیاطور دینالو فیت ما نف فباطوروشلوط
 و 3 دید دن ولت وال نم هفاطامهماذع دمشبلو كنیلاعت یرابو لرد ا

 دیو ناموس نافوطلا ییتيارنفتهپادجاو قوفامودجاو سا نا یمن اط هدنش
 ھذا در شو هک تر لرد ہلرس نکا هغلابمو هروبخب ۱
 رام 2۹و سیر یک بت نر نولاظمهو ن افوطلا

 رب دمالظلا ناف ط یخد ہنمؤکارف هحفک رولواهکو هرزواسایفیابطتفءو
 فولعت هذا لالش هانعع لالا نزو ىلع شر لیفنتبءدنر وهج هببکا هلبدمو
 0پ فیوظتا لزبد ید هه هب هتک نالوافاوطل رنک ف اطو هن نو ر فوصل هور

 اش كناطو خلا فاوطتلا فاوطناازکاذا لجرا فوطلاقب ها فاوط وطقوج
 ۶ ںی وچ نکا دوخاب قوه هزار هلب رسک كن همه هوا طالا نا

 كلذ کس نپل یاری ن دہرا ط ین, ایک دم اعهطل و ہل وكس كناھو ضف كناط فہطلا
 ك اسکوہ ایف كناط فابہطلا یرالعا كیوا یرلکدید ناہیلص هلینوکس كن اهو یی كياط
 1 فیظطلاغابنال وا «دنبس هضبة ق ہلا یم كناط ةخاہہطلا ةفاهیطلا ہنسا نعم فن رم پام تواب نالوا
 ۹ ذبط نفیطب لابا فط لاب انعم ہرا یعق کوم نفاس طلا ٰیسنر وبلایخ هدمون
 | یراکدیدیرک«نجی نا طش مرد هنس انعم نا طبل نم ما یراکد د نا طش نم فبط
 | TERT YA اذا لامن هلوف ئ روو مانع ہلیردیکعںئاب فب اطل ایک |
 كوب وخ و هنساعماع و ا یو وا كنارو یف كنا فرظنا (م اظلا لصف) عم ایمو
 نعمت هک ر.دیخدهنفارظفرظو ردذوخ ام ندنو ی راک دب د ناکم ف و رظ ونام نف هر
 ہا فن یظلا سا! پالا نمذفارظلج لا فرظل اف ردفو رعم ہللا یعف لناظ ةفارظلا
 > هر دم ت او ین كنار و یم كناطء افرظلاهنسک نالوایلها تفارظ هدم ویر سک ناروا

 )وف رجب كنب زظ لاد ڪک نم فو رکظاا ىج كل نکل یک كان فارظلا
 صادم و یدنبا لیلخو٥ رک ص ندک دتا فذحنددُ وزرلر دنا عج ناف نطک اہوک ہر روا

 ٹل ید راج ۔ہززوا یس هنیصوکذ نکل ردبعچۓل رک درک ادم کرد هدنس ہم

 )را رنو لہح زا فرخ لإ هب قل وا پچ اص دلو هر رظ لب ریسک لہ زرمہ
 ۳۹ فا فرظل فلت دانالف فرات لام قم هیرطملذلکت ادب دو یعص كنار ودازبنضف
 || لیخو ب رزکیدعم نب و رعوروناوا قالطا ہنی راقنرظ کیک ربغضو نویق هلی'وکس كمال ویربک

۳ 
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1 
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 | یج
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 لا مادش یا فاط فولظل هادیکچ ارون وآل او عتسا هدنسانعمقن رط كر هلب دیدید و
 دان قد اتا اذا ہتفلظف دیصا تیعر لا قم وا هغانرطهلبنوکم هم كمال و یف كا

 ۱ 3 هک کیر زا فلظو یناشا بابلا نما اهنلظب لان ع هفت فذطلاقب رولک هدهنس نم

 هیچ و همه ءاستو زج واهیف كرٴانییالثا هنو لا یف تبشما دایر ا تغلطلاغب رارید
 چپ : نم وا ھا لات کد روپ ہر رپ را ته کک برج قاب وا لر و

 ل ات سر E ایچ FTN هر زواق ءاور

 1 ہر تو رایو نم بیا اتم د تش دی نا یا
aaموی  oےب. تے .۔.دب یی. إرجس یس تہ کت هو  

 ےس



 ہہو
 م60 ہو

 1 نو اد یون ر دما هلو هلن وکش ها ین 2 ی

 7 | الکل رسک کز همه فارطالا ةفرطب ءاجاذا اضدا نیم انا تابلا نم نالففرطلاتبو ها 1

 | هلیسو یرسک ك نازو قغ كر اط لقب رطلا اضما دف طب ءتنادا نالفف طلا روت ط
 | اهن هتتفارطت کال شد اطا بالا نهفللا فر طلا مدنی ولا از دیا :یزلکدیدیصن

 | فارظلا ہے نلاکنافنووناوا ٢ئالطا هوا یراکداد نالو ین هفبرط ید اب سویواو
 | !هدنارنکل ام لب رشک ك بازا 2فر اطلا دان مان ٹا ردوا نالوا ندید لی زسکلئاط

 0 رک کارو یف |ئاط' فراواطلا تشکل او دیتا نب ةر از فالف کل تیر لامعشما
 || ىن تتماسززوکفرا انوار وک لر وکی یف ہرشط هلوا شلاق یفارطا هکر دل ر 2ٰ
 ۱ و هزوج كرکشع رکنا یزویلع فب زطتلا ٰفراوطااہاراال مہ وَ چھ و

 ۱ اغزو فرطر كۋا تودنا دج ةف رطرب ینسر کلا لوح لئاقاذا نالف فر طلاق قلق هل

 ا نیلا واک رد دشتو یرسک ك ارو يمض كب یر فرطلا زرد قير طق نوصفیذقا

ETIی لی" فرطتو هلند تشاو یخ كلاز وی ضا جم ف  | | 

 || یرغی د چاش بول وا ئی نو وو یشاب هک اد داال وشب ہلردبتقش وا ۱
 || وا كنغي وه بواوا قآ هکر رد هویفلوش هلی دشت و عد كنازو یمض کیم دلا ہار
 || نالوا نسحتیذلوشت بدر دشت كلافویرسک كناغ ینوکس تاناطو یم كه فلا ہلواە ایس
 || قافلا ردهتسانس بلف هلی ٹرک كنافو نف كناط تقی هوا ما عل رد هنا

 || كناط فاصلا قلوا كلوطو دلطس مامی دب قلوط هاتاوج مج < هک لیفت كلافو یتغ كل

 :ٹبافا قوال وار از زر جو هک اف ے00 تی ےہ
 اردا كعض ور فطو زشت اسکن هدق دل اوط ماھت یک ىدە ۶ول عاضلا فط عدآون ۱ 7 ۱

 با ىم كناط ةفاخفلطلا هنسانفم یل زا عغس را راو د سد هنس هفشا كخاطو خس هیجان هفوک وک
 ءانالاقنرونلوا قالطا خد هنودنک كفر ظر افر ظر ولو هاکو شا کی ارکان اط كنك فافطل افطلاو ||[

 كیا ولشاب یب لکه سک ك از 'فافضطالا هاسلوا واشا هرکی مد دف اف لی خب فافط
 ناب د ید هغعآ سیهصتآف نطق مرد وط ما یب كن ككا یی نزو ىلع فتا

 تنک ٴل لا قنس و هیلع هللا یلص یا نارکذ نیحرعنبالوق وف تو هللاب ٰ

 تنو ی تنو ی هددصسلا یواسدداک ی حق رر زیندهسم خو نس سر فلا فةط یخ سش الا تقف ۂزشواسراف ۱

 [|فانطغطلا هتنانعم هرمصاخ ركوب ذلزل زا نرو لا ةفطْفطلا زا رب دنا ام 9

 اذن ئا كا فطتساو فطاو كا فط اهن مل ۇق قارطا كح آه هلن وک تنافو یخ کل ا
 ردهنسانغممياضورده هلنبنعقف فلطلاو هلتوكس كالو یف كإاط قالا" نکماو کوش
 فالساو ییفلس او عطا لام قایق هه مر رتنک ك زمہ یالطالا رز د5د رف ھو هبا ط6 كاك

e 

 ت سس سس

 فنطو زرد یخ دانابناسئزاقدناب :ةنيرزوا كس وفوا ور ارد دس هک دک را :تالذکب

 كناط فّوطلا* هدنننعج هزات ودخل ود )ید یعضكناطو تن انعم وس رپ د دز كاذک

 ؛یشلالوخ فاطلاتقن هانععهلنتتفف نافوطلا یقعشوط کفارظا كهتسنر هرکس دوو |

 ۱ بوابق نب ولسا عطس بوبلغا رای بوزفواک راو د هرلم ولطلوش تاوطواناغوظواف وظفقاوذحد 1
 فوطو ر اردنا ید نادعآ ینآرواوا+ اکو ژردلکو هد ناک یهو هنر زوا ہو ص :

 | رسک ك ہدخوف اب زاربو ط ا ول وقت رار یخ

 فلط



 هک

 کس اب دزو نی تاب عش فرم رباب لو ملا ||

 9 تب

ETT EF TREESتبع فور  
 دى درم ی مهیج ۱
 ۱ جان بنا لن نٹ فرایلا هنسانعم لاما رکن اوج |[
 ابن هيدا نیفزطل رکن الف شیولوداسدا ویو تم[
 ولوو نه: حولص ندلو میان ارطا بیم | 2آ
 دہ سج ہم وا ا ا رھپ
 E 4دی ناوغالا نا لوطابهیفرطیا یر دنالمهلوف هنمو رو لوا دار مرک د هی ناس وا هاک لا
 ل لاقي ولوآ دازمادیرغاہلنیفر طر لو اکو ردناببزکد داره یر[
 قطو هلو تب هدو خاپا اود نطر در دلا غد و هجم نيف رم« د مالکی یدین |
 ا ا261 اٹ نس اپ وم قیامت هان بویلنواہدنب اب کمر دا ||
 ی ہدان وش هلن و سک تنارو یخ كناط_هفرطل قولو اعم |
 بهل : ترو © ندلچر یل وش لبیک نا رو یف كباط كاذکح .فرط |
 دقوم تن الد دج هک زلرید خد مپ هنینک لو یقرطو هبا رارق هلسجج اصمی و |
 ایا اسد رک شو

 ۳ خیال * دیر مر دهقان لوش نوک كن اطویرسکتاوم فاضل |[
RATEرو تر  PNET۱ 2 تو  

 en یوم aE دیعاانذفرطویدچ او هنبتحف ظفر طلا
 کرد بیند نم سس جیسا ۱

 از هغو طعم الابقبراپافرمص هریغ ندینج ور نرد بوکی دلا حر نوک
 3 لر دنالف نیل فرم الف یدتا وکیل و هاو پلا اماه نھ اهب تفرم غی یی
 مم فرامل تو E طن هیدن بکیربخندنآ
 E ته فرامل ار دد او فاهمين رو قوکم دا اظو ی
 ليپ ەچپ لب موہ رانا واری ہلب یک نرو یخ لی یر طلا ںیہ نج او
 ارفومازا یفقوط ن دون یراکبید نیولو اعدم هک نایتعم ||

 و کج ۱
 هبدپدننو یرسکك ناطو یرس ڪج زهربه فارطالا ںی ییا
 ا ا رولزانیلاعتفا با یس اذایڈلا تفرطا
 ۱ ٠ فانطتسالا فرو O نر | هزاتهکر د ہت لوغ هلنعف كازو
 یک ی های ےن ناس یی بفب طو كل ادن ۶ھ

 ي ب ملیت ناروی كوع فولغتساب هند ا اذا یشلا تفرطنسا لوت

 یم و فامیل فط خس بق کال ذ تلعف منو نمودند هان وک نک
 توام ات ییا خطی ف كلذ تامفا مهاوقدنفو همین قو

 نو تراس تک ابرو كرو یقیف ثناط بیر طلا لام کلا یکهلنرسن
 اون اما ےس شپ یر یر ۱

 ۰ E مهره هرجا حس ا سر یی

 ےس س تیم یک دم

ea 



 هلن وک كنار و یخ هل داض جو 0 5اض نا
 ]ا كجا لب تفیضو روناوا عج لارغا فض روا وا هاکور 8 :

 | لاقت لرد هدهکعا وم نعش قوا تنم تل
 مہلافاضلاقب زرد خد هغلوا لصاموضخو مانو

r:یرسکلداض :نافیشلا ییجبكلذک دانش قولا ا بطفل  
 | رواو اکو فضا رها و فب لیمو ناف رد زاب ی الطا ہن ومو ملک گا

 | دخاضالا فیض هما لاقن یوم و کن قفلدا هی روت
 | تفسیر تنا وتت رولکهدهنناتعهاکعا EET : س4 | رد کما لب و وه وما

 ا : نلوختر وفا هفوضمو ردنوخأم دوبی یراکدید هفول
 | مال رز دیخس هفمردشاوا شارپ لس فا او زر د عد هه
 | یش ندب زد فنر دو ئظمفد مق طاش در ندا قام
 || فیض یاب هل یر ی | هتفاضادوخم دک د نلب یتضن یدکزولوا م نیت یدک زززا

 لنز تفیطت لوقت قلوا قئوق نشر ك ۳ میلعتازااذاةفابض جا تفض لزعت یاوآ وا
 | قارطا هدیه كا فاطلا هنسن نالوا كلو خر روقهیددو نادانی | تر تاس یھ تیر هم تا 5 ثا

 هل دمو ئاك هكداضا لیلا رد داد نال وا یل مو قرات ی ۸
 دلظ هقنوق هکر د هک ل وشب وکس كنان و ف كانو دا نال

EE reme E 07 
 الو کم کا یف 7 وف نزاط>-یوتیطل re یی ردن و اد 7 هلا

0 

 ا دن سو هو توام نوا
 نار هوا زور نوک ك ناخى ی ۱

 شپ ؛هنشنانالوا غ ناف هل هدحومتارومل د زار خو دید 01
 ارب یزالٰوا عج مجو و ةن انس نا عز وک هلک وکش كيا وا یف ی

 زظ وم بلا مر لاتا لار الان ینح او نوصغدلزاز
 نفرظوت رولوا لزان هزانآ زق ردهدنسهپان یززوک ادم لنآ زد اپ 2

 لا بواروک وغ یتتف نالوا یو هفرضاذا نع خراطة لاو
 فرو خیفلا ینتوپ دنا فول عن ئادعبالا نغ یرالا كر لر قا

 خا یبا اطا قالب لا لا نخافرطفر طب نزال وقنا وادی 5 اف
 هاسق رو رک یدحاونا وس كنازو) رض عکلزاظی طلا ئ

 ی ا لد pW 2 نا 7

 یزردرف نالوا ناق هذزوک فر ظوتتلعمدخ ین امن الف 2ج تام :
Nقدم مرکب توا ساسی  

: 
 ` تتقع م سس

 ار اسد یتیم مو ںی ۹ یس

 فرط



 ۱ ۳ اما :نالوا باس یکه موا دمو «دلهاعم نالوا هلنوکى که مۈابعۋ هد هل ماعم نالوا هللا یآ

 | خد هلو خذ هنیضلصذ هخاصاو قلوا لخواهدنتفو تاپ كن هنسکرب ۲ هی رسک كنهرمه ةفاصالا ||

 0 هدیرخآو داد زرولق فعاضم یبا ذعیسیاشیمو اي ایخ تاذع)ا تفعضیا ا

 ھ لا هنسانعم كا ہجارم ه هرکرب ردهرههاش هلی دب دشت كنافو یف داض دف دهفضلا رربد ید

 و ج تخ س

۱۳۹ 3 

 شڈ پک

 ,د هللا فاصالوقن بد ہدەکغارش عفد هفاصاو فہصلا یفاولخ ہاذا موقلافاصا لاقب ہد
 هکر دما تالخبورب ہللدیدشن كن همان ءابو ینوکس كلواءابو ی عف هلداض یوم داغ 2
 8 ضا ینافکی ا* یشلاادھینفیص لوم وقت كَعِیا تب افک هزا 1 <رکتلا نزو یل فیصلا رد مکان ؤیص'

 ار ir وم اسد حس روکنا زا هر دید شنو یردکك رو یخ لداض ةَمصلا

 | لاق › قل زا هلب یعم كابو هلنوتعف فیضتلا ردهنسانفم « ہر ٹک ہللاەلمہم هارو نت

 ٰ لنوکع كنيعو یتفلداض فعضلا (هاضلالصف) هاتشلا نءأتشن لوقت کف یصلا نم فیصت
 بالا ن«فعضل اقهانعع هلبنوکس كیعو یم ك داض 5 ردیفالخ كتوف هکقلوا لاحن
 دام فاعشلا لا ةن نالوا فصتم ہلفعض ہلردمویرسکك نیعو یف ك داض فیعضلا سما
 | تکه حق ةفعضلا نج كلذک بدم كنلاو ضف كنرعو یبضلداض ءافعضلا یخ هلیرسک
 ۱ قلم هنزوا كنهتسنرب فاعضاو هربغ دقهضالاشقاف ؛ فعض ہلیزسک كنهرمه فاعضالا یی

 نس هر قاعضاو هتفعضادا ىلا تفعضا لابش هتسانعم فبعض رو د خد هلق هدایز

 ۱ هاو فعوضادا موقلا فعلا لات زرد یخد ةفلق فعا فَ یهتسنر نوا

 ۱ ان :تفعضادا لفغا فعضا لاش ر ولك هددنساضم قلوافیعط یت هاد کان هنسکرم

 | ناضتنالا :یوقمیوخلاش اکدشادق ففضتاو هند ق فخضلاف فض فیعضو ھ لاش و

 أ فشلا انت هدعاذا هفعطتسا لاش كعا دع فیض هل رس کح ضر لن ہزرمح

 ۳ نین بود هدایر نام هز روا یلضا نل ہنر عز کلا نزو لع

 سس .ادازتسلا هقعض یلاسقب رازید ید هکن هکجا فض هتسر نراوط كهنسکرب

 طلاق هانسع ہلضف كنيع و یعض کم ًفعاضلا زاد یدک ا تبن فل نک

 < رشنکیآ رشیکیآ یراەن یردقلح هکر اربد ههرز لوش ہفعاضمو یه هتفعاضو هتفددضاو
 ۳ همت ناففتضلا یلثم آن ەنسنو ہل نوک سس كنيعو یردک كدادط : بفعضلا

 فعضو سا فعض كلانقدالاذایلا.عت هلوقو هنس انعم لاثما بج هلق گز زمہ ی اعضالا

 ۱9 أ 6

 | | فیشاطا وروطسلا ءاننایف هعیقوت هبدارب ها هک ف اعضا یف نالفعقو مملو وفهنمور روات امام ام

 | فوعضموہف”یڈلاتفعضا لاقب هنسننالوا فعاضم هل دمو یمص كنيعویعف کم فوعضلا

 | زاتشدنكلافوقلوا قوجللابع كنهنسکر ہلر ردضق كنافو لداض فضا سایقلاربغ يلع

 5 دتا كلام فغض یلعالا ملو رخنف سو هيلع هللا یلص هللا ل ودر غنسا لاق نسخا ان دح یدتنا

 7 جا لکا هلتعاجج تزنک عد سانلاعم الو انت ىدا مدننا لآوس ندیزم یٰودبرب نسانغم كففض
 ہا قتدش ففض یدتا او دا ی هدئرزوا ماعط فض یدتا لیلخو

 15 لام فض یدتا یی صاو لاطا فضلحر هنملوقتید دهل و خد ییارعالاناردهنس انعم

 FO رد هدساسنعم جا.تحا ففض یدتا ارفو رد قلوا کر لتدبا لکا بولوا

 -دزا كذبالخهدنر زواوص كاذک ف فضول ىل ىا فغض یلعهتیفلل وقت رواکهد هنسانعم

 ِ ۲ ىف كيم قو نا هیلعاو زکاذا ءاسلا ىلع اوفاضن لاف كا هجازم ہدنرزواوص ایقف كان
 ۱ [ئ7 11 هرزوا یناور یی آہ وا ماحدزا هدنرزوا هکر دوضلوش هل دمو یی كنافو
 | فضلا هلوا شملاق هنسن نالوا هدنان را هده ۲ هنسک ل وش فوه ض هو هو هشه لثه ساله ۳

 كداض



۱۹۹ 

 رازالا FETE دیسک ام و ةا قنص دوع لابقب هنس | |

 نزو یلع فینصتلا نوسلوا نوسلواز اج اقلط ردیناج را زا هعنصیدتاراضعب هتسانعم |
 هلدمو یضلداص فوصلاا ك كا ريع ندنضعب ضعب بول بو فنص فنص هنسنوپ رکن ۱

 كو كا ذکل اطانزولع فاضلا ہرابرب ندکوب هلی دمو یم لداص كللذک ةف وصلا .کوبنوش

 فوصب تذخا لاف فوص اراک ذا فاص شیک ل افرا د نجد هوا وصل رنگی اصودتس نم ۱

 یدتارسفت هلا قر دلج قونیارعالا نا ومالك امت فاغلاب هتفر فان وهتیفر فو و ام |

 ہاکان نکر دیا نط لام یمن :ندلدرا کنەنسکرپ یالکوپ یدجا عدیمسل اواودنہانسی نیردنوی
 یسانعم كيویدتا دیردنیاو نوساعتلاب هلرکنوشیاب هنسهفر لرز اردا لامعتسا هدر 1

 یدتبا توفلاوباو ردقعہاب هنسهقر عوجب یدتباارفو ردععشلاب هجاض نالوا تد
 مک هدنلع كع : دیدرو "ہلج راز د هتبور فوصب ہا فطعایدعاراضمب وریکعد یدنوطارهق |

 ردکءداتنذخ اب لو اناجم هالسعا كد هتفر فوصب ءاطعا یدتادیبعوباو زہد تر اہ ظعا | ۱

 یزالعادج هکردیدارم »نیتوغ لوا هکر دید ی سابا نهبیفر ندرضم ا هفوص |

 كواوو یف لداص فوضلا یدرارید لر وکر اجیفاوط عی یدزارید ةفوبصی جا! هدجیاتناو |

 افوصفوصب رمزام دعب شیکلا فاصلاقب هابنعم هیت فوتوصلا كوت نوي ہل وکس |
 مہسلا فاض لام رولک ی خد هنساضعم لودع فوسورد هنسا نمکی ون مزو افووص

۱ 

 عد هلن ۳ ةفاصالا نالفرشیع فاصیهلوف او هنمو هنع ل دعاذ فوصب فدهلا نع /

 فئاصلا نو د نالوا یی وت هلبقق كواوو کن زمہ ۃفؤصالا: هرشینع ها فضا لاقت كقیارش 4 |

 چ ارا بالا نم شنکلا فوص لاسقب كليو كل ذك ن ويف ہن فا ها تع هلن نسک ئاب |
 نددس لوضف توکم كنابو یت داص فشلا ردیاور دیعواوو ف ۇلان شیکوهف

 کز رد خد هروغاب لوش فیصو ردلوا ندامرک,ت دو هرکصن د لوالامیر هکر دعا كلضفر | 1
 فیصلا ہر ماقا اذا ناکا فاض لاقت رربدجد هغلوا ران هدن :اکمرب فیضورغاب هدنلنصف دیبا

 صرالاتغنص لاشه و لاعبو انعبرو اف رخ لم فیضلارطم انب اصایا هلعاف رہ مس لام عانیص لاو |

 یتخادابض نه وفا ڑردی دا هکعالودع ندناذد قوافیضو تیمار ام

 افیص فیص)فدپلانع مهسا فام لانقب كجا لودعقوا تلذک هلی كنافو ینوکس كن 7
 ىع ك۳ اطصلا نس اتهم قاوازاب رسک كناطوكنءزمه فایطصالا:لدعاذادفوفیصو
 NT از دظ هلرب ہل رسک ك نا یب عت املا ہنسانعءفیصمربقحجمالزابەل وکس كداصو|

 ہنسانعمربغض بابذ كنس ہدرخ ہلئبتضف چھو ےاھ جو لب "الل یل لا اک فی اص "فیصل اب
 قیصو هنسن نالوا ا ا "هدنرخاو دنرخاو ینوکبس كنابویتف لداص قتییصلا

 نالوا یسب دنفاوص هل. دموی سئککداصو یخ کلیم فیصلا رد خد ہدلو نغوط هدنلاح كلر

 نادفاضهکیب کک فیض ہنس انعم لدع دددوخ ام ندفاص صا كو ی نال وا یرکا كرب

 04,۳۵,۵8 فو تاضلا یدتبارورء مکتر رد جد هر قالزاپ فیصمور دذوخ ام

 نزابموقلا ةقئااصو ةراحیا ةفئاض ةل للاب ى وم ةف اصلا راج ناکاذا فئاص موہ لا
 لاحت هیازغ بولو قوفصوراقشبقر رب دهد هنسارغمور هغ ءاصوزر دید هپ هکرتنلیکچ
 ینعب ناطموبو حار موہ لاعباکف اض مون لاقبامعرذا هان لام بانر و ىلع فاصلا نوعی 1

 تن هاشم كعا هلماعم دن او تو فیاض نؤکولذلانونوکو لپ || |

 || ةا تقر فا ظبو هتفر فو, واذ هلم هاب هتفر فاطب و هتفر فوطبو هتفر فاصبوەتقر | ۱

 : ٰیدیاز دبا ج الور جہ رانا كرلنا جاو یدرارداتم دخرانا هەق هەو رشم هک «دتیلنهاج نامزردرضم | |

 یوص



 بنی شن تم دیدید هکمزب e A سک نعاصدوسفصو ||
 اف هفبص هنس اراش اقر کیا کا فصوافص معالا تففص لے نو خم اف نان رد ید |[

 قباسپ یالا هلددیدشن بن كنافو یی كم ةفاص)۱ هفص هلتلعجادا جرسلا تففص لوعت

 لا نجالیضف كوم فاصلا قاقاس یالا ہدیرح هلند فضلا لاتقا ف مهوفاص

 ص ففصلا ناب د دن ور ناف یراےپرکأ وردذو رمت هک یورک هکی ر كسکو كوا هلبضلداص ||
 تا ی سا فوغلطلا جبلين كنافو یعض
 ارو كفافراربد توي ۶ مک یرتواندنفیدلوا قوچ یدوس راهزید باق

 شکه راز یراغاب كنس هم هکر دهقانلوش نو شو ہل رض كنافو یف كن هججم نیشب
 ۱ 205 تین اد هردل وطباقیکیا هدیفصرپ هکر دهقان

 ایہ ہدقزوا 1 هکر درانآ لوش ہلیذخو یرسکنافو یف لداص فیفصاا ہنوط

 غول تففصلوفت قلاب ق طهر یک تن اطو کنز مہ فافطصالا هلو شازید
 تورا نان رافابا هکر دل ہود لوش لیدیدشت كن فاصلا افص بیلا ف
 OT TEE ام اوف ل بالا تفص لاقي وج ہلدی دشا !كنافو
 ۱ نقطا سم یباغآ توکس لوکس كنافویعفلداص فاصفصلا هنسابنعم
 2 O رس او یر تار اداس

 ٰیناتر:كدپ یب دلم کلا ین دداا ییلصلا ناکم نالوا كرب ہلرضف كمالوكنءنمه ||
 ےس 6 تا تیار ئل هو ێا کیا تن هلددمو یرسک مالو ىق لد اص نایلصاا

 ۱ o دی که ادوب دیار دابت ندنمالکوب كنبیهوچرونلکوب زهفحم
 1 ا ام ہچرکارؤلوا هل ممکن زب یرب كلانا ٰیشلکوپ كن ەفح هکر دنرابع
 ۸ بم تفلضلا اودشم هدنهن یوربار لمح هکد شابنالاب بناجودر هکت وجود

 اؤاڑآ رو: قونب یادعر مک وب «دولبلوش فلصو هلازآ یبوص هکر د هس اکل وش نیک
 نعم ت 3 NEE بر: لثملا غو قلواسرومغب تولہ هلنبتصف بفلصاا
 : هج ۹ وفا و رض 'ہاتتح نک لوغ لاھور ونلوا هدهاشم هدنواب نالوادعرتاذ هکر درا

 ازآیتوقكنوارردخد دخاوازآ یس هاف كيادغب فلصو هبءروتکهعوقو بودبار دیعو
 ۱ فراز دی دادا وار تبه رح هدنناب را تروعفلصو هنس انعم ماعط لزت تاق ندنهج

 ۷ س هدنفارط یفاصیدتالدلخ و اهضش اواهجور دنع ظح ملاذاافلص ءأرملا

 هنا کج نالواهرزواتفص نانلوارکد هلبرسکكمالویفلداص فلصلا ءانبهریکبردکعا
 ۱۶ نزع دعوی پودا تار ظراضضظاهلفلكن ہلدی د شنو یم كمالو ہل نصف فلصت)ا

 او یخ لداص ى الصلا تروع نالوا ثم رح ی هلي رسک ك مالو یع ۂلداص ةفِلصلا
 رکی لوا یجب لنهعیلص تف الص هجترکا فئالص ة هوس نم دفاص هأرما لاش ر یجب

 ہلا تاريعنسمل الو لورفاہلٴم عرت بلقلأف ةضوراهل ءارهارکذ ب یماسطقلا لاقرہاظلا
 اوا كنب ا اتر هللا تفلصا لا كاتم هرخ ین هرس ک كهز يه ۱: فالصالا

 زض هدننایدو قلوا ی یا ہدنشبعم هلا دیگ نيغ هارکضند افوەلیادلمھم ءار

 واو تعرحیپ هدنتف قبال خ تب یراکدبد فلصب دلا ف خب نه اراب رعردندرالنم
 ۱ ؛ كو و یرتسک كل داص ںفتملا هنلک یا تناہص نابد زولوا بہصن ی ندنلم

 كَعَضومر فتصوردتفل هدانعمنانلوارکد لوکس كونو یف كداص فنصلا رددنساعم پرضو
 ریه. بزم مس وغ نانلوا را كونو یف هلداص ن ۳۳1 هدست ۱
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 ہلیزنکكلادو عف دانس فداوصلا هتدجواذاانالف تفداص لوقنتلکتسار هبهنسکر هلبعف
س هود نالوا هدضوح هکر دیسدروسهود لوش

زدزا هما وصرانآ واک هننرزواكنسورو
 1 هدن

 | لیلا رد هنس نوت اوکض گا ارو یخ داص فرصلا ردلوا ظننمهنسقک دارانآ بر ووط |
 هل لاقو زومالاقی هر هنیل هنا ےھلوو وقهنمو رد ہنسانعمہلیح فری دتا ستون لاو و فر ۱

 هژند,نفرصو ردنداوحییغد یاندح لرهد دلا قىزىنا نالى افر ا زا
 هد ولت قرص نمهردلا نیب لاعب زرد ید ہلضف فزضوربنان دلا مہا شب اش 1

 فرصو فرم نات لات خرم لاغير ادد هکمردنود فض ود بانا: نیز لا فرما
 هکغامفدنیالب ف رصومهنباقادانانصا ات رضلاش رب د یخدهکمرب و یلاص ندناخ عم 7 لب وا |

 هدهتسانعم كم و دور كند هلرَضف كنار و یم کم فر صنالایدالا كع مهلا فرص لوفت ابد یخ |

 هلنوکس كل رو یعفل داصتالنک دهرصل ار اهنو لیاهلبنوکس كن و یف نان نافرنصلا واج ||
 |لولورد هدنس هلراقمللزدلب یراکذید هرخز هکودزدلیرونغولوا هک و |

 لردەفرص روز هور ر دهن د نو نالوا هدز وما لاک ر رب د دس ا لهاک هرز
 ہکزدّمجنوب ل وش كلذکه فرص و نوصي دل وا هج وش« ترار ج تولوا ی تولوا ر صه دیر و مط

 نیل ەن هلکنآ هکر دابو یز ۰ فر هلنوکس كنارو یر < داص فرصلاںونلوادعندنراتج نوا

 تڪ وجوز مز اتم ناکا ذا فرص بارش لاب روک د هنس انهن هارو را ابو ۰ یخ |
 یرسک ك نارو نف كداص فیرمصلا رد هتسابشعم لاش تال کال ان و هم ی
 قذر صو یناثلا بالا نمافرص فرصت تف رص لا ردزاوآ کب الؤال ا کک هلیدمو |

 ہٹموک فرید تاک تان با ابا ۱
 یف كداص فورصلا زایدخد دون قسبانابفیچنسع فیرصوروتاوا الط 2 +

 یرسکَك ئارو یف لداص نوش رص هلدنشدایزاوآ كنب راشید هک دهقان ۱ . 9 5 ١

 یکددهلیدب دشت كنابو هلردمو یر دک ك نارو یف داس. ید صلا دمت مو ہدقازع هلیدمو ۱
 هنام رخ سنجر تنافر و ہنملانعم نضاصر ٰیالق اظ نام صل رخ نالوا بوسنفعضومن : الا |
 هنسکنالوا رداق هبهلبحو فرصت هدروما هلنوکس كنابو هلبصف كارول داب فرصا رازیدیچد ا

 رولکیخدهنسانعفارصقربصو ءانعم ید دشن كنایہدنرخآو یخ كنار ولداص تالذک ريض | 1
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 كنارو یت لداص ) كداص ٌهفرا یضلا لرد ہغمزون هرخآ سنج نسنجوا كن هفر اصمو ند هفراص
 كإذك ف یرایصلا رایصلا ردشلکنوحاهدافا قىسن یانعماهنالواهدن :رخآ هتسانهرا فر فا 5

 دلوتماپفرح بولوا عاشا یا حتما نڑو ترور داعش ۱

 یشید هلنبتعع فورصلا ردیابلط كکراهکر دبلکی شید نوش هلنرسک كناز .فراصل| ر 81 ۱
 اما رضوافوِر ص فرصت تفرض لوقت هانعع : ہل سک لداص فارنصلا كعا ب ۰

 | یرما فلج را تفرص لوقت كمررو تصخر کشا نزصن هبهتسکر ,مرکتاتذو < قیرتمتا |
 كعود هبناجوو ہِناحوا هدنسکب لط هلن رسک ك :اطو كنه یار طصالا هفیرصتف بر ۱

 ند هنسکر كنهنسدر هلنرسک + كناتو كنهرمه فارصتسالا كلا ناطق فرطصا لاقي
 انار دلش نوک سهذیع و یتخلداص تفعصلا ۃراکلا هللا تفرصتمالوقت كا باط نفارصنا

 لهاو راردہا؛لرتەنتآ نکہ وک ب ویننف دنیا باقر بوب وص یم زوار دص وصخ ہنی لهآ هکر دیه ]|
 هلب دیدشت كنافو عقل داص فصلا ورتوا ندنفب دلوا سا صوصخ هدر اکآیرالهاجکت

 | دم وا لاف شی دا فرض بلط نم ثہدح ا فواد ید هفاق هدانزیمالکف زصو اه

 رد ید دخل ار یالا تک فوفصلا ردت ىك نیلغاب ئالا هدرب یربغاب هذ
 ج ج



 بشر

 قی رتدیخد هفقاببوناز وا ندپرب«را تا رک وتملطلاذا | ی فلاي تفوش ۲ ٤

 9 ودیر و ۱

 او ۲ انا ۶۶٢

 ہرمااذا یی درع لا ید دزو رک تلادو یف دانا

1 

 قدَصلا نفت دلو نشو یارلکلبهلوآق را ندار یرب یزادنزم ۱

) ۱ 
 ت . = ج ۳ 2 تیس مسح ےہ جا عج ےس ےہ وج ۷1"

 تفتشلوف تا 77۳۳۳ سا ری رسوم
 قال طز ربا ةت لنموهو ٹیکسلا نا اھاک دب5 غیا بلال اجرا فتش فش اون کاپ |

 || داو یخ نو یرس نکند. تالا نی تیبا نت مک تور یخ اب |
 | تون دكا نبیل ل نو هنسان هم لپو طو نزول کل جبر لوک تنفجءاضو |

 1 ۹ E rE ومرفو ناقل هلم معراج وای ج لج درجو
 ۱ 92.00 هتولخاذا ىشلا تغش لون كمر والجبوچ دن | ۱

 ٠ تو صا ی عوف فو تما تن زن اش فاش لو جو ابلا عبرت فیش |

 ںی یهو 1۲ رنا راع یا فوشم را دلا هتل روالچ | ۱
 الوقت وارد ید هغغا بوقچ هەن ار فوت و تیزاذاقبرافا توش لاقت نا نیز نوا

 وا ہا كابو تهزم فاش الا ناواطتونز زنم اچ لام ا

 اواع3او لجن یروم دوو فو لود لچرا ياش یا
 کم و سکی 2 حشو هماشاذا ق ملا فاتشا لاش لرد ید |
 کوزلیا نو کلب نلاوخ+تودع هک ی بدید تیپ ید تاتو ی گن |

 هل قازشا ایل لع فا تشا لافب قوا هلاوج ور زوا بن هنر تا
 همان نیب قانج هل وی اسو یف ادا بدلا (داصل لصف )دب

 | [م|[ڑردیروا ورم ۰ دن نجیب رد اک یدنا یئا یورو

 ا اتا هی هنسک نوا 1 هک رد اسم من دار انو هەنہک شب ہک ہہ کرذ زہ ٤ رکصتدت 1

 : جیک نیه هک ہرزوا رد وتی و :ندناردیاافو ک جواب یکی

 | اا یجشع*حارس انہ ویر امری اداکار ا
 | یر لو فعلا ماعا لاحو رض كم علا و او ری
 قیم نی ید سا هل كاجو گو < فصلا رفت اح
 ضر چ یر و حج روایی ا ا ا وک

 e: E هل اد تچ رد دوخ ن دننهصا قار ر زد ل رک

 | 8 افرا وردو هستم هازخ ع دیک نشان ااا کار دوپ رداد |

 : م دساناب ملا ردضوخ اد نودا ور ری و زی داوری ۱

یا طخ ہدف عم رکنا نر لک بفیص ۳ ها و حال
 قعم لر ا

1 ا هک داص داص فودصلا ن
 

 اونم تست هد صار ا یا آنا E زوال دنر وغ لوشالاڈنو فا

 فور سیف یدال ین نا قا ۳ E ا
 روم صل ردر اب 222| 2 م اف ا یاسا |
 ود E اوردو کج ر ةا جو ریش فا وار یدخاو

 | تاتا نی رکا ون ےک - او دلا لک دوا زا یک اناج یخ وا
 1 و بر غربی یراق کر دبا لو ڈ0 وانا قدمالا قدشالا زر ددقفا اکهتسلوا

 E قو یو کر دزد ید تا لا الو
 ال قد اصلا یک ید شی شر شا سک

  e aaت =

 ها



 برا

 mer توام
 ہیر :٦ تما تنم وآ دوره تک ننشد نکآل اوور مسا كعضو شو لب دمو یرشک

 را و لنز لب ایج ورق ربقو نب ۰ روک ردوب
 ات وہ سم جم : ولوا ولقابا تر

a 

 ۱ ناڈو یخ كج ادو دو لم دادودنج تلکس
 نخ 1 راد بس خفیف ای اعتلا زهر نود

 | نزاو امر نم عاع لوا کر ذکر ک قوا موعضمرظن هم دعا 18
 | یا ہر کک و ی ی ے

 زرد یر مل نال تک ی اتوار یا هدا خاش نخ نقار نادیعواو و
 7 و موم rN :دنرزوآ ژوب هکر رد ۱

 ۱ و رو و افشا ادا دخل خد ریس لاو ا تراش

 فنش | E زر بدم نسوا خود بنانا الو ان 3
 دب ۲ دید دور خر بولا رد یخ ید هزبدتفوت و تی
 | اش لاا هاتیذلرزات رول نت هان اتع
 E نالوا دنشاروا 4 هکر د هر یزهرقنالو ترک ما
 دادب ررولگیندرد دیو و رد هر وصف كك تتش فلا
 همن فش یا تی کلا ناداج خم خش یاب ا ےس ا کج.

 مو مش یو رول نفر فو وات
 اهم هون ةلعفش ل نی واپس ام ا کن

 | روم لت و 7080208 وک ونشو امر دی

EL 7ی  r:لو لو دید« | لیصفتهنب  | 

 ا ا هو
 ا

 تن تف
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 ی

 ا مجلا اھج و یک نا ا رس  eبو 94 1

 و رشاد الا فا تفف ان لوم رد خوف تر ۱
 رد ولاحد نم اصتتمالر روم دبا 'یرا سیل لا ی قلب ةاکر ووا قالط دەپ ی تہ اک :فاشنو

 فشا برش نافع دزمآ تر یوم
 بج PT iY انچ ہا تک



 بفسرش

 وب ایل الا ةأر یلصاماضتبا لا و هبناوا لا ود یرالق فا يحب افاسشلاب هما ||

۱1 

 اهاضهرب|یعلفاب بولبقحیرافوب ردمضوم مسا ہلبقف تانارو یمن كيم فرش! قوق نم
 رو ث قرتلا یر ہجوب کرب ضرالا فراشموییجج هلب رسک كنارو یخ كم یراشلا
 فرش یدتادسع وا + ہور فوسو قر شم فیس لا هتساتنعم فیس مهدی د ٹک کان و یف

 قزادم HERRE وک لوشفر اشمور دم نالوا بوسنم هدرا شم
 دابعو ٰیرف اچبو ی لالما الثمردلکد زئاج تبن هج د لوا (عهمج ةغیصاربز رداک دراج كعد
 اذا لجرا تفراش لوقت هعشدیا رخاغت هلی كارو ىم كم ةفراشملا ردلکدزاج كعد
 EO نوا كن هثسئر هفر انموردکعد ردق ورشات زصنفدنن رب ربیعی تفرشا انا

 شرف في هتساتعم باصتنا كسلکید هل هلب رنک ك نانو كنءنمه فارشالا هلا تف ۂرشااذا+یٹلا
 !هنسکربهلبرس کوره ارش تآ نالوا تاتو ك کوب نمبقلطآ یر سم ئا فرم
 ہار عهراذا شا تفرشسا لودن یقاب هلبارظن تق دهپ هنرن ول وق نیز زوا ئاق
 --ِ ۳ :ارشتساو سعنلا نمل ظا ینلاک كنبجاح قوف كفك ت طسبو
 ٣ دس می هتأاذا االف تنبمت لان عب وا مشیت یا لبا تفرشتسا لقب رار د یخ

 ۰ ی رهو غ وخ بونازواهکی ارب نکا هلننوکس كنادو كنارو قرسکِكنِش فایرشلا
 : ہد شک ڈی لم ےک یاری نانلوار ور یتا ویل هش ةفب رشلا و ةلوا مزالیتسهاواعظق

 ۹ e € EEE یف كارو یم کف فیرشلا 15اب رش تظواذا
 ینجد هک فور اش و رد دلوع مالکوبو ردیلع * لیغاطرب زوفاکلا نو لع قوراسلا ردیوسنم
 | كلی ملک وک کوک ایهندمو یرسکنیسو یخ ك: ش فسا رشلآ دن رعمندیسراف هثساتعمهسنکمرریدا
 : r EE قوس ذلا یراف :رطنالواهلاوح هرروا ڻراق

 یروقتدهملکیا بویلدراهلپ رسک ك نب نم فساشلا یک تالت رک نال اواهذکر وکردهدنجواوکاا

 الا با ناس اف تت ریل فش لاق فز ئین اور بول ي ڪک بساش ناویخ
 ؟1ورفشهلوا ٹر اشایخدفسساخ بایهدس یهافهح را اردشعل واتر اشافسماخ باهدجا ارصو

 ۱ 5 فن فیسشلا راللوا فان نالوا ہتلعصولاصافا هدرداسصمو نالوا طودصم هد رهوخ

 J تک ی ها ےل لاتش هلوا برف دفعزوف هکر دن الوش هل دغو یر نک تك نبسو

 ںی و تضاد یک شب اضمو تدش ہلرصف کا هم ءاظو ك نش

 2 ۳ اودلطا نی لخدهسلا فلغ لاَ بد ید کم که نسارا
 ر و و رر فیظتلا

 اشماقکیت وطززونهوهلوا شو طزوب
 | فافش رب hi TEE RET هود وش هبرسک كناظو یف كتدش

 | بک (هفعیو ہنس انعم لبج سُا ار یشان ع اطلق اتا ةدنبش ةطلاخ لب الا طل یا طالخا
 ف كلذک _ب فمثلا هنا ودل ناک ادام الغلا همش فش لا قر ەتس انعم وسہکزلرید ید هحاصنئیا

 3 دف تافعشلا يج کاذب تا كنبش فاعلا“ یجب كلك نت فوعنلا ییجب
 ۳۹ نیو فٹ رول وا دارم لقنالواهدشانهبا فاشرول وا هاکو هنسافمل ا اح سور یجكاذک

 طب

 دوس دحاص ننبا هب هتک هلی كنم لاذ باو ذو ذب ا وذلا نه ںارعش یا ریفصتلا فیض

 ۱ نان ء:نقوعنشلا هنسانعم لنچ سار یئاب عاط بوک وتو یر سک بش فاهنّسلا
 2 7 : فعلا ردەدئاز نونراربد سد هلحر نالوا هما قلات وط فاعنشود اعم لم

 | بلا فمش لان هنو هده ام ید نذل ەد هغي لوا د كکالاح یک! صد یلفت ملین وکسكنبءو

 سس

 ام



 یار

 1 ۰۰ ۰.۰.۳.۳۳ تی

 | ین رامیح یاسا لاضب زرد ید هغلوا داتعم لام لالہ ہفانماو هاله لجزا فاسا لا
 | ددشلوا زن |تیاکش هپ هنسکه دقدلواعقاو ثداوخ هکیدلوا دتعم هبوش هره د ٹداوج ناف او سل |
 | قو هل هاحهمدارو هج ءاخ مرخو هنمرخاذا لرخا تفسا لوتت و د ید هککد یوو فان او

 | اغيس فی هفاس لاقبرولک هد هنسانعم قمر ؤاہلم لو مطلق هلن وکس كتابو یخ کتو فیس ا1 كلد
 | كفيسفابساو هنسانعمرلعل*ییجب هيف گڈ مہ .فایسالا .فیسلابهبرضاذایاتلا بالا

 كنس ناغبسلا يج کاذک ہل فو سلا ؛ییسامله هنسانتمر لحاوشرولک وچ ید
 كنابو یخ كنس . ةنافب دلا هلوازسنراف بولواقرآو نزوا هکر د دن دک ل وشر هلنوکس كل یف ||

 ع فق اسو ئاس ناف هنفملابهنسک ناروا فل رک تب فیاسلا یوم تانک نوکم
 ةع ايسلا هش ذود ف ید دشت كابو یف كنپس فای ہود ید هک الوا یحاص
 لزشالبدمو یر هک كنبسویعض كب فیذللا هنس ان راجتزو دف یی هلبدیدشت كتابو ی انسا

 قددوانزبیردننککا هل هیضف كابو یم كوم ةفياس هوا شف اس
 اونراضتادااوفیاست ل فی یم روا هل هنسک هعنر هر ص كتابو یف کات فی سه

 امرخ كاذک فیض و هنس انعماب ر دبل لح اس اکا رد ہل دمو یرسک کانن ف
 یدتایرهوخ ور دکب فیلور دهنش هداب ز هغیل هک ناهن نالوا ہدنل ہم فیل هلی ۱

 ر در اعشانم اعا لا هدنتهگ تحت یدارم نیمالکیوبو ع اعسالپ مدننا :ندباکربیو

 فاش أا رولو تاقا هلغعلعا دتولوا رھا هدنتلاعابا هکر دنابح ل وش ہلنتضف فلا نا لصف) |

 ار | افا هلخر تفئش نم لوقتیکلابفحرقل تالنبهذا کهن ههذایا هتف أش ہلا لص انسا لن ایف لاقب ||
 حس ٭ ۹

 ضغخب:وکس كر مہو یک ك نبش فاشلا 2 اشلا اب جرخ اذاا|عنت مت لاثم ىلع از بابلا نم |

 فد || ةنقابيمم نمل ج ,یدشلا هتنفباذ ضیا مزا با ناخش الف ا وو كجا
 هلی لمم نیس ید ادب رد نب ارد شوا عفو ها هلم ېس نین هکوبءدنیع باک و چ هل فود لا
 فرش ا تنبشویعم كو فرشلا ود د ہیلع ناکمو ناشولع ہلنبنضف فرا رد فی یسلوا ۱
 یردک تارو یف كوش فیرشلا فرا فرش لبج لاهن ەم لاھ ب رکنا رو نوک
 || ئج ہلیدم كل و كنار و یعض كنبش ءافرشلا: ہلوا ٰیحاص ناشولعالاح هکر د ةنسك ل وش هلبدم

 فی رش و هفسما بابل نم فرش لقب یکم اتاهوتییجج كب رش کال زک لب ف تاج فارشالا |

 ؛ددوا یی اورارف ردیللوا فی رش رڈ نعیکرد هنسکلوش هل رسک ار فراکنلا مویلا |
 مدقلاو تم فصواذ فراشمهس لاقی زرد هد هقواکسا فراش وزار د یخ دهقان لش ا تر اشو || |

 نارغوطیکیذ اعو هودنداب نسیزآ لزاب بکذوع هلا اول هلزاپ یھ هزت فرا ||
 || ی كنيس فرشلا انب رشت هلا فرش لا قلخ فرش کت نزد لع فرش ندناوجح ||

 فزشلاب هتبلعاذا لود ات الا نم افر ہفرمشا ہلفرش لوقت قلوا بلاغ هدفرش نوکانو |

 ہ29 كنارو كن نمهفرشالا هنسک نالوا بولغ م هدو رش هلبدمو یمض ك نارو یخ كوش قوتا

 | بکنمو فرشا بکنم لا قی ود یخد هیهنسن نزواو هجو قر شاو هنسکن الوآ فی رشهدایز
 هلبدم كفلاو وكس كارو ىح كننش هافرشلا هنساتعم ز وموا نیک هلي كفاکو یف کس ا

 رکنکی رانک رصف لینوکس كنارویمض كش تل ةلبوط یا ءافرش نا لاق یئاو |
 كلام لالا ةفرشو ہنساضعمز ەرککی جج هلیعف كنارو يغض كنبش فرش هنساضمرصق |

 تفرشق لوق كل دع فرش ییهنسنو ہلیدبدشنو یعض كنارودانتضف فر تا لود یخد هنسالعا |
 هولعاداهفرشا لوفت قمقج هنبرزوا كنهنسربهبرسکت زمہ فارشالا ارش ندع اذا اذکب ||

ن رارن دید هغذ وا علنعم بز هاب ن دوراقوو هب ةنتنکرب هنکروا|
 ۱9 ۱ هسیلع تعلطااذاہیلغ تفرشا لوم

۱ 
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 دلو یم كنس ءافساسلا زرد دن روا کلک تالذکهلبعض کي لسی نس هکک ۲۹ | مس
 الو ضم كېس تیبا هنسانعمدغب ولق وج هلسسک اعوفك نبش یامالتلا هخدولبف

 ۳ هدمت نس هرز وا یزؤڈینہلب ہرزوا ینا وردننه وار دتغل هد اغيل كلذ که ل رسک ناف و یخ
 8 زرد ەغلۇا تعسوهدنشعم ەتتهلب ور دور وا ندن رسک ك لام القنا های كار دشملوا ىق الا هللا

 رم کرد اغآ ل وش خ رهوردیغارعمب كجاغآ ی رلکدید خرهانوکس كو ئر کف دس قل || فیس
 ِ اور مردان دل رخ مک نس فانسلا رراعنح شدا ندنآ یس هفت اظ

 9 رکی کالو ٭ هدنننکوکهودب ونلغا هنالوق هکردمب :الوش یانس یدتنا ییعاو ردیغاب یوم |

 || یف كاپس ارز دیا دنامز یکی دلکج یراق ك هو د ف ووو د نوساز ا ن دنر نالودرونل آ ندنسارو

 | نهافتساولوالبابلان مما سا تفنس لوقت یاب ل یبانانوارکذ تیک نود دانش كونو ا

 ةثاسهودیدتا ییا اوهاتهف لب رسک كن همه قاتسالا فانساا هیاعتددش اداافتس یناثاا بابلا
 | رد او ربا ندراناژ اس تآ فانساو زاغلوالامعتسا یسیربغ ندفانسا هدنسانعمیلخادش
 اهر او رولوا دارم تآ ناک ورلبا هل یرس کس كز ون هسلواعفاو فنسم هد عش نا

 لو دیند هاف مکحشفاسنساو ر ولوا دا رم هقان نا شاغاب دن هنس هنسکو کهبعف ك زون ہسلواعقاو
 | رزم ہلا یو اومکحا یا مد يا اوفنتسا لاش ةا رنا وادا نئاسنا وال ؟د

 ۱ ۱ بد اد هغملعار فانس نالوارہم ینعد فاذسالا۔یع ہرما یف

 |رونلتفانسن وسکنآ نیغامناورک تالاب کردم ؟ردهودلوش هل اوکسکانیسویرسک لپ فانس1[ اکا

 ۱ | لوٹ لو کس واو عف كنپس فوساا ردهودنروس ورلبا الا فضانسیدتارایضب فوس
 | هنساشعم ماقشا قلو قل رك ك لاتو كنهزمه فابنمالا هتمعشاذاافوس هفوسا ءىشلا تفس
 لب ےہ سس یم حجم یارو كاوبور د هنس انعم دعب ہیھف کیم ٌدفاسلا

 عه ززوا تماعتساہدنہح وت از اوضقیب ارادته دیا صیتعس هج یکیدتا مرعهننک نالوا!

 کنار دهرروا تماقتساەکیدروملیەساآ نیس حصار یس ان ود ناس هتیدنا مولعمردیلکددوخاب

 ار نزاکیزوفکراوبد ةئانلانرو يلع ةفا هفاسلا یدالوا درس هفاسم هدعب ہللا لاهعتسا ترک

 از هموق قو هلبرسسک كن 7 هذن قا تا رربدمر نالواهدننس رب كار هل هوفهفاس وردفو ر عه هداف

 ١ | كنس قفاوسلا «رژوا یناوردیہعواردہ“سا كعضومرہدہرونم هت دمہ ھث كەز مه قا وسالا
 تیکسلاناش ومیا یا وسلاما عش هو اش لاله ونصرمنال وا ضراع هلام هایم كواوو ,یتخ

 || یس هفيصلاعف هدضارما عیجیدشااروب دو اوا م ومه نس هکر دوب نالوایورمندیمصایدننا

 | دک د تشایباوروب ندیعععاورعوباو یک لاخو بالفوع اک دو رار ولوا مومطم لوا فرحهرزوا
 | سکه نینامهسارواحوهلزون زور احضویدب دردلکد هلیصف كنیس فاوس ها یف ب دود اقددصت

 ۱ كروب هل بالف وونس سم ردض عج و یسبرغاسکو کلم نیضو لاد عاکدوهنس انعم اع

 اوف سقوس هنس انعم ی أن در درد یب رغا قابا لبا بچم ءاح ل اجنو هنس انعم بل عج ویسی قا

 ادب د هفوس هکی زات روکرونلوا لاععتسا ہدلعف ن هلک هدوج و زویه ر د يعد لک هلن وکس كواوو
 ۱ بس فوس ارز زانلوا لصف بام تالعف هلبا نس هلک فوس و كاسلدلعفا فوس ارارم هک
 | |[ رونلوالاععتسا هدنلح كعد هرزوا دارمرولوا«اک فوسو هد هما لوف لاصفنا ر د کن بس نالوا

 ۷ ا ادا رپ ءچب كن ہینما یفاہاو یامالاب شیعب یاف فوسلا تادتش نالف پلوف ہتمو

 مزکتانزو لع فيولا كلهاذٰأ فاوسب فاسلاسةبرولکیخدهنسابعم كاله
 اذا یقرفا ل جلا تفوس لوقنر ار دید کا كلا هضوصخر یب ہٹلکر فب وسو هنس انعم ل طا

 | || نادا الج لام تن هکر هلن رن ڪڪ كد ته ةفاتالا ان ظیبف کو ماکت

 سس

 بوی. ث٥ت شووپپسسچہ
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 ۳ تنم هلت ن وکس كناحو یف كمال یو ج جاسم لب رطئا فتس رک لاش 2 یس

 یکهلادرب یدجحاو هفیعسلا هنسانعم نیس حاولا یزەتخت ی کھل رسک ناب و یف كس فل ئاقسا

 كنهروب زمهلیفهدعاسخ ةفیمسوه دعاس هقیفسهنمو رار د یخ هیهفص هفیقس و ہنسا نعم یس هت

 یایا كج اخاماو یدرازولوا نکاس هدنآهدنس ہپاٴوا هکر دب لهفص یراکدتبا انب ہدف رشم هک |
 لوط لتقف فنسلآ ردهنیدارمندافتس هک درز .ردبایرهوج «دنلودیکیدید ءاققساا ہذھو
 هزروا تفصن انلوارکذ داصخ لفافو كن هزسه فقشالا هلوا ید كلیرکا هلا و هدنآهکر دتماق

 یراسشر هدنرالطا نیدكنا ار اصن هم اطل وکسكنبسویض كا ول رمش فقسالا هتسکنالوا ۱

 عار رؤ زم ردذوخ امن داتا یانعمیکی دتا تلالد كفعسیراکد د بسا هروب زموەکنالوا | ۱
 نکا الا هنسانعمرکشفک یتش لینوکس لنسسو یرسک کور مھہ قاکمالا ءان هی دلواهرزوا |
 هلیدمو یمن كفاک و یم گن بن فوکسالا هنسانعهرایکمسب ییجهلبرسک تاک و یا لنز 5آ

 كنا ردشمید ريد فاکسا یبیهفناط برع هتعنصلهار هه هتسکلوشوردتغ] هدنس انهم یاکسا
 ییٹیاودلیدیدشت تافون »نوک تموم كفاك كتءرمه هذکسالا ردلکد فورع+یاالکوب
 اهقلسا ضرالاتفلس لوقت كیا زود یر هلیوکس تام الو یف ك نی فلیلا هنماتعمبالاةيتع |
 ةفلسلا هنس انعم خرف نابن رار د جد هغچ رغط ویب فاسو سلب اهن وساذا لوألا بالا نمافلس |

 رمز و دید هو یب كمال و یخ كچم ةفولسلا تاآ تجدلزودزب ہار كمالو یرسک كوس ۱
 شعلزود هفولسم هد رش تیدجو یدتا ییا ةف ولسم هنا صرا ربع قدیبع ثیدحیو|

 باطلثم لوالا بابل نمافاس فلس فلس لاج ہنسا نعم یف م ك مک لز نقف فال قابلا ردهنیاذعم |
 یفالسالا هنسانمنومدقتعیابآر رند ید هم زا نکأقب اس بالج ر لجرلا یل را لسو یا اطبلطب |
 زاهنسک نال وا مدقتم ىج تانلس تالذک م هیدیدشت كم الو یه كنپس هفالسلاو ییچ هبقف ك رها
 هک انرونلوا طبض یقاصوا كعیبم بوتلوآ لیت نت هدنآ هکر دعوت ندعب اذكى لس و هتسانعم | 1

 | فالستسالا كمرب وها هلي رط فلس هلی ربیک كم فالبالا ہنلوا ضقهدهمولعم تدم |

 كلذكه لب دد شنو ی ك مالو هلن 7 كا بلط هما شب رطفلس هل رنک ناتو كنءرمه

 یعضكنبس ةعلسلا الا تا ارد یا َكعا بلط بلط كا لبقن رط فل

 | فیسلا هنسانعم شک ارقص رونلوا لاححتسا لوا ندنبکع حابص هکر دماعط لو نوک كمالو |
 ائ قد ا۳ ا اضبلستل جر آ تل لوقن كەردب ی اهطناناورکد مکا نزو نو یلعا
 ھنسانعم قانج یوزر ذس ۾ ہرشمہ كنس هجوزنس کل کرب هل رک مالو: یف كنس فلساا |

 یمن كی“ فلسلا دکودکو بذکو بذک لم ہیفةفغلءانعم هبنوکسب كمالو یرسک تس قلا
 || هنس هغ اط اسن هکر دنافصر ویو هل وا شمریکُکدنشاپ شب قرق هکر دنروع لوش هر رنک كمالو |
 كجي رب وکردرب نلصآ  هیوک ہدندرک هلی رسک كمال ةفلاساا راز ید فلسم لجر نمی ردصوص
 تلنبس فیلسلاو .هلپرسک كمال فلاسلا هناك هنرپ نالوا روقچ گککنالوا فورعم ہک مد

 | هدقانلوش دمو یمنعكمالو یف كنبس فولسلا ہن هنس نالوا مدقم ہلیدعو یرسکك الو یعف
 ندزلغصمزوا ہک دهر شل وش هلی كنس فالسلا هلوآیمدقمز هود ناکهکمجگاوص راربد

 رولقص هک م هنسا یه هلع كنس ةفالساا رو دفالسیجد جد هنبارش ك هريش نالوا ہلوقموبو هفالوا

 فلسلا یرابرواب ك لککه لوکس ك مالو یرسکكنبس نیافلسلا رارید هنس هنسن ناقبجا دتا كا
 درصو یکن ادرس هلبادرص هنساتعءیسیرواب كلکت هادر , ید او هلبعف كمالو ییط كنيس

 عافسا هملسهدنش* وم یدتاو یعوباو راربد ید هسکې کو نک کو نک کاکا هک وفیراکدید
 | یدواوسحاهضفدی ین داوایدح او اکلسهکسرددحاو نفاس ہفلسرکاردشسفاوا
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 | فنا مو ون افعسةفاتل ا تقی ى رک مهل طق كبو کل ره فعسالا هلوا)لیمهضرنانلوار 5دا

 ۲ لاوش هل دمو یض لات همه و یف كنونر و ونور وونلا ههخ وقس ا لات راربد ید ےن اص |
 2 افاکث دا قووپدنوسلغاب نر لب ن وکو دا دبا لاتسا ران روا نوکودمابا ہک هکر دهدود 1

 اما زوج اهن وکنسگانا روی ڭى ءو كنس ةَقوعرسلا ہلوا مل اکیا اوان هران

 ید اینک جور دن هکر کت هفوعرسو وا هام لیوط بو آواره

 ۱ !هلیدسویمضكنیعو یف له  فوعشلا لو ےئل ءانیلا نم :مالغلا عت نم لو اف دنش اب

 9 فعسو یجب لنت كلذک نفسا یعادونام لنت ٠ ةفعسلا .نالغوانالوا لانچ یشاب

 از زمام یل تنث سل منا الا تاضبلا نعهدپ تفعسلاقب زا رب د ید کل دید ت ولټ وصینار طالراقنرط
 ٰ كن زازوکو ویرالف كنتروب نول وا ضراع لب رضا وداکر ذض مرش ەس یدتاتیکسلانا و
 هک ر دهقان ل وشهلیدم كفلاو ین وکتس کنیعو یف لنبس_ ءافعس ءافهسلا :رولکودیرللقكتفارطا

 7 ۱ لی دم نیش رب ؛ترغهس اهدنوبفضرمنانلوارکدواضباعبازا بال نم فعسب فعس ب لاعبو

 7 اتارا اج نا کاوه ایملوا یآ ینلآ هکر ود ىدا وش شا مایقف کہدلھپسدارو
 31 ره تفعسا لؤفناك مروت ناخ اح لە ن کر هلن رک کان هزسه قاعسالا هلا دهم نیعو ہل داصرارید

 9 روت وعوهدعاسم ههنسکو هلي كنیعو ق كم .دفعاسل هلاهنتضقاذا هنج اع ل حرا لا

 اووف تشاور اا هو ذکر دن ال وف لووش هه وی رتنک كنافو حق كنس ٰفِلَِل

 | قموقوط قەنسن ناناوارکذ هیدیدشنتاافو یف خس فسا فتلا روق وظندنغاریبامر هکر ود

 3 | هک لکا ریست الب نکی آر اغ یاو د فر وەثمذاذالوالا بابلا نمافس هفسا ص وذا تفس لوقت
 | فاقسالا زدناب ا و لاخ خد هد ہا لکا قب وسو توشلهرض هند اذاءاودل!تفغلاق رارب د ید

 ۲ یکرجاصفوفس هنس رآ فافساواضنا هتعس ادا هتففسا لو فتا نعم ہلا رسک كنه نمھ

 نذل ین وررب د یسدهرظن تدحو ندش فافساوهزبغ » یش ہبلعزذ هزاکفذهح ورغت یاههجو فسا
 ۱ د ورد ید هغ وا نی هب تولب فا ةسا و هتخاو هنناوهمایلا رظملا لجرا تن تسناە ٰیعششلانا

 | قافماورآرد ید ەغاوا بی قهر ؛ نکرجوا شود فافسا تلذک ض الا نم تنا اذاتباھٹلأ تنسا
 ۱ یضفكنبس فوفدلآ اومالا قادنعبنادا لجراا فسا لاقب زرد ید هغلوادیقءهنناو درخ لر ومآ

 | نکا لب شوخ دنا وا لامغتسا نکیا راغ بویقاوار مت مکر داود لوش هیدمویمضتاافو
 | | هتم قبح یا یقدوسلا نم ةف لاق راب رب ندهنسشربلعط كنيس ةفسلا هسا داراودک هنیلانساكنا و

 ۱ مار نسل یخ كس او و309 لم سیو تو

 11 الل سک نو یخ لا نیو ہا عا فاقتناا هنس عمر اند یاد هنس هدر لغات

 1 ۲ یغارنط هکر دلب لوش هلن رسک :دناو ی شف كلوا نیسو كم هیت هتسک نالوا رفح ی ښخ

 | نا یسفلآ ك نوالثمنواو كنوا ةل ززا نزو ىلع ةفس ةفسقسل | هياباتکر حتی رف هلی زویرپ بور وس

 e ::فوقسلا هنس انعم هناخ *هنامسآ یناوت كوا هلوکس كفافو یخ كنس لیا یاش

 | یکنهر هلنهر هرروا یاور س٣3 'كلنك هلند فق سلا یجب هدو یم كفاقو ى
 !نالواندم وف ]را هنا بوی ہد 2 كيقس فقس ىدا ارو ةد د نهافقس یردو

 + REE !فقس نوار راکھ ین ۳ یف یی hi ند ده هند

 هست تست لا
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 تعم لا ذب یزاوآ نمرکد هلیدمویرسک كناحویمفكنبس فیحملا.هلواهدهبنر«نا بلوارکد ||
 قایعسلا یدتبارورر میکسر د هنسا نعف توص هللا هل مهم ءاح فیفحو اہهیح ویزا فیفح
 نالوا لصاحن دعلج آه لینوکس كن مچ اخو یف كنبس قضا هنسکنالوالتبهضررمنانلوارکد هردمو یمض كناحو یعف کیم فوصسلا ردفوعم «دنتقابطا هکر دیضر هل هلب رس ڪڪ كبس
 قلوازآلقعهلنوکس كناخویمض لنپس فخهساا هنملاره ہہ ناک اذا عو ن ةف“ هبلاق قلورآ
 ةف اهل حر ا فغخ“ لاق هیانعمنانلوارک دردردصم ہلصف كنيس, ةفاحسا :ہنسافعم لةعةقر |
 كيم ةفخاسما هنسکنالوازآ للقعهلیدمویرسکناخویعفكنبس فیننسلا سماحلا بالانم |

 هدنق اج ین ہقماحودنقماح لم هتم خاس ل اق کتا «ددع اسم هر هنسکر هدلفع تلو هلبصف كناخو یھ |
 هلینوکس كلا د كلذ کو یف كنيس ةفدسلاو هلن وكس كل دو ىع كنيس فلا زربدهکعاهدعاسم 1
 رولوانددادضا سد زد هنسانعم ءوتص هرز وا یغلرلیربغو هرزوا یغادلهارد هنس انع«تاط ۱

 یدتاهدیعوناو زد هباسعمناتلوا ارکد ہلئیغف نادا ىد هرز وایتاور ییعصا نانلوا ارکذ ویو
 یک طالتخا نالوالدهز افساتفوندرشع ولظیدبدردبطالتخاتلظ لئوض راضون یتففدس

 خد دغمزاغای رب كطو رطاادالبللافدسا لاقبقلوا اوکا ارفههکه لب سک كننمه فادسالا هرزواا یاو رارف رونلوا قالطا حص لابقاو هعصتالذکف دسو رونلوا قالطا هودنک كن هآ فدسو
 بلباافدسا لاقی رارید ید هفچچآ ویقویدنوسلک ایضفادساو ءاضااذا صل ا فیس لاق رد |

 سس

 سہ

= = 

 فرمملا هنساسنعمناهوکی کروا هود هلي دمو یر سک الاد و یف لن فیدسلا اوجرسا یا ||

 یا لاما فرسور دقلو هرز وا لادنعادیصف کر دیلپ اف دصف قلوا جزاخ ندلادتعاہانہتقف|
 ییععاوكسشوا بودیا لر نو هتل هجو هتلقغااذا مبارلا با بلا نم یشلا تفرس لوقت زرد جد اا

 هدنکی دنیا فالخ بودیهدعوقعتوهدنکهرب ها با روی «یدنیابودیا تاکح ندب اعا نیا |[
 مدراو ناک« رکی دبا ہدعاوم هلک رس عی مک ترمس کب تر رم یدتبا رایدید لدتا فال نون ۱

 شا رسک اسم ناتت ہل قو زر دخ داتا نسب نوازش فرو مدل یزسوأأ
 لفاغیبل ہلیرسکك نازو یخ كنپس_ فرسلا ردندفارسا فرس هدفی ر شثہدخیدنباراضعب |

 ردیعسا كعضومر هلب رسکل نارو یف كنہس فرض ہلفاغیاداوفلا فر لج ر لاقب هتسک نالوا|| .
 | كنازو یعض کیم فرسم ہنساشعمریذبت كا جرخهداب ز ندنالوا مهم هل رسک زمہ فارسالا ۱ 3
 نانلوار کذراب دید فرسمر دیبح اص كنس هز احم هر روب رم هکر دیبقلتتهقعنی اسم هلل شک ||
 فرسهبثاک تماجموبیرامذ اوعنم,هیدنبا سابعلا ن هللا دبع ن یلع نو کید | فارما هد راح ||
 كنس ةدزسلا ندسومانوندراعر دهنسن نالوا مزال تاج لب رسک ك ن )جم لا ذرامذو ةعيكللا خو 1

 عبر مر نو یا یدنکه لب زاب یا بودبا مج نیر هدرخ جاغاهکر دکحوناجر هلن وکس تار و یسک |
 یدنکی کی سرا لاب ردەجنرف قاروناجلواراضمب رولوا اله هدنآ بولوا لخ اد هوا لوا بواب وا |
 كءنغارم؛جاغاروناجیرلکدید هفرس هلبنوکس ك نارو عف كنبس فرسنا شعدرا باوا توا
 اضبا لاسةب ردشاور ٹیکسلا ناوہو اهفروتاک ااذاافرساہفر ست ةرحشلا ةفر لا تفرس لاب
 ردشمب هفرس نغاربب كن هکر دجاغالوش ہلیطخو یم تانار و یف كي" فو رسا ةر | تفر
 ةفرس ضرا لاق هلوارولاجیرلکدید هفرس هدن آ هکر درب لوش هلبرسکكنارو یف كنس , ةفرسلا
 مس هلبدمو یر نکی خد كنافو ینوکس كنپسو یرسکح كن همه لبفارسا ةفرسلا هک تناکاذا

 مکتوب دنیفازسا بروتکنونهنادمالهدنفا ضعب یدتبا شفخا ردفاضهیلظفاهک ایوکردیمگا ||
 | هکرردهنسنرههلینوکسهدنامتنارویمضكنيعو كس فوعرسلا لرپد نہئارساو نیعاماونیربچ [|

 تو رستم سس حس سس ےس سس

 تبسم تصع
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 اوفدسانواوعب زولکهد هنسانعمقمراب وا غارجفادساهدنزاوه تغاو تیبا یضییح هکقایا ۱
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 7 حتما جنب سا نر قهر نوبهتهاذا خم راتفز ۱

 فلاززلا نرو ىلع ةف زذا هبحاص ربعبلا فزا لاق کمر دبا تعرمس ہل ردك ك مه
 او رسا ردلبل وش هل وکسكناف و یش |ناز | فا: هفارفلا ییسعرو زا اوآت وڈ ذوطەر ام اما

 13 تیمم فرا یزفزوةفازفز بر لاق : هاشضع صلانزو لع فیخذزلا

 رش دلی رسک ك بالو نخ كبح فلاترلا ييچهلنينف كلذك تقازلا هلوا شلوط هلیاوص هکر درب
 | عفت نالوكي ہر هر هزاز هش نالوا قوح ې وصو یوا یلاجراو ناباسب اجر هکر د رارهش

 ر عوص ناب ندنس قرا لراوطهنوکس كناحو ی كنبس فصتلا رزوا یاور ٹیکسلا نا ١

 ساب ف٣و ہن هوش غ هنرن م ہن رشقاذا ثلا لا بابلا ماف ۃاشلا رهظ نەمضشلا نةم ۱

 1 فالرالا هتناشههر شر ن درر مشت نالوا هرروا روبزم فیصویدحاو ہلٍ:وکس هدنسام كنازو

 ۱ کال شا دق ةفلزا ی PEER رگ
 r EET ١ انغمتلزنم تن هل مص كالا وی وکس مال وی ك ناز یف وا

 | ةفلزوردش اگلا نار رقت قلا كا بوكر درد مس اسان لکل ا و
 7 و نمش كناز خالا“ ازد سد هنکولب رب ندنلوا كنه ۲ هلن وکس كمالو يمص قزاز
 ال ترک ند واتس یر وا ك .ندضکی جب هلبغف كنالو نع کناز كلذك افزا یج
 ۰ خدزاز تارا یک ٹتافزغو تافغو تافرغزاشمر وکر اجب ید نمط و
 لند قال دزالاو او هلدیدشت و یمضكمالومهنیتضف فلازلا هرزوایت اوردییعوباهنس اعم
 زیرا هقندزم.ا ومدقنادا | اول دراو اواز لا هتسانعممدنعن تلک لب ۶ رز

 | یا ترم یه زا هد هفرمشم کمر دینا كعضو مر هبرسکمالو

 2 ۲ | ین فاھدزا فود یاهفهدزآ لاقب كموباو كمردوب هرس كلادوكهرمه
 افزار دقد کمک ب ولآ ن هنن فاهدزاو ردقلقوص هرەنسنر ۱

 رب رسک ز٣ فاهزالا ہکلماوقب ِبھذ اذا ہذهدزا لاغر دهد هاله لوح ىلع

 ۰ ترانزیت فاهزاوبذکلب هتینایا اندح هلتفهزا لای كمروتکربخنالب
 0 لاق ر ولک هدهنسانعم كغ1 لاله فاهزاو هتعرصاذا ةبادلا هلتفه نا لاقبرربد
 مریض كېر لا ىل اص هودهلبنوکس كنابویتفكناز فت لا هکلهاوهب بهذاذا
 NPE وہم یو

 هک رد قال وشەلیدیدشق ناب وی كنار هقأب زا مھا ردلاەيلءتفارلاَش ررر دید

 رغد روف هاتف نجرکوکی شن د ن اغ اید ماج ا فازرد هلو لاحد هدنبرکو کو وا لابتخاو
 نے رسو كنا فیازلا هسشلوط نفارطا بورکن نکو کب وبز وس هرب

 ن ةف قابلا (نیسلال صف )انااہتندز لرفتقمراقجزماب دق مرکتانزو لع قی رلا لا فباز
 : تعشتو تعفنت ادا عبازلا بالا نم اف اسف ًاستهدب تفس لا لرابلا
 5 او ہاتوکسكب>ویرہ کک كنبس ف فحساا هسلبوصقارطالنب راقنر طیعبتفعس

 و مز ونلاض قہ در هلن رسک نہزرمنہ یفاعسالا هنسانعمزنس هدر هل وکس كي و یش كنبس

 اذا فدا لملبللا فعسالاق راز. دیند ہا ؤاوکارقدحکیفاخماو هتلسر |اذارتسلا تفصسا
 7 ران کس ندنسارا کر وکی اكر قابل وش ل کی کلم سماع و یف كنيس دم1

 ۱ ۷ دو لوا تراشاہلوا با ہدحارصواضبا لالا بالا ن سار تاس لاق : زرد دەکا

 ] لوش ەف نوار ولن وصندنس هفرالرا وطرد ل وشی ادم ویترسکناخو یف كابس دیس[
 اس هر ہدف قا ٰفوعماا رابوص یو ددا غواەک زہد في
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 هاراتاغوانینرزوا هبهلنوکس تنفس همه احو یم کمالو ناز ةفولحلا دو قرایرفص |
 اهدا زا ررلکم مت اف ردەلفاق فل كفو ارد تخل کن هیلاع لهاوبو ا > ا
 زار رسک ك مال ویش ناز فلام زا .هتسانمران اشنانلوا ارکرد ىج ەلىدموىرېىك ك الو ىف كناز |

 واو فاجزت هدا درب نإ درب نالوا یجب رتضو شنا هدولحر یدتا یارعالانا و ی

 | یعف لمالوكناز فلا هنسانعم یزرجدن لرد هغی وب فذعزتو ود ةفولچ زاکا
 هر دنسن ولزدلاب نوتلآ شب هنس انغم نره ذ نوت بن وک تس تاندهچءاشهدنشامو كن روا | 1 ۱ یزخزا :فاح زف دنا ز لابع قحمو انزو دیک هجر جد كَعا عفدو قل

 لطاب هين كازو مع كبح فزخزما رایذید فرخ می هنن نالوا روزرمو بلقره اه
 ہنسا نعم » قیارطیرللولوص + ار ناروی كنار یراخززا افنایحام یل مند نالوا نرمو

 فرززاا ۔وہیرس یا یار نو فور ةفان لاسقب هاش : توک كناذو کی

 هلي هبجم نیغ رفعوا دعب ضقتاورفغاذا عیار بابل نمافرز فرز ف فرجا فز ل
 یدن درد هب دیدن کناف ن هفار نینانق و ہنس انخءتعاجہہیکف كنار ةفازز لا هنسانعمقمرا

 هک ردیاب لوش'ءاغلادقخخحم ہل وا یضف كنار ازل تام ناغاج قوتتافازاا
 ینهنسکرب هلن کس تانیعو ىف كازا یں شش رپ 1

 یقاعزا ادال هلتقاذاهفعز الا ہا م م تز ملک ن نم ,فاعزالا ا ا e ط |
 لادتخاهلبا رمه دفآ وزولتقلاغب < سیا فاعزوھو فاعز مس لاقی ەنسن ندا لت وارا هیت

 یلصا كو هنشانعدریصق هصم ليف كي كنونو نوکس بدو یرسک كل را نیک اعز
alv fردنغل خد یوکس کنووپم نیغو دا: مم هنس انعم یراق و یفارطا كنیرذردذ  

 فخا)» .یمج هلی فعزلا فغزا ندهنسانعمهرز مساو فغز یدتب|ینیپشوفنس انعههرز نالوامالم

 هساوا بال «دایزهدنریخن اقرار دن دح ن فز را یا یچ اک ر قہ
 هتسک نالواهر روا كعاتبغ :رو بلط هدا ز هیدن ربی ك نيغ و فوكس ك نازو ئر مک كم فر
 هل.تهف یرالا دوناوا ی الطاهدهنکل كشوف ان ویراقافوآ كنککن ىشۈقەودەليرىكك ناز ل

 ایک یت ود هود نالوا یرلکلب هدرخ ییعب فزا قیه لقب یشوق هود نوا هدرخ کل
 برکت از فافزلا. كمردنوک هنیوا کاوکی لک هلبقف كنار: فرا هلو قشمرصهتو یزیرک

 هل شکن همه :فافزالا لوالابناسلا نم افافزوافر فزااهجوز نئ !سوا ءلا تق ز لاق
 ن د هنسانعم کهزدن وکه نوا كنحوز یبهبوز ید یسکیا هلیزسک كلادوك ی

 رب یس هفئاطاسف هنیرزوا هکه فح لوش هلی كنازو یرسک كم فا راتو دراو اترا لن ا
 هنسا مرد لبدمو یرسک تک نافو ف كاز فلذا هرروا ره روا

 میل تقر لاش دینی عرس فیفز مجیک ینیدلوا هنس :ففذ ||
 موفو ردیککرا كنشوف هود با هجج امین واخ ون ادا الا نمافیفر دفن ؛ربعبلاو
 نوفز هیلااولقافلاعهلوفهنمو اوعرسا اداممنمق مولا یز راربد یف هکعاتعرس هددع و

 زد هنسانعم لقْعلا فیفخ ال رک تام اح ملا شئاطو هر فزدق ملخا شناطال لا
 ام رارب دیخد کیسا تلہ ہا ھوھمھٌٹا یشوفهود ہلا تیمم : دو

 أدقانفارزاو عرسا ]ذا یڈلا ق فرا لاه كا. تعوس تون سس فا |
 || نو میرسد ناز ىغا :فورزا | اهتنصیاذاقانل تفرزا مرا برد[

 ۱ هزکصندفدلوکوا هزات هلیتصف فرا قرارا دفانلا تفرزلاف كا تب نک هل ها

 ۱ زا نیل مون سنا راو عیار نج ورک دانم سر

٤ 

 فاحر

٢ 

 فرخز

 یرر

 فذعر

 فر

 فاز



 یوا وج هل تاریخ یر هوا قزچ فرضو وان ولواعنا رمو ارهوعراذرمهدیآ هکر درب 1
 تفز وا ہد انچ ول ارت هلن وکس كابو یخ كنار: فيرا نماز لوپ

 ام اسم اذان تن زانایق لری زاد نیک فاطتاو أ

9 
 سس ےس

 ده انار اند کی فرو پت خیام لات رازبد ید هنویف
 فرب ناللاب رول دهن كا تعدخ ودیا تبار دو والا بابلا نم فراو

 ةتنماو دشر»نالوا هرزوا تباعرو تمدخ هزب یخی دصتمیلفاسنفلواا تنم قو |
 ف لاتین کناتنامرو تدخر دش شاھ ,ایازلا. بوسلوا

 : وا وج ویا .فرخزا ردواوثنک تنم نوازا تم دخان
 نا نالوا رب ہور هل رداچ فارفرورونلؤاذ ا لە دب شیر اچ ندنآ
 نا نزولا للم ههرفرا دنرابن اج نقراسلط
 ایم ی ی ۔ے
 رہ هوس ورم ك ازا هیلع

 رویا دنیا: تارشابع کرک سرک نەآ در

 یر هکر دی کنوا و هر بوخاز هلن وکسساكنوتو یفغ کنار فتا
 ایا یہ ہخشاك قد ہود ول عز سک کون فنا زا: هنس ابن مچا رھپ ب هدرلا رک

 راتلوق ند هلو روب: و دهلب رسک زہنممہ ضاترالا یری نالوا هبناج ن ذرب هادم ايق تلاخ
 ماہ واها تیم فرذت + ءاوضقلا ىلع وهو هبلع لزئاذا ناک نا بدلا فو

 | ومرت ب كنا هنفوب یهلق لب رسک زرین فاخرالا ۱
 0 :نیکسکو هتفوب هلیمق كناتهو نعمك .فمرلآ

 آو لقب لود نبض لب رن کس فارم انا قبلا تغرانا
 7 یف كا فيزا تبصخاذا ضرالا فا رال اشقاوالوص یلنواربتفاراو فیرلا یا
 هاو سرا [مازا لصف ) صح یا تغر ضرا لاسقبر نالوا لوپنوصو فواەل دشت
 فو یشعاذا نلاسلا بابا ن هافح و هل مح ز لاش هنسانعم یبشماكبع رول وکعسم تاناحو
 - ی قوه کس رکج 2 یدان هر مهسا دو اسقابلا فر
 وس قو وا فحزو رو هاب و شد کسی رد لو فح زو ودم |
 ا ا بو هودو یشفنآلسف نطرالا یل فخر یصلا لابعا لو
 هود لب رٹسکكنبسو اف نس قو دنسرف بهادر باز قاس نی یکم
 اه نا شوم دن راب كن کر دقوا لرش لب سکانس نم "فخ ابا
 تہ اا دل غد الا اهو یار وس یزغاهب شسکتازاخو یتف انا قا عزا
 ؟< فا دم هوهضرب لا فسا لان ب كم زوم عنغابا نفع دلار ونهو داغال ہک لار تک از همه

 تاب حاز هلو! قداح كمروسنغانا هکر ههودلوش ةلښوکس كازو ير کلم
 ]لول وب هلفاک لب دید شنو یعض کياسو للہ قلا ا ید دین ناب رسک ك ام
 ۱ 7 2 رو نا :هکز دهقانلوش دمو بم تناسو ضف لاَ اقوحزا یاد هی قۇت
 2 آیا غیر و كىا یکی وب ملک راسو یخ كناز نیتنغیلا نتنغزلازا

 | ەت نواذ و هک: دنکی ربکنددرازورانروئو هنغارطا نخوا پف تباخ ین وام
 | اتریش دام روک و ار دن نکرب ن انام هکر داد و نخ, اس رای هرجا
 ۱ حس«

 نیتفحرارات



"o 
 ڪت سس

 RT دام ها ٩ ازای |
 | او یلدا صریح كنار لفوصز ا: یصب قا هضعن مافی فعلا

 ہو شے سس ۱

FRO 
 نشر کرد کلم ا

 مچ ا ارم وب تو یی را اعلام هل

 20 كنار î ن :
 لاسنلَرد ی ند هغ نا عمودی بو © ۱

 هما ادا ورا د هنغاب هود لن رک تنش یخ ما مایا امد علا ات
 اھتماوو شا واز لاته هد هما نماز رک یک تن قا
 ہلبرایسکكلیخ تفغاا ید بل ان نا ود خا باب

 غاطو هنیمایسعمهبنرا قر طز رد جد هنج! وا نروب ضا روردپا تقب پس 1
 كلذ تلعق لا قارظا تانروبو نروب لب رسک نمو یخ رح تعا د یدو |

 فاعزاوا عا ادا هفعزااشكمزدوبا هل راک نج :فاترالا عارم لم شام نم مولا
 ةروراقلانزو ىلع ةفوعارا فعل یا فر جد دور |

 نانا یہ 5 ہدنیح ییفدنلتز او هدنجاح ثقوز ەکءانزووغیل هدنیدنکر ازقوبقهکر رد ابةللوش
 نجس قدوبف اکو دشا طل وش غو عار دن اؤاضمب و: ا سا روو

 ن نفدوَدعلط فج قر عل عج ضم نجف نیت اخو رکج ی ےردث :
 نمأرهفوعار هدش رشثبدح هکر ادون اره ابطو زد یس وہ کام اتم کوچ پ

 ییاور دوار ذ نخل هدنسانع ةفوعار هلی كنعو وزمه را

۱ 

 ناغعزلا .ییچ یالذک نیت هیقعرا هتسانهههدرک,یجج هریک ك نيغ مت كهز مها ةفعرا |

 هوا کد هیس یر اکدب د فار هد داشت تاافو یخ كنار فز یی چ كاذب 4
 بابل »فرق هنوا فر لا قنا رزق ید مدن نر فرو هات راوبد]
 ادا ادیفرفر لابی قم هردلپ نول کالذک هل دمو یزینک ناف ین شتر قراداداسقا |

 هلون یدننو تیدتتاذا فقر فو فقر بول بوت لات رپ دىب من نالۋا شابفیفر و قو

 لو تزو هنشانعغرافار ین التم فوهزاا دن سه فور دا

 ٹپ ۳5

 ۱ )0 طا ٹ تم ترس

 ر دكا ار

 نیب

 فعر

 شم

 ںیہ

 ا یھ

 يه

 یعر

 فقر



 فسر

 فشر

 فمر

 ہم

۱۰ 

 اقترازیدفد راک اد وآعباتهبهنسد رب هکه ن هنسشر هوردهنسک نابهندرا [تهتسکنالوابکار | ار

 )۴ رح ودم قرحهک را زرد هنکا اس فرخ ل وشە در ەش ف درو ةع یا ف در

 اتم فدرزکا ہیلوا فرحرخآهدنسازا لس ور فرح را و دنکو ملوا مدقم
 زو ناما ناز فدرو زولواز ۶ اجقلوا نراقماب هلکنآ هسرواواواو رکا وزاسلوازاج
 ۷ جم فدتزلا زرد ید هغر ووو هیرغص رفص فدرو یلاعت هلاءاشنار واک کت زار د هده هنسک +

 کر هل وکس لاو یرسک همه فادرالا .هنسک نابهدزآ كلذکهلب رسک كالا دو
 ۱ نہج یہچپچ تفادرلا كعم هتکرااذاانا ہتفدرا لا كمرد: هنب درآ

 | هنتیلهاب ناز ناسا لائک ناو ةفادزا زدنوکهلادضکهلنوکس كالادویزسک نار نادرا
 هدقدروتواهکز بد هیهنسکلوشف درو ردنعج كفدر فادراو ردذ وخ ًامندنفا در اتاکو 1ء نالوا

 اش و اش شب اناس یف در هی انا برش هنسنر كلم نانو رزوتواهدنناجغ اص كککرب

 وک د هدفا ت دو4 ند ازغ الم ر دبا طض لوا یالو بولوایماقم عاق کلم هسک هب ہرازرغ کاله
 J HNN ةف دریرب هدنزد كتونکلام هساک ندازغ كام

 لا قفادر بولوا اسم سپ یدغو هنسکق وج یتراغ ندعوبرب ییبهرزواهمح هلو ولمارز

 یک كادوا یف کار" فی درا ةلوا عفدنم یراررض ندقارع لا هک یدزلشعبا صیصخت
 | صع رب هدر قمبر كنار قادر هنشانعمقدترمهنسک نشلدراهیهنسکر هلبدم و

 | ته هک بد ید هزدلنلوش و زواوا برق هعقاو رس منهکز ید هزدللوش
 : ا ل ن هدر لاغب قلا هتسنر بترك تلا دو یا یدزا ہدکدلبا نورغہدیرغم

 رد هتسانعم همین رک ك لاد ةف دارا را هنم مظعارخآ هل فدرو رها مهم لزن ناک ل اب عمار 1

 کم اوى كنار قادر را راخ اش نب ن دند كنج اغاامرخ ہل رسک ك لا دو یتف كنار

 لوا زج اغیربرلن در د نادر هز روز مو یر اصن اوناوعا كن هنسکر هرزواینزو
 بول ف رم الات یوا عباتهلب رسک كن هرمه قادرالآ نوععیداوا

 و پول ةفدارمو اک جن درا یرب یر هنسُ یکیا هلص كلادویمض كيم ةفدارملا |
 الاشرار كا لمح نشل درا رارا قطدفدا ارمو كع تل هنیرز وا یخد كنآ ب وتیەزز زوای داد

 | لاقب كا بلط قرشل درآدلب زنیکكلانوكٴہرمھ فادزتسالا, افیدر لمحال یا فدارال باده
 | ققوط بوش ندندرآ كب هنسکرب هلن رسک نانو كره كلذک یادترالا هف درب نادلاساذاهف درتسا
 | كە ۱ 5 هئي ليج كلاد و حف كنا ف دار لا هئارو نمەاذخا یاءانغدترافانالفانینالادب

 ایا ہا :كنتسو یخ كنار اینا یدیدرد هیانعمورانولا وفدارو ہ رو ہدلعاونواعتیدنا یم تا

 الاب الا نم انافیسرو امسرافسر و فسر فسر لاو انععهلنبت* نافسرا گرو كعرو یک یلغاقو

 ٹفسرا لوقتهرزوایباو ردیزوما كمروس هلغابیغابا یهود ہی رسک رم كنهرمه فاسرالا اعم ینالاو
 ۳ ۱ مت هد صدقمروصو كما ہل: وکم ك هچچم نوش و یف کنار فقرا هدنفهاهندطادالبالا

 : ] یناسوص کا رآزآ ییوص ینمدعذنا فخر للا فو قابلاو والا بابلا نم افشر هفشرپ هفشر
 5 ص كذک لب سک ك نانو كن « منه ,فاشترالا فاشترالا ندهمجا هعفد اةعفد یوصردعفنا هد همردناق

 ۲ رم لوُهلبدمو ىم كنبشو یف نثار فوشِا هص ہهصاما اذادٰهْسَتَر ا لاق

 فصرا ہلوا لوا شازبد هنرز وا یز ئپ هکر دراش اطلوش دلنبتعف قسرا قضا نما اا

 كنار قاصر ارارراصەنوا |لْننرْمفا هکر زد رربکیسلوش كلذکه ف دعصرو یو
 قهر ابا تفصر لوفتر درد ممم ندا نعم یکیاو هل نکس هلداصو یخ كنار فصزا

 ھ2

 ڈے

۰ 
 و

 | تی تصر و ضەب للا اھّض٭إ تادا لوالا بالا نم اضصراهذصرا
 تحت جج 7ہ: حج ترس ست

 اذا



 نا

 ۱ هی دشق ترم هاب وی سک ك لا٥ قابدلا قابدلا راریدماسلا طیبن را دکرد کر وپماش یلھا كعضو |

 || ىراجىشاب زوک هل وكس كازو عف كللاذ فرذلا (لاذلا لصف) هلو هدومرف میظع هکر ده
 ۱ مسلم لاساذا انا بابا این واخز ضر ذی فن لب ا :

 عئادعزرن ار ناقا یشابزوک ہلررسکك نارو یف كی ٭ فراذملا رار د ید هکع رو نالوا فيض ناف
 فانعردالا دازاذاافیرذت ألا لق فرذ لاعق قاواہدایز رکلا نزو ىلع فیرذتلا هتسانع
 یلع تضماذااعیج لاذلاو لادلا لالا تفعزذآ لا فیت هن دنبال ود یدنا ننک ك ياد وتر 3

 لاتقلا فصنع هلتنتسا ادا لح را فعردالاش راربد خد هغمر او یراپا کفاغخرذاو | ۱

 هلا هلمهمم نیعو ہلیعص : كلاذ فاعلا ناعذلا زربد ہکعا مدقت بوزاو یرثبا ہلاو٭دنس نئان ان ساو 2آ

 فاعذ توم لاقی ردتخا د ف ءذو لری د یخ د هتوم نالوا عرس ہدایز ف ن فاو هت بنام مپ
 فوعذم ماعط لاق هنسننالواولرهز هلي كنرعویصق نس 0 YET ا لتفلالحب :

 كلاذففذلا فاعذلا هتیقساذالج را تفعر لو كمردب رهز نوک نیو فاد تل |

 لاش ر دەتس انهم عي مس هه لاذ ید لیمذەک ی را سر "اگ
 كنافو یخ كلاذ فدلا عییسیا فیقد فیش ضیا شر مزدا یا

 ی tier دعوا هانعع هل رسک للا دفافدلا كجا ماما نل هی

 رکتلانزو يلع فودتلا فسا لیدی دماباف اب یاهو دن وام ندی راک خا

 یا د: هفافد هلنتع رسا ذا افقد 3 رزم ی

 قلوازودیرب قشموب عی یسهبنراتنروب بولوا كچوکن وربنبتصف بو اذا
 هرزوا هجو نانلوا یکدینروب هایت کمالو كنهرمه فلل عیار دابلا نه ![نهلجر لا فاد لا:

 كلاذ فلذلا ءافلدَأرما لاقب یو ہلیدم كفلاو نوک تم یا تل لذا هنس : ال 1
 یرسک ك لاذ : نافذلا رولک ید ةارما سا ءاعلدو فلد هوب لاقب /ع ب۸۰۰۰م 9 صا

 ضف كنار ةفأرا(ءارالصف) هان ہنوکس كن رو ىع لا نس ںی اگروک
 یوسی ؛فآزاو هلدمتفلاومنتعف فرا هم تمیز لوکس تا 7
 هبتفأرو ثلاسشلا بالا نم فآراهبتفَأر هب تفآر و سما بابا! ناف رو ةف هه فوزا لجراب تفر | ۱

 هنو نیما یا فوئوزا ردبرعمالکهج زانو یدشیایز یبا غیرلا بابل ۳ ها | ۱
 هنس انعم یم دبا تچر كاذکد مالب هاب عضلات ء نمھو یف كنار نفاورا قیس اس ییا ت تجر ا(

 لوالابالان ۰ و 3 ےہ کے

 حب هنس انعم نالا دب هشت کیو یعف كنار فای: او ا۰۱

 کلرک ناجرتربخ نال هل رسک كنه مه فاحزالا ردنرت وا ندنارطضا وند جو یر

۱ 

7 

 ردیعج تكنهفوجرا فیجارا هدروبز« باک منەلوا ئی كفجر ها هرمه خف فاجنرا هکر مز 5 ۱
 هنتفورربخ نالب هی دمو یر دک ك وجو یخ کنہزمہ فیحارالا .شمعدزدیع تلف اذاجزارد

 هبفاوضاخ اذا۶ لا قاوفجرالاق راریدیخد هخلاطتولوا لوت اع |
 1 رد یّخدە ابو ع وز فخرو هنسا تعم ٰقیف دین دیز قی3 هتف وبه وکس کبانو یف كنار فخ |

 قیوصکز زد رجم نالوا لوص تالذکا فخرو هانعع هلبنوکتس تالذکناخویفف كنار نا

 ندعلح قرحر قاؤافاکو افیقر انیط یاری دهفخر ءالاراص اهیشن هيام ناتلوا کد و هوا كشوکو

 عئارا با بلا نمافخر نيعلا فخر لاقب قلوا كش وكر چلن تخف فخرا اودیا كب صف یرتوا یزوا ا

 | ضاظ یهو كنیئنرھالنی بجو اوار ها به یلط ض کحار خورد اہ نا

 نکس یرہگ لا قوزلا ناهتفخرالاق تیس کت نسه قاخزالا
 موس وچ

7 ۱ 

 فرد

 ری اک
 عد

 فحر

 فحر

 قدر



 فاد

 نقد

 فود

 ۱ فدا ترفصاو بیغال تندا ذا نیش ات تفن دا لا قن ارد یخ د هغو بیرفهغع نوک ف انداو

 ۳ فف دم مانس اقا شود ہرزوا نابود ہک میلا ود لود نو نشو |

 | | لتق ات نکیل كب ةقادلا ن وکی ریس هننناج ودعرلو د ې دهر کسعهفاد ادویفادنالف ۱

۱۰ 

 كانکتنافویمضتلاد یدلآ ر دک اب کیا هود قد هنسانع+تنچ ناب دشنتنافو یف
 ةو یعصكي* فف دملا ردتفل ید هدنوپ هرز وایت اوردہعوناورالجر هدنزاس هک ف دهلبدب دین

 وقرا طلا ف یف دو ك ارش هته هلیدمو یرسکكنافو یش كلا د فیفدلا رعبلا قد یل ءطقس

 نیتیچ* داضصاضعنا و صقن ادا هنارطف ضرالا نموادیذللف وفد باع لاقب قچوا نبقي ەر
 ین نمانیلع تفد لقب تغاجج ندر زس ەتسها هدد ثق ك ناف ةفادلا ردیسع ادحونهغع اوفكشوف

 1 ]| هر اهچاوهیلجتزرهجااذاافافدو ةفادم لحرا تعذاد ل او هاب ںی كلاد فافدلا كا

 ۱ هج ازم نخ یف كنا فادشلا هلعبلف یاەفادیلفرساہعم ناک نمدی لول اندلاخ ثب دح هو رند

 كناتو كه فاهدتسالا 'اضعب مهضعب بکر اذا موقلافادنلاش كنب رزوایریرب بودیا
 | هدهنسانعهدا دفتساو تماقتسا فافدنسا ول نکا تبنت امن لا قلا یاناسآهللرسک
 ۱ ڈویھٹکلذکەلپ رس کس اول رم یفاهطتسالا ماقتساو بتسا دا مهرما فدتسا لاقب رولک

 | | هلیدمویرتنک مالو یخ كلاد فیلدلا_ردشغود ندلاد ىس اط كفاافطتسازد هنس انعم حالصو
 ۱ و هیرسلوکسع فیل دوو ما براقو یشماذا یا بابا محشلا فلد لا كع روپ ہیک

 كمال :فاادلا مهانمدقمهانف] دلاقب و تمدقناذا برطا فدک تفلد لاعب لرز د ید هنسمراو

 لوش فلا دو هلوا لوح هنناجیرخآ ن درب یدکد توشرنا هنس ہقشا كلا شکل دقوا لوش هلب یسک
 ید ورم هل سہ اح با هک ېک اد هدازا زا نهدا نیکمروتوک وہ رغا هکر رد ہدەیەنسک

 | ینضكمالولنتفف فلدننا یک کر همکار ىج هدیدشنو یف كمالویضكناد بلد
 فرعون اد ايوا اندویشما دا هبلا فل دن لاقت قهراونیمب هر هنن رب هل دد شتو

 الواقرغكردرواجر دابر د دنویرسک كنافو نوکس كمال و یی كلا د نیا ردندنواتہک
 قالطا یدهضد رهندو هنس انعم مزالص رم كلەتسخزا وک وایتف فتدلا فندلا ر ر وتاج

 بزن نو لاو تەواو ۲ لا هفیوتس فن د موو 00007 ارماو فن دلحرلاش

 هوا بی رفع نوک فن دو لقناذا مرا بالا نب وہ فا دار 1ا فند لاب راربدیخدهغعل ھآ

 مزال ضر ابر کس توت اد فن دلا توزفلل ٹنداذا سلا تفند لاقب زار ذ یخد

 هغد ارم فن دل جر ِبولوازامنء ٹناومور کد, قخاواروسکمنونهنک نالوا ضیرم
 | لاف قفا رغا طب زع كلذک هلنوسک تن هزه فانذالا رولواًر ات جد یف و یس هیندن تالذکر رد

 ۱ | یدعتالویدعتن ضرما هةن دا لاش لو دید هداف ر غا فان داوضرلانملقنآذا می رم ا فندا

 دب
۲ 

 ةن ہلضرٰ هل فك ونو یعض ك بندلا هتك نالوا لبو هلضرم ةا يزسك كنون هبک كونو یم كم
 هاب اد !اذاہریغو ءاودلا تفد ل وقت قارىن هنسار هلن وكس كو اوو یت تلاد ف فودلآ هنس هنسکنانلف

 كچ یه هنسسنیرمغ دوخاباود ملا هلو دمو ی كا دو یف كچ 1 هربوا

 ءو لولبع یافودم كسم لاش هنمو هنر شخصا هلی او او وک. لا دو یه

 | لوعت خص ہدرانالوا ینالُت بولوا یواو فوج ایدیدزد هنس انعم قوس كم فوده كنم
 زاد توا عفاو ردان ہلکی کب اونرد نووصم نو یر و فوودم كاسم یر هک اکیا الا ر دشملک ما

 | ىلىت هن هم تلقن كناب فر>ونوع!دلوا لب هل هم ةن ر رو اواو ر دگعد نوضمو فودم لاصا
 یک وخوا غ بوت یدلوا اج یسک ص فان مانرانالوا یا ا فوخان دلالت نوعع!دلواقوترا

م اند یا را ےس ہداطلا باب مکا
 ۱ لوا هکر دما كفضومر هدر زج س

 ۱۰ کنم



 أ

 قلواتفل اع ودائع هد هنسکز هرزوا قوة سفر دهل وک كانافو یش كمالوی رنک ك ناخ ةنفلللا

 فن رعلا فاخ لاعب ندتہج یکدم سیا رالوی رار د خد ۳
 ردکک | هقالخ فرطننبوبهودیهیرولواهدنب وب فانخ ی دتبادیعوباو مامززا نمەطن 1 :

 لتس نانلوارکذ ہلبد مو یم كنونو عف ناخ نوتا ةسنلوادا كل دب بولکچیزالواناخ |
 یراقوب ننروب ندربک هکر دهنسکلوشهلبرسک و 'فئناح ا فونخ قا لامفب ہود نالوا فوصوم |
 لا نلاقهکر دی زبناتکی آل وش لب دمو رنک ك ونو یتیخ کا فلنا فیت .هفنابافناخ هر لاق وط |

 ینزوربنهقف كونو یرسک کیم فنحتوبا فخ اانعتفرخت ثیدطاقو ىج هئن فلا |
 هلبنوکس كؤاوو یف ك ناخ قوا رد دراهتسک ندیآ | لقنربسروبزم هکر دیک نام نطول هرز |

 ردهنسانعمقخروق كلذكى تدرانونهلیضف كيم ةفاخلاو دفاع و .هل دمویرسکت ناخ نا 2 قجیوف |

 یت ہنسافع «قوخر واک ید مسا هفیخ و مبازلا بابلا نم ةف شو ةفبخو افوخ فاخب فاخلاش |

 یر وا ندرسک كلام رد نشود ردواو لساسارفوت یچ نقی ۱

 كاا نوا فخ ہرزوا یضفا جج تن تانک , ددغو یخ تاب و یت ك ناخ ET زا ۱

 هتسانعم يو وفلاخا ن زو یلع اتنا .هننانعتافوخرد ما هبس هر زوا نوکس تاافو ین ۱

 ران ول هک یکعزفو قرفردراشافتفص ہرزوا یزو لمف وب سپ فو ا دیدش یا! فاخل جر لاقب ۱

 كلوا وو یمص ك ةفواخلا هنس انعم تاوصلادب دش رار د تاص ل جر مکتترد هنسانعم یعخر وق ید

 ةفاخالا هنمافوخ دشا ناکی ا فوت اب هبلغ فو خم هف اف هفو اخلاق ند هبلاغم باب عش حر وو هل ف

 ین دفع وف د دنفیخ یم جا هفاخاو هاضع عرکتلاْنزو لع تیوصاا حروف سک ك نەز

 فا زرد ہری كسکوب /ندنسیدنفاوص بفیخ و ہول زض یم فیخاوتا اذا مولا فاخا لاقب زرد ۱

 یف لم فو ہار نم فی یا فیت و لاثب در وق دمو یزسکگ اخو یم کلی |
 هیف فخماماو فعال ہن ال فرح لا الو یوم قد زطلاقپ هنسانعمولخروق هاب دمو یمضتراخو |

 هتفخیا يلا هباغتفوخت لاب قع خروف هلیدیدشنو نب مط كواووهلنبنعف فول قدرطلاعطاق |
 نزولع ةفاحلا فوخ یل مدح ای ولاعتهلوف دکور ولت دی تمن مشت تانک شوت ۱

 شدن كغاط وان وکس كناب وی كناخ فلا زدبا لامعتسا یتآ هنسک ناغص لاب ہک دنر درب لالا ||
 هسه دند شرت نالوا ہد یم نددت ویر كس ر ڭىسكو كنيس دنفاوصو یرب نالوا رب بولوا ۱
 یسفر د لیده كَعلاو قوکتس كنا و یف كناح ءاغبا راربد تسد هز د شه هر ص فیخ ورایدید یخ
 فیخلاغبهلوا شقرصیالغ كنرکد کرد هودلوش هلی كن و كہ فیخالا هقالشقرص |

 زا یز کو کلر امد آن فن نیرو وب زا دنجمسواذ میر بابل بابل نم ءایلا کو ءاهلاقغب

 یخدهدناوبحراسو قلواهابس یزوکر و نکی دوکان شا فا هلواهایسیزوکرب و ۱

 هدحاو مھما تناکاذا فایخا ہوخا لا هلوا د دمتم یرااہاب وربیژاناهک زود هراشادنزخلوش فایخاو

 قا نم هوا ہفلتخ طو طخ هدنا هکر د هکر یکسحلوش هژنوکس كنابو یخ کيا "نافتطا قش ءا لاو

 یخدهنآ هبانیخ + کس 0 | یدحاو هلئوکس كاذک كنانو یف كناخ ةن ةنافبخا ار نشى ۱

 ]| هدومرفهلافو با هلمهم نیسو لاد هسفردو شاز نونلاو فالخیا ةنفلخ نالف فلخ قلا |
 ۱ شاخ ریعبلا فنخ لوقن  ردتعالم نالوا ہدنرلکلب كنه ودہلیرسک كاخ فان یانخا ییا الوا

 هسردنود هرشطنغابا لوا نکدززب نمب هشحو یا هد فخ تلعفراسادا یناثلا بای ۰

 ۱ نوفلتح یا فیخا شانلالبق هنمو موق نالوا قش ۂراذ ہلیعت كن هرمه یابخالا روئلوالامعتسا

 كلاد فدلا (لادلالصف )نویعاراعشا نسلوا كراو تسچ اه بشن هب هکر رکعیدنلوا قالطا ||
= 

 | سس
 س سس ج ۔ےس سجے

 ہر ا

 فوخ

 ففد
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 ںی شیا POP ۳7 ردند عاب 27 وللا ۱
 ا ESR وا وادب فو یک نالو یف كناخ فل قیا
 ول دلش اتر فیل یجب هلل سڪ كابو ينفك ناخ قیالطا تاللا زوناوازاثعا وس هدمالک
 کفیل تانک تدم كفلا وف مال و یل اک اتفلطا اتا یک رک رکردهرز الا

 ۴ العف ف توتاو آق نم هبنرعموذقمیماه نوعغب روا را قالطا هررمع ندرکدم فیل نکا

 تم الا رام وا عج هرزوآنتزونالعف فرز ی کارت ر ظیدنلوا عج هرزوا
ES1 هبال س او ىانتالۇقەنول ولالا تالان ةةالخفعوق موقف | هقلخ لا یک وا ةف  

 رھا ال اشم قول ہم اذا ضا علل لاقبو وف ف نفلخ ا نورا

 تم مافط ودو وو ار تر نا افولخ لالا بابلا نم م عاصلا فل لاقن قاغا لنا
 از زید قادساف هکر وت اروەمعط رعنادا مالا و نبل فلخ لاقت ر رند

 "لا رز دیده رفت تک نالوا تئاغ فولو ردیاور وقعوا روا

 : رخ سیو انبولوآرخأمو فلم میز دید ہرانالوارض اخ فولخو
 ےس ةفلوھف وق فلخا لا واربغتم یس هار نشا ہل سکته یالحالآ ر ولوا
 ٤ ایج دلو مف بول تفلح الو را بد یدک ما تعرم یز یکسافالخاو

 ب ۴ 3 تینا قلخ ا نضاغتن یس وا دلووا لامل بهذ یال اقرار دید ةکمرت رو صو

 ۳ نشریه كيلع هللا تلخ یک اب یکجا ی ےک دلاو ہک لباق هضوعنالوا لالھر رکاو پهذام

 ۱ ۱ ۰ نرمی راک ا و رو

 اتیدتنکروا تفت یل لا لا هدعوات هفلخا لاسقن زرد هدهکعا تفلاخم
 € ااا نق و زدن قالا ۇلتىن والا لاقب راد ید دفلوب شعیادعو

 سس
 ہمسمم

 عون

 || ید
 سس مهم الا ورد اف نکا ۂتاخ اذا مون !تفلخ  نولوف هززوا عز كه تیلهاجز رد
 1 DE نونهثرب» رکا دودلوا عی اضن سار زفالخا ور ارد یخ دل وا طق

 نشا لاتقن رد ید دمت نوا لا نوم م ےل قالخاو ناژزفو تبا ج رخ ین!فلخاو ا
 نن لو ید ةكمزوغ توا هرات ۰ :E :هق توافالخاو هلسدل فيس لا هدیوهااذا

 3 ود فالخاواڑت كوا نانروق د كرد تواب تفلخو ةَقلكا ج رخااذا تا اتنلافلخا

 ۴ اد قاغا ىس اف نيد وأ غلام ہکمما ناتنفا بولک هب رر واكتر ىدا ا
 ۱ له لخت اوخادارتعبلانع تفلخ الف ل وندنولوا عنام ہا تفا رد هکملنا

 رام اوالاصعتنا هدهفا فالو خا قشاف کود هغ كفافوآ كلمه لب تقخنوْرَضلا 1

 a ندو فالخاوز وا لصاواکساغا ۱ وساق نونلواندنحرف لو كندقانارز

 وضد وف كاذکه لب زاس ڪک ک كناتو كنهزمه فالفعتالا قسااذا تلخ لا ژر دید
 1: اتم هستن( قضا ناف زر دید هکمدیاهفیلخ یهننکر فالختماو قتسا ادا فلختتا لاقن
 ۳ ۱ در فالخ ها دعقم نوفلخلا حرف ل اھت وف ەتو هنس انعم كةب تفلاخخ ےب سک کئاخ قالقا تالخا

 0 :تدَقَدلوا نئا اکر فالخو هنس انتم ذب یباناتوکسفالطار شو ةللا لوسر فلاح یا

 یل بیانالف مایا لال "وه موم ند ید زا ودننکرخآ هنس جَو
 ان لا فقالا رای دت ق :وج یلب نا شوک هآوکس تناخو یش کم الو نرم ةفلضلا ام و

 ٹکا فلاح وان نم صا ابواب فلخ لن داة اغا نزد دق رکا

 ها یرک غیا و لعاب نم همه داصضرمضورمام هلو كامال یز نا زود
 || نت رخ قلا که و ٹپ فلاعلا با الف تالیتلو متر رر

aT س 

۳ 



۹ 
 مم

 ۴ اونایی تفلخ يابد خد هکمکید هنر یر نیناج کیا بو رر ا

Êکاخ دد هنج م صف كن رلککوک ابا نالوادولھب وا  
 ٠ فولطا هدعب یا نالف فلخ تل ل اقىر واکیحدەنسانعم دعب |

 زعمروک ی > . PEATEياخ ءا رول افن هنس انڪم دنرهراز
 رو ایش تم رم توراقج نر هنهک + هکر دز لو هلردمویرسک كمالو یت كنا فیلخا ى
 هسآ نم ہوس فلخ وه لا ہنسانعم مافی اقلیت شیما مثلا  نالواو لب یبا نفخ, ا

 ك صدام ا صا را و جاده ابرو و یی یا
 | لخوردیان نقرف كن رانا دارفآو تفاضا هلکنوتب ولید نک اسهددارفاورب دن :دصفلخ وینا

  3لئام هناجر, هکر دهودلوش هلیصق كمالو كن ءزمه جیفلخالا رد تو هه کی ۲ تلخ

 رن هنالقتسم اخو ندفالخ ارس هار وکس س كمالو یم كباخ 1 هرزوا اور دیبع هاو

 ہل وکس لرالویربمک کا فتا یکی خادنلوا لامعتسار ظن ہولیض کرونلوالامعتسا
 | هلن وکیس كمالویرسک كلاخ دْملخِا نوسلوارخ*وم رک مدعم درک ۶ ہل ندا

 مملخو ہذھ 2 "و هذهبه دنیا هما نیشع نهلاقب رونلوالامعتم هد یر دودیک ی و

  ۱یسیریدالرهفلخ ور داوری وین اهل موقلالاقب رود هتيم اس ۳ وا یا

 هفلخ و تا ا!تفصن وروکہدصصبم ر طش یا دْملَج نالفو:لاَس ر ار دي دهغلوا ابا : ہنناہروک دا

 دارا نهفلجر ام وليللا لعجيذلا هومن هوم هنمور اید یخی نسل وا فلان کا
 ر راز دید هک ور هند هن نا  kgوسوآ سرت نان ةف هیذحا

  Jتانابن هکر دید هوآلوش اوس 2ل ن وقتن نا نم یارک خ نا زم لاقي د رارب دی ید

 ردا چورخ هرکستداومقوح گزر د هيمو یم ل وش رس ةفاخور دارو هطنپ ره
 را هقا نالوا هلماح هلل سک مال ویعفتناح فلا ردنوا نت هدنران وکی ابو ہعلَحْں

 هکرد ودلوش هل رسک مالو ىم یم یا يدحاو هب رسک مالو یف

  ۱لزابور ونلواقالطا قالطا ہلنٴوموەرکد فلختوز و دهبهود ا و

 اد فلا زرد با فو لی اع فل یاو لب پ 1

 نالوهدیفارطا نی فالو ا یت RTE كانویر یک یم تانک |

 هچرگآ هنسانعم دنسازعم یر وک عو هلببمویرک ب كمالو یخ یم ' فیل ندید هنر او ک

 كيال ,ةَعلاسےلا /راربد بلاغ ہنس هل نکاور دل ویا صوص برج فیل احن اتوار 2

 هنس انهم سان اقلطمهفلاخو فال ناک اذاذفلاخ لج ر لاقب هنسکالوا الکلی س
 دن رت ویزت وآندش متونا ردفرصنال هقلاخ نسیوھس الا یا یا وه هع اخی

 نالوا: ارسربخق ردین؛دنلوا رفت هبا سانا نالوا ماللا فرعم هدنلوقوه ی
 ید هی هنسک

 ید كکرب در ندنراکربدواهرف هفلاخو هیفربخال نا اداهتنب لهآ ةغلا هفلاخ نالفلابهب را ۲ 3 ا

 || فلاوخو هی ابنعم دوع مج هل رد ڪس لمالو یتف كناخ فلاوذطا هنسانءایطنا دوری |

 بلال مالا امدیا فلا وت مارکس ناباوضر یل اعتللالاق رولوا ترانعیخد نزاع ال
 لب رر صد كل ولد يدش وی یک ت كمالو ید اخ بلا ہنسکن نکچ -وص ندوبف وید هلیرسک+ مال

 عج كلدفیلخ بتن ذ* "وم تندال نیل عم ناذالا قبطا ول هنع هللا ی ضرر انس ۹

 | كغاطیتا هکر دلوپلوش لب دمو یرسکك مالو یخ كناخ فیلحلا مدریبااداشدخ ناذساوا | ۱
 اک اخ -وهلدم ہا یک قد تپ لاش ا ترس وردهدنسار |

a 
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 رو ار دایر کرد مدیر !لوشیاطخو ۱ ءطراکنیدأ ۳
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 كاولن فاسطتا ردب را نزال ك رار واج یر عابہسلا فطاطخو |[
 ۱۳ رذشلوا عقاو هدفی مش رشثیدح مکترونلوا لامعتسا هنس انعم |[

 هکر دژ اطر رویم یدنباهس نیا ردیاب اطرب هلظفطاح ن وهکیدتاهقرسبواق نکیدنڈیا

 ال فلاش ردنا هح ون ەغماق ین ا ھسر وک ناس هک وک« دوص کنش لف كنار زرد فارفراکآ

 هرز شک ك هرمنا فاطخالا راربد هع ردلبناشنیرونزوکف طاخ قر ور ذیع“ا؛كدروقەلیرسک

 e وو فاع اهًاطخ |اذاامغطخ افدیمزا یر لاقت هتسانعمكعااظخ
 ] یتفنلاخ ابا واولكنربد یراق نسب یساشح نالوا هدنفلخ كلب رب نلوق هکر دنالوشهلبقف
 | رونلوا لک هلقش اق ب وناوا طور ولکودهنب رزوادوس هکر دنوالوش هلبدمویرسک كناطو
 | كيچودماعطیراکدیدءالوبچلوا یدنبا یبا عالاناو نوعی دنل وا دن وا ف طخ هلفشاق رب دید هْفی ظخ

 هر 4 وا عی رمب تباغ لب دمو یر تک نا طو یضف ك ناخ ا هلدمكفلا و نم كلاب و یف ۱

 رک د هل د والنت قطخا OF رس ترا او ید یکن وک

 ردغوع مسا هکر دیقل کند كرب رخ ارب رخ نالوا فور عمر عاش كلذکق طخ و ردیمسا لتعرس نالوا

 | | ةد لا تزول عتصلا طا ةفرظا اهاضعهب صف كنلاو نوکس کئاطو یف کئاخ یا اا فرش
 | كا فخا ہللا ههج*لا دردتغل هد هقرذخ قاق عس اونعدآب ودباتعرسهدهع زوپءود ا فنون

 | گد یداکیئافخو زادة دنن هلن طنز اس هک ی رد نالوا هد دود هایت
 | یا ا رد ظاغا ندلعئ یر ناک هرب كفخ هکر دوب قرف ندکایرلکدیدلعن كفخو راریکه ابا

 ا نالوا فشل رسک ك ناخ فا ہنسانعمر اکداو یراقابا ہود بچ كفخ لی رسک ك ناخ |
 لا نو یلع فلا ةللقةعاججىا هموق نم فخ یف نالف ج رخ لاق رازبد ید ہملیلق تعاج
 یاد بوند کا و كنه مه فافکسالآ رذیلب اقم تالبقش هک لب یبهنسنرب
 "كا فیفا . هزاهاد| هفیخسا لا : رولکید هنسانعءق اقر وخ یقافساور دیلب اةمتالاقثدسا

 کاخ فانخ هاینععهلبیص كنا اشنا هنسک نالوا له دمویرسکتنافو
 ولو ده نام تبع رد نا دم شا دیدن اف هکر دیعما یالحر الجررب

 یار ارض نا بابا ءدفخ فخس وشلا خلاق قوا یلبەلل ارش تان ةفلا
 || فضا هل فخ و رپ بز تفخ نام رواکهدهنسانعم یم وا كِاحہدنمدخ ورواکەدلسافم

Eکنهتسکر هاب رک نی: یھ تا الا اولقاذاافوفخ مولا ففخ لاق قلوازآ هلنبتمض فوفْطا 2  |[ 

 دو و هغ اتن دیا نب نا ردنا ق و هلاحتعخ اذالح را ضخ ا لاق قلوازاکس ب ول وا ید کوب

 یزاؤط كموف ضاخخاورددنصام بمص ا مو سوت فاکداوکو فخلاالازو الا :

 اح *وهلافب زاد ید ةنرق ناک ہرکصمدنرف تلخ وردیضبقن كمادقەکدرآ فاخللا || شاخ

 هاو ملوا شکه در آ كمف نالوار کا ندژودنکهکز راب وسهدنفحر هنسکل وش یالکوب
 زور بولواتکاس هدنلجمروسویا كي ینعیافاخقطنوافلا تکس لاقب رب دید هزوس ار
 ۳ ر یار مار هکر داور ندہبارعالا نیا ی دتا فسو یو ا یدلبوس زمارب یخ د ینآو یدلب وس
 اطا تفاخ اهم ایدنا بو دبا تر اشاهد هلیفمرب شا هدقدلوا مزال تااعحو یدال نکدیواوا|

 اک ندشوزولوا ہیزکو نود هز وکه لاح ید مالک كنهنسکنالوا هبرکو نود ینەہافلج
 و ر قاتا ا فن تلخ رر د یدک کچ و بم

 سس سس سس سس

 بوزافچ

 ۳ ر دقوچالسرا کردی ردلضف كا ناغطا افافخمهلودتناک اذا موقلا فخ فخا لاق قلوا یب

۱ 
1 
| 
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 | ردش وق یراکدید هس هزبدلب دب دشن ك نشو یض ك ناخ احلا: ا ی

 | درمص هلبخف ك نشو یعض كاج فشار ام شانس دم تم مت ۱

 :كنشویضف كناخ فاشخ حاعصل مسن از کس هنس انعم رضا با ا

 | بالا نءافوشخ فشحمفشخلاقب كعروبهدنروبربهلنیتعص فوشخ ا رد سا كلجرو دن دش |
 دنا ضنراهکر دینیلعن ب علوش هلو کس لداصو یخف كناخ فصخلا ضرالاق به الو

 لروفامرخ هنا بؤیلشیا ندنغابامرخ هکر دف رظ ل وش هلن و کت لد اص ہلداصو یك اخ ةقم
 | فور ىج كان ڪان رنک ناخ فاصلا یججهلنتفف فصل نم« هنبتقف ةقص |
 فصخو ر دنالسیع سېفن هفصخ لوا هکر دیدآ یساباب كهل بق لنت ہتدع تیا

 اعھیلع ناغصضاتنطو لا سملو قہ نمو اسهتز رخ اذا لعنلا تقص لوقت رار دید هکمک د نوع
 تالذکه بر سک نانو كتهزمه فاصتخالا فاصتخالا ایجناروع هباتسبل صخب ضم ناقزاب اتا قرونم رها

 بودی مداد اص یئانەلی رسک داضو كاناخنافصضم نسخ رقهنموقهردشپابو ك کرد یی
 ییاخ بودی لقن هباخ نف كات ا نیعراضعب و هلکمرب وتکرحمرسک یرتوا ن دنښک اس ع اقچا هيا |
 | تآ نالواقآیرارکوب ہلیحعف لداضو كن هرمسه فصخالا هرزوایباور شفخ ارازولیف چو تف ۱

 ههاسودقآ یک قول لک هکر رب دهنوللوش فصخاو هلوا شعهچون رارکو قم

 یک كد اضویمف کلا ف يصنلا ضاب .وداوس هبف ی فصخاملظ و فضخ

 فیصخ ةبتکلاقب  لواهرزواروبیمنول ءاشهت ر هکر ی ا
 دنبصخ ندبیسوبهلوایژولنآلولبربهفرلدرآهکر درکسعلوشوب یدتیاراضعب ولیدف انولوهو ر
 | نول هرو رمزک او رولوا هتس انعمفدمارب ز نوکغیدلوا لو دغم نوع لیعف یدلوا قحال ٹین اء ا
 || هجرب دمنوت لسیحفار ز یدرولوا مزال كعد هفیصخ ڈک یدازا بد فیصخ یزوانددیدح ||
 ك ٦ہک رندهدوس هزات لوش فیصخو رد فیصخ اکو مجنکن ول کیارهورولوالعافنسم || ۱

 تنهام پسنیعرید یتاثب وع دسراروق جد ینا یاصوامرخ شب رزوا تزآرک او ہلبکوذد غبار زوا ||
 فاشل زار د جد د هنشیلعت برع شلک د فیصخو هللا هدد شم ءاب :ودنلٹ هاتویقف كز ەدخم وم ءان و[

 هقان هلل سکت ناخ ٰفاشال4ا هنس ا نعم فرد ر ونالوفراج ارس هکر لی داو یر دک لی |

 ییاشلا بابلا نم افضفض ةَواْنِلا تفصخ لاس : قهارب رکص ندقداوا قلٍاز و تطنِدلوا

 لوش فوصخ یدتارا ضعب و هقاننغارب دل و قلیازوقط هل ض هلداصو ف ك ناخ فر |

 هسرونکحدلو هدکد کی آی کیارک او هروتکدلو دک دک یارب لب رو یک

 ردیاب اشبهرزوایرسک كنافویعف ك ناخ فاصخ اصخ هلی نیت نیئارو ا جزو دزور

 ندنبحاص یقآ نان وا رکد یضعا ندکو یلعهک ردوب یلصا کي وو فاصخ یصافنمآرجاوه وهلثلا

 كلی فضلا ار شک مداخینآ بودپ منم یحاصہدکدتبا پل طق 7 ود |

 یان همان هرزوایرسکانافو یف نن اخ فاضخ مدرادا اه فض لاق هتنب اعم ۰ خدا حورخ

 هقطخلامب هنساضعم بالبنسا ق عاق هلو کج كناطو صف کناخ عطش فاضخا ةمالا ليد
 فقطع فطخ یهو شنخالااھاک-یرخاذغلەیفو ةديخ اةغللا یهو غب دارا باما هندی

 مه راصب !فطخیاسعتهلوف وفق سن نوا ا ارهدفوف نداکئالةید رالف مو ات بابا نمانطخ

 هفطتخال ام هانعع : هژبدیدشنو ی كناطوهلتهف ی مع ا یئاق لی واک ك نا كنهرمهفاطقخ الا

 یدیا فطتخ اهدنلصاردندل اعتفا بابر دشا ترو ةفطخ ا فطخ نمالاەکق سحو نعم هفطختو ||

 ۱ ميکتیرتواندنکیدلکا انغیدنلوا فذجهزسه هرکصن دقدنلوا اغوا بولم رب وەنلبقام شکر ح كا

 ھی

 یی

 ےسس تنیس

 جوغنلرد هلدب دشن كناطو یف کاخ فاطخلا ین... .تس هدعال آب
 اس ETT : rr سسس
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  ROTIدفن یسار كوو یدراتهروپ قحدفازخ هکر دغشماوا تاور 3

 هثلوادا عزل هیاکح ن الب لوشهبا هقارخ هک یکمنومه؛دلواهفرعمزاسلوا لخا دال فلاو یدتا
 فرخا لا تفرخلا قلی مانو کم از ینا تا :وونلوا تساکح هلا هک
 ووا یدتیا زوره مک رزیدیخد هغاب یروسغب زوک رخو اہنیلتچا یا والا پالا نما

 لاعب قلوا تا او و لنفخ را ہؤبم نالی شوید هلبعض ك نارو یف کو“ ا
 یکن الواد ہ لم نسب کش نا راو ینہ ليا فرج ا غار بابلان» * افرخلجرا فرخ
 | تد زا ءاشلا تفرونا لا قمرخ وط هدتمابا ز وک ناو ید مطا رشک کن همه :فارخاآ

 : ەس فود ید ها لب تیک واین او ۱
 واهلفاح او یمض كبد نفرت رازبدهدهفلوا لخادهفرخ م وف فارخاو
 هلی رنک كل /فراخ هرغوط هدتفو ین هلءاشلوا هنیدلو | لمس فتو ههه ردد دهقان
 هاف نکدروب هلن وکس كنة ازو یف کناخ یا نا ن دنر دیتا كن هلق نکیاهنانتم لب
 قفس لا ارپدضیرخ اک ا شب هدنننآ بولوا ن دعا هک هنر هو سد هنتقف ,لهزطا كع با

 را فاهناذا یاسا ابا نم اف بخلق دخ ناکا فیخ لا فا را ب ولید ربناکمرب |
 دات وطیآ و واری یز کلک ی ۶ را باب ندلوا فیعض هدایزز اوک ف خو |
 توش مس سس دله فو نخ هک ذوب جیاوهلواوهنسانرمقلا |
 هیجان اب هر کد زهر نوکس كنس و یف كاف ینا هرازوا اور بلعترلب دید سلا |

 ig تا نات رال بقل
 لا یا دلایل لعاب فسخ یرتوهرزوالوه ان لو فسحو
 و جانب بهت و نج نا وفا يلو مش یافت عج
 ج 0 بنعم قاچ فسخ و هصیقنلاب یا بفسخ نالف یضر لاب دب از دتدهناصهن |

 , تاد مواغباج یا فسا نالف تاب لاةباروتلوا | ۱ و
 کرلضمر ناف لضا وجتلذمنعبال دمال والا ال اباضباافسخو اف ۱

 1 اور نس ییات مپ رج یک را فسخو یالید زاتماق فیلکت هلو

 لوس هب 8 قرا هلب زن نم فسا ا نارا د ههو ه نالوا نو هلباه د ډم ءاب و ہلم ءار
 زا زا هدرز لش اط هک د دوبف لوش هل دمو رک و یھب تا ذا هنس انچم |

 iE یک لورم ,يعیساخالا یا فن هیلوا مظقنمءانپهنغیدلوا

 ]سر جو فرد ایج دن یهوضرالا نم فیساخا ین وهقو لاغر قش هوب فشخ
 [(نائالااضتخ ل وقنیسقلوا یخ یزاوآ تانتکورف نیو سهمی مالک حنا نہ سر ینعب تک سا

 هیفشخ كحارس جلاس ندرت وتو انہ فنا اذا باس نم افشخ فشخب
 ۱ هام نجت وص دونم ار وازه طیف انمرغییددتفاردو ندینچ
 خلا ٭ تیک لټول عصا ہدنع] بتکر اسوم دس واق کت ندلکدهتسیانعم روغشو لم

 ۔ریغمرای شا فشخ و هسلوا زه اظ قزاوآهد کس دنروا هنر زو اب وغاب قو چر اق رار د ید |
 هی نیم 'ءاخو .داضو هل اف غضفو هبتهطفا ذا طاب اب هی اتتشخ لا ةن ارد

 یوشخا ہنیساعم مکا هار دیو نک ما چچ ل و فینال ردهنینازعم
 »لا فش د خد ہود نیرو ادیک ف رو نخ وار د هغد نل جر هلم كنیشو ٰ

 تن عدی نشان او ہلرزسک ک كني شاخ راغود ناب زی هک لب دیدنتو یف
 1 ورک ہانی وم تم تسهیل نیک ید منش
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 قلوالءاع ہلیا فوق هغ حوا هلب دیدشنویمضكنونو هلنتهف فعلا یروتواندنغدلوا يرصب ||
 | راضهبو هتسانعم ناّتسخا ردکعیا تما تنبافتک یدتا راض٭ەبو قسط لعل عا دالحر ناف لانا ۱

 لاو نوک كیونو یف كناح ءافنحلا بو طور دابع بودیا تغارف ندمانصا فتت یدبا
 بونم هپ دعیز نر هام دوام تل کرانے او سیما كیئآ كنيرازفردب ن ةفبذح هل
 ةفینخ لوا هکر دید كنسابا کتا جز اد مو یر سک ونو یف کیا هفینح هغ: ردا و

 هدنلکشرازا بوفنآ یش هکر دیر دژ هلن وکس كو اوو یف كام نوا ردلناویراالع < ر 2
 E افاحلاشهنمانعم ن اناج هل لصف ك ناف ناسنذا لا رک رل تالغا و رات روع نر نروکض ب جا

 ناد ففي هطقتناذا دو لاش كاك ال دیدشنویمط واو هلنیتعف قول هیفرطآ
 هلدیدشتو یم ك نانو لنتضف یفبصآ | ناجا ذا هلع فاح ام هم انعم طور وج هلو کا کابو ییا
 ةفدن ا( اا لطف )هافاحبنم هتصقتتاذا دف وة لث فنا نفت لوس ام ضقت قلب 11

 لبوشو ںدزاشید ردکعروب نالوا لبق راه قلمقروپ وه ب سنجر رجالا نزو لع | ۱
 ۱ هجو ناشلوارک  ییسع رون ینا وادی وند فدنخ هنس هچوزآ رضع ایل ا هکر لب

 لرانآ هکر دشفل وا تنسن هب هروب رم یدالوا كس لرد لیا یعسا ك: هرو ا وا

 | نرافابآ نعي امهم فرتفب هزاک ید بل قباجاغم ی شما دا لجرا فدنخ لایق او دلو یس هدا
 نهج ءاخ ید ا ہنیلازا وەر دنو د هردنو و ثرقابا یک ر ولا تو لاځ قنس رپ ف ,وبولرولدحا هح

aE :نشاط ہلکنآ ہکنابص مابقف كلا ذو یردہ کان كوم هفت ق  

 | نوفصعانوک سس كنه لاذو یم ك ناروا كناخ یورد یش ۱ تای نوک : ال

RN |یسیدلرف كا هدتلاحلواورزدنود ہلیضلایکپا بوقاط سارا یا نابض کو  | 
ernieفویسلا تکرتلاتیجمل تب  | 

 غاصلاةفرخ رقلالاقهوبم ارشد نک نم تاو یاب ول فرق سا نوک كلذک ||
 كی“ فا رود ید موہن خو ود هنس العم ناتسب هلرنوکس كازاخ و یضق ك نارو كب فر ||.
 یادوي نار شوید هکر دف رطلوش لعق تاارو یرسک کیم فرض فرضلا زرد هوب كالذک هلن نارو ||

 قورخوهنتس اتسم هرب یزوغلپدمو یمض کارو یف کئاخ قو ےل نرو هنعا كا هدر شولد ||
 یتاور یجاهلواقلبآ یدیدوخاب یل ییا نا ار ونلوا قالصطا ید هنلو وقف و ٹک ولو

 ہکردیراجاغاامزخ لوش ذلی نسک ار یف کلئاخخ فیارلا ندا کد هدسرف تاک
 ناروی د كاج برا هرزوایبا ور دنزونا هنلواربدقت نکیا هد شان حاغا

 ید هه ؤبم نامر شوید فی رخ ورولیر شوند بولو ن لاکر هویمهدنآ هکر دیلنضفز وک هی دمو یزسک
 || ئرالاتفرخو فی زا رطماناصا یا نهر خراب دیخدهرومغب ناي ةدنبانآزوک فی وزر

 یوکس كنارویتفنلاخ را هلوا شعاتیزومغب زوک اکا هکر دزبلوش هلی ضف نیم وے
 سابق ینعیامٌهَف سایر یل م4 ءانعع ہلئبتظف قرن بت ناو یو ددین

 وکه صف ناارویمض كي فا بان نرتریزظرش اه ها

 ةرهاشم لابا تغب خلا نم ةفراخع هتلماغالاقبهر زوا تور قا عا هما هل هدصو تم
 ۱ ET هزذعر دیسان هنسکر هلضیفضت ك نارو يص كناخ هفارخ رغلا نا

 6 ۳ یدراشجا برم لم یەفا سم بیذک یه وسن نزرخ كا "

 "رگ

 ۱ | هکب کم یی هلن دمو یم تلاز و قفل قوم تکا بف اقل

۳۹ 

 فوح

 فرذخ

 فرخ



 از وج ان : نمت اظ اشا هدززوآ ناوک ن د هنن لرش هلیقف اخو یک |

 | هتفل تیک اوا افااجا نسل | یروط نقل تک هلو هماشباو نا |

AED 

 اوا اړخ سار اب نیکو س غ اتم یخ شاپ قوما! لرد حدوه هنال وایە ۱
 س 0 کك نم فافحالا نه دلاب ه دمع دمپ اذا قاثا پاسلانم افوفح هغ هس ار فح
 دن قل لصاحزاوآ لکم کسی فاغجاوانا هنففح | لوقت د كىا يارخ هلکمروسعاب ا
 رک دمو یا ید فيفا :فیفج 4 نوکی نا ىلع نل اذا سرغلا
 لات فلا - واضفا نالا باتیلانهانبفج ق سرلا فح لوقت قلوا لنماحزاوآ ۱
 ورک ا ایک ب تو کد بقا وولوا لصاخننکراجوا کارد ید هنناوآ لوش
 امس رمه قاتحالا یج لب تک لاج فاعلا هنس ان جج وع لمر موق نالوا
 be لا رید ظذ هنیالو كنموقذاغ فاقحاو نسا: ەر موق نالوا یزکآ ۱
 ںیہ مس مررو رمه ففاتتخالا فاقحالاب ۃموق ردناذا |

 اج خرم هنا تبدا قو بیس نیبزکا 1اھل سكك فاق فقالا | جوعا دا لالهلاو |

 و یی ابا هلواتاق یا بولیک[هدمون تلام یون تو ىح اىذلاوھو ةر |
 تم سر هایم هب سکتمالو ی كلاس للا ا كىا دنآنوکس |
 و لوق مود ولچ لیبل لزدصم(نلک هززوا ینزو لوجفموب و (تلذکم ای |
 یو هریک تل وزمه فالحالا ابا اول فلجوانلج فلص فلج ۱
 منا ی سوکر نا زہ یدا مالا انعم یکتا زو |
 سوم ی سومرو را

 “چت E سد
BREE EES3 کن  

 7 یکی سوم زا ولو نافل نو اول اطح ا
 1 رکود نا وند رادلبهس را سب لا ااو ام کره نو رهدلوا دیش هن زدلب |

 0217 هدوصر انا لنت ونوکب تمالو یف لئاح ءاغلطا |

 اص نیضا بیوروا لاوچو زار ر وار بص ج ندنآ هکر رده اس لوشهشبغو شا رتسفت لی هشبغ |
 اور اویوزدهنسانعنوف فر طو شد بق کے کذف طوتبطق یدخاو اف زا قلا

 هی ةفرلحاواذ۔ہلل , رسک تك فالو یف كزاخ رددغلطبا یدحاوئیدنا یصاورد هرزوا

 اجرب ردیباوایرک ۲ ا دس تی تاج ب یت ست بضخ

 ۱ ۳ ا 2 وا تنم نانو کد فیکس کتو یک اح قت وا ۳

 ۴ اب نخ هکر دهتسک لوش واٹ ك نونو كذبه فنحالا الهتفنف الحر نلع انالفثبا رض

 کی فجا ست فحاو هرزوا هجو نانلوارکذیسعروب دوخابهلوا لئامهنزب یر
 دمو یرسک ك نونو یش كنا فینأا یدبارنجمیعسا روبنمارنزيدياءاتهاوایانعم
 ۱ دیش تودیع رفت هیون یشرلربدفیح ریل



 نره ار هر کخ مهو زم اریامرخ مه ی وت لک ءوسواس هجا لاش قو یر ارکان امزخ لتقف ۱
 یواز مار نیا انی رخ هرس کس كةر قاتشحالا :یرولوا اور قاوا
 تنس تقف ہزاتخا رو د ید هه نالغوص فرح و افشحتاه ر٤ راصاذا هللا تفشحا لاقب
 شییکسا هکر دزبلوش دمو یزنیک ك نونو یف کاخ فتا هنمانعمرکذ سر سوال 72

 سج < سال نکی رز کر دەنشک لو دو یرسکتو ین ۳ تیل هلو ا

 شم سم دقت ی لات يا ول ابو 220

 فضا لافراد ید هک یا تعرس فاصخ اور واک د دتا کوب ارب فاصحاوكعا ۱

 لاغب ر و مک اان ای (ةلا فصل الا سب قلوا لز نس قاض تسال ۲ای رشا رم اذان قلا | ۱

 7 رل اقت :هتسانالوا اطار نان ویس لم بسلا دتشااذا ناعرا بلع تنش ا | ۱

 كوم اص لا۔ٹآ نالوا مدرس لال دالصو یرتسک تم فصحلا قيا فضل
 ةشرزوا كاال هک چ اغا یر اک دید نیر زہد ٹک او یخ زاغ دف هقاننال ازت ح

 تخ ید دیه ا هتسانغم نم میلمر دقارطل وارد فحاکاهکه سن لو ویرات ۲ 7.1 1
 ڑوک ذم دینا ٹاور هددت صخب ورد قرط یراکدبد قحا رمد فن ةا

 ئدعاو خف قام تال ذك منا ن یرلبرواب یشوف هودهلندی دشت كا وی ك لاح :

 یافح حار رض نح اض هدهاقم ول ودنسالفم مدخ 2 کیت نازسو ردرت رب تو دیس

 نالمیانامح انا لان روا کف ہک هنسانعنل اوطنافحوردِعج كمداخ دوش م ۱

 نک ام :قاتخا

فح ور ولوا یسبشحو باجویسبف بنابر و ۱
 0 رالخ نالق؛دنفار ارطا تكشا و نالوا قاراطفا

 كري ةقحالا دن از لوخهرط -هرط ہزعش نم تبقب وعلضاذ | كاذ و قاف هر ەش نشوب لاقلزاز دید | ۱

 لعشلا ن ماهه ةأر لا تفحلا قانع لو رسک ناح فالتخلا كا كاب ندلق نزول تروع ||

 زس فحو رجلا لوح ننیفاحتکٹ اللا یرٴو است هل لفواو رادتساو پویا نو 5

 هژزوا قلب رغوظندنا ثہاعرو ندنا تح دوخ اب ن دنا م دانت هزب عفت

 ٰیفالا ہنسایتعم تح كاتس رکا نرولبع الا ردتفرفندنند مسل اقشا اقحا

 رک ا فافتحالا فار الو فاح نالغلاملا م هنسک ندب !تمدع هل دشت کيا

 ےک <

 | تح نبی ثنفناذ ی شرف لا قاناس قا قتل دنا زا بالا نأ |

 ۱ ريف ەلمد ج یناقحل یره جار زز دف :رهوجز فتر دش ع | نظرم بودبا ا

 || هک باقم كن او نا لثاک ەر هيناجیاهفامحلیکآ علایم انعمبن

 | ةبادیدشت كنافو ييف تناح فا هنسانفهرالفنالفهدنفا رطا شات ىج سڪ لاحو ی | ر

 میپ لاق لو دید هکعارود نفارطا کئ هنسفرا فح ولوال نالا ماقاقغعَواعا نا

 زدی تمیخ فحو بابا جدوهلا فح هلن لقب دولک هذهشناس

 ۰ ىلعار هتتم رقت یم یش ٦
 | اذ!افح فج هسأروهپ راش فح لاق ہلوا هدنس هلام شارت دک لنییخرا بدی قرف فحو

 ]| هدکلموجتفافتحاواضبارمام یلص تەح ل اتاك لا تفتحا لام كغ اتلان دلق نرو تروع كاذك
 | هلنبتخف فقالا زاراد هک معا لج یار ش نال وا هدمساکف افشا مکتر زرد ید هک هلججیعامطنال وا |

 | هلا هچم از وهلم ناعزوعو زور یا فف الو ففح هباء یوزام لا سض لاسهلق و تالر د مارب

4 

 ج

îs etin: سس e 

 ٠ | اص هيك نالوا مكت لم هلبقمو رنک دانم ف ك اخ فيصل فيصلا تازا ۱
 ۱ مک نیش هل نمک ترمه فهم بن کک ۱

 ےہ تہ سود سس تل

 ET < ۳ رت وج دحج ا

 ب

 كيم دفع ردرقفوریکد وصقمهکر داوس انعم لابعتزرک را هیچهداض فف ضو زذ هدم انعم رةق



 قارخا مایا ۰ یخ EG نال وا تعنص مه هردم وی ٹریک یانارو یا كنا :

 | 3 ففرحاو فرض وان فرم لاق كم الودع ںودنالبنملدمو یرسکك نارویرسک كننده

 فر ترو نه را لالة ہنسا عمار وا سر ك لکنالواهدنشان |

f7 
 تہ مس اس س

O ۱اھت نا فیس یا ہہ تار  

 ۱ نا قایداش ی دءارضلانودءارساا لعد عدنا اوهودحاوهجو لعاولاف فرخ یلص هللا دعب نم ۱

 هلوالرب وهل لوا دخاش تدآهکر زار دید هبههانلوش ىق فرح ورلرعا هدننامز زہد تو مج :زاردنا تدأیع

 دو رد قا نالوا نور بولوا را فرخ یدنیاینصاوردشخاوا قالطا اسد هلبح

 رہا تشرحازاب رغو سلا نو ز تویلقرآ یەقان نقد یفانتف ا یدتا|

 ۲ وما فزاع وہ لاق زولک دهس انعم كیا بنک ن وعل ایع ہلکا یر هدانتف ناتلوا یک

 ۱ 7 :فرشلنمانههوانههنمتسک,یا
 1 شوق فارس صور فرح ایل افت قکوا بوترا نام تفکر هلن سکه
 | هلیوکت الو یزسک ال هم اهنلحورنکلالامابیا فار حالاو قل انالفءاجلافیوراب دید
 1 ٣ ٤ ٭(راحلا هنسک نالوا هداب زیا هلب رس ک لكنارو ی ضا هم فرعا ناربد هرشک لام

 کاکر اتسم فراج شپ مورحعدودح یا فر ال جل اطقزدتتکُں ںالؤاموِرْغَو عونم هلبقف كارو
 | | تالفتسکفر افزوع لاه یا وا لئاز قزر كن هنیکرب لطف كازو یمض گیم ةر احلا ندیلباتقف

 | لع ىب نیلا قرع نماولاتومدوعسمنبا ثیدخ فو هنخ هقزرب لبف ه که شافم ق بلع ددشاذا ۱
 EE دو تلاغ كن وم یب هنع صبا لعد دش یا تو ا دنع اس اهب فراخ تونذلا نم ةبقلا
 أ تازه لک ندیم فرا :ردیوخا هلارا نتونذ هی نیمکت عز تویارد
 ۱ قلقا ندنلوف فراحم لجر زر د غد هغ وا, کیم مو نیسان نا دنیسر درا ناد یراکدید ۱

 | الو رکد اقلید هتف ار هکر دەت لؤشئلپییدشنو یر سک اد یز :زیک تلناسشزل-اهرزوا
 )كو ین رو ینرمسک احزرد پار لب تاناکوردذوخأم نادنسانعممخت
 اد قو هانعع هلوکس كنارو یزسک كناخ ةفرلا ہارضف كن رداد ئاج كعد فیرح
 شد. وادنل اسبع قلوا بیصن کعبمتایع نم لع دشنا مهددا ةفر طدنع هللا یضررع

 نزلا هتسک نالوا تعننصلتنها ہیر سک كنار و ی كم فزکلا لربد ىدا ہتعنض تفرخو

 یی

 ۱ و ىلع یر ون نع كدحارج دن کرم لوغ نوک لاعو یر دک |

 || كس رحم نوکر یزغوط نجوا ینمی كعمک | نعمك نرخ یلق فیرحنو قمرإا ندنرب یالکُک
 ےہ هلن دیدشتو ی كلزاز واضح و لاو هلن رس لناصو لب هرمه فارخالا۔

 ہےاس دس

 || قرص «هنم امو فرغرمالاذغ نعام لاف قفر اہلی کک نارو یخ کلیم "ی فرح ا لدعولام
 ۂتانعم هدواب عر لب قوغتسض لب وكس كازو یف ك وجو كا يشر ییعتم یادحن اونم

 |هترزواثخالس حالسلا تفشرح و هش اعف كغ سولف لوب قلا هلک كنېشو یلراعخ نفش زر فرش را

 1 دیکرتور ہک ہدیسراف ناس ناکا هکر دیدآ كا شرور نوک یر وان
 ردبایرهوج هنسا نعم هظ.غ ضزارب نالوا كلر هلی كنشو ا ترے ا ار دی

 ۴ ناب صف كنافو كناح ةَمَقَرطا نرسکعا ع اقسا ناف هتک مدن ا لقب ندبا تعا بانک وا

 ناسا طا ناویح نالوا قرآ ہلیمص كفاقؤ باح فوقرطآ نولوارغاب يرانا هسناب قو

 أ فیس راوی دید ہوا دعوت کش نا و نا ریو اندام > مار ہل

 ۱ TE فسح یل رد یق نمود هنمو اد ین مۋ یر ڪک تاسو

 ا دفع اقا تفیبخلوفت قمرا دنا لم رخ بوت پیل یی د كا نس فسدذا
 اس سیب سس سس سس سس

 ن“



 ندر ہلراف هبیقف لواوو كر نآمو الا ود متر ۱۳ /
 ' هبورحا هش اجیدتب ادریعوناو هلوا ,شسلسا هرجا هکر د رای لوڈ لب هک ناب فلاح ا :هفئاحا ر ذر ۳ اع ۱ |

 لوفن قفردشالوا دوری ةراب هلزرسک تام ةفاجالا نارات هبهداب نک تو |

 یتدهکقروا ییونفهفاجاوه,تلعفو یال داتا ق اسکا باور یا :فجوفن 1
 ناطبلا مع هکر دهن لوشهلبدمویبنم و یف کہ فوت هن هنددرادابانلات د فوم الت د

 ید یبشکآ ہار نیک تانک كيا كن ہن او سالا و ہلبوسک ك ناتو كيهرمتق 2

 علا وردا كہ فال وا سلا ذإل ضالا لع فوت او نا ا لاَوب رد ند ا نفاس

 كنرهوجر دیر دصكندظفل قو امان ھف ولا ءا يديد شن كد دوی كیح قو |

 ردیع كفو اهل دمو ی كيج فوم دیا زاەشانسمالک ن ۈن دالك ةو جاى الو قز |
 زنش اهن وجا هما سول و عاهل دبد نو یه وا او و یک كج یر ادع او یا فو ءالدلات | |

 قوت اول یسک لنت وک نج فازتچالامشزا هننراق یسدخبال ۲ تنضاب کز رد ەراوطلوش فرو ||
EES | ۱یزو ذو لد اد اەف وتو دف انتحال اق كورك ھٹما هنت ذرب  

 لبف الدو اس ةرحاا وق ولا تو وج یاب لر دهدهخلوا و تب درقهفمعح ہنس نالواهدن ٠ تن

 یففكیج نوا ندارید ضو شو ندیدا یکی دسنحرب عفر غو هوو یف هو جرخنا ||
 هکر ذیند,لنیم ]دمو یر مک ك ی هالا انس نالو اعضا و یبا هل دد ےن كناب و 2 وا 9

 صف هزه فایحالا هنسانخم را بخ یت لیہ كتاب ئر سک لوح توا ةلوا شاغا هار

O۱ حارص الحا ضر کردو نالوا مهفندیرهوج ثرادب ٹرا بز ولو اھ  

 لا ةب قوا هفیخ بو یل عاب هک ارزمارب هاب غ رکان دو ىلع فاعلا ربا ی ا

 فنان لای ور وک ملن »فوت ا .دنسانعم اوم لوا ER چ تلا امي فی ||

 نیت هنسک کیا ہل ید كنان و یف كنا ناف لا لوف مش نبی الو نرضألو اولتفرب# نم تاماذاہفنا

 ردعوزرإ یرالعاد یک د رالغوا سواراروب زب هک دغ یت ادنر یر و فتح تر كل ہک تر ابع

 هقرو هنافلفٍلوقموبو ہسیلوا یربکسو یباغاكلنآبولواندیردزکل بد ٥ئ اغلف لوش هلق هنا |
 نال كلذ هلن 3 هدفقو ثلاح كناتوهنرتعف تن ىج هلن 7 نب ١

 ییکترذلاربخو طبع تل هرزوآیارهننک ندیآ فقو در وات عاهد تف دوو تاز دانم ۱

 كيخ و ىع كم دفج دف اسلا و یح ادم هس رز مک وو زی ہا

 | كنا كہ مہ نو اھج الا هتعفادوهتضراعا داانالبف تا اح لات ؛ردهنسآ نعم درام هل ۱

 ہلباوکس كمالو یعف كن هج ءاظفلظو اھتغلظاذا اذکن ع یسفن تحت ا لن قیام تنه سک |

 | هنسانعم طاق ا قفراب وقو كعرشود ہل وک لا هم لادو عف كنا: ىنالا ات هلی ےب سا

 اصعلابتفذخلو تر واک د نان قماو طمس او تذخا یادبادلابنذ نمو یر عش نم ففافح لب |
 هثرمضاذا فیسلاقسأر ت تفدح لوت رواکفد هتساتعم صوص# برض فذ و اه هتیمزاذا

 هفاذخ وتا و دارا نایکودنا کا رسک هنس یریطو ین یزد هلی تا دفن دف نطا ةنطقهثم ەاەو

 | کوتاههلحر لمحا اضيا لاق و ماخطلا نم یش یاةفاذخهلخز ىف لابرو کند هتسا عم ماع ر

 كننآ ك بالك یرفغج للاخ هلنوکسس كلا دوف كلا ةفذح دقدخ ەر وو6 چيت

 هف ذک لان كا ٹرشایم ہکلشلا بویل تفاح ییهندننو مد کتا نزویلع فدا زدیفا

 ردیرانویفز ات رنک ولوا اس .و قاموا هكر دوقلو وش هتف قنا :دمنصو هایهاداافذصت ۲
 لنهل مهم هارو یف كللاع قرا .فذجن تال اهن ث طا قوی دخول دخذخ ا

۱ 

 ۱ ٔیإکسکددحیودد 2یا ہالعاوخو ل طا فرخ هنمو راز دهن نکمگودنفرط تله هل



 فوج

 قو فیفج نم ت ءاش ایف لبالالا_.ةبردتوانایوروفذلبدعویرسک لوا ہافو یخ کین ||

 ست ززو یخ فا زدشعادر ی هروز :تباور اسکن کا اذا اوز دیزوب یخ ك وج

 ؟یوید هکمتزود لوش هفلاجهتعط و هرابوق یناو یت یرد هکر دینی اب شاب لوش هلیرسک كمال

 ۰ شو یف مو نم کوم اولا رنک لو نلهنمهایغف كمالو یم وم نوت[

 ۳ 1 تالت امی دروکی کر ه ندنیلس بولو فالو عر نکہ دک یت كال توروا هقعاض |[

41 
 هست سلم تصحیح

+ 

 1 یز دم دنشنامكاافوهلرصف کزلوج نیلا توانابوروق ۂدایزهلیدمو یرسکك ناف وف کف اف ا
 تب یوا هنسانعهثسوببقیروق ہالی نج فافطا هیلوا دز هکر درب :كنکو لوشن

 ہلا تاور ید فو قالا بالا نمافو هحواف افج فجترغو بلا فح لای هانعع

 دلو یدن هبفو فج لا اذا بولا فلاش ؛قلوا لان ہللا توئروفزب شاپ :لزلزلا
 1 دبا ففجت ىلصا كن کن وزرد Fr هود روق هلاکورد هشام اف كنون روت

 اک یکی زاکدر ونک« دن هلک شنشنرلیدروتک نام كلعف اف ہیرا : یو اف
 20 اھت ہفت لاش یت رو عرکتلا نزو یلع فطعا رد هتسانعم قلواولزو روکش یتنتو
 هک ی هرز تآ النوکتتس كو و یرسک ليا فان ردكم دیک ی افت هنآ فیفجتو
 دنا یو توسل كا ٰفِْفِاعلا فاعلا لررذیکنآ٭ دننوک كنخ

 ۱ قوم ناف ك تنرهنوکس كمالو یف لپج فلا فلطا راد همان نالواهدننوا كفا

 ۱ 8 دەت نم نوک هلب مس لا دندو ل والا بابل نمافلج ہفلجاندلا سار نش نیطلا شل
 | هعلاخا كس  حطق نادنلصا ینمبهنلصأتسا اذا ىلا تفلح لوقت ر ولك ةدهنسانفم عطق

 را وهب 9و ار فا ار ارز ؛ردیلب انها كەي ل والصاوه و رحآ

 هما ةا كمشربا تفآ لادم یرسک كمالویمفكيج نیل ةفیلسا هدا الها نلاوما كقلخا
 ل نا ناذچظع فلج جودفیلخ مهتباصالام عتسنا ضدبیاذک هان وكس لكمال ۲

 ان وا کال هکر زبد هب هسنک لوش :تلذکفلحو هلوا شفلآن دنفار طا هکر د هئن لوش

 جف ناکلک ول تنلج لافب کا لالها اف لن نالوا كلهم فیل لوا شا لالهنلامآ
 لا ردؤاج یامعتسا فرصنمربق نیغلوا هفر مر دلیبنالوا قلتق هلینوکسس كن ہلممءاخو
 ۱ تل یارعا لا هنسک نالوا هرزوا افج بولوایلاشندنوارم هد وکس ك الو ین رنک لوح

 ۱ را لو ور دکر رد نان وبه لوش اک فالج اورد دونا ندناشفالخآ یلصا كووافاح
 ۱ | شو «دناصا فلج یادت دبعواور دراودهشهاوار طنهلوا شااشون یراق بولسک تارا یا

 | فاجیدتارعولاو هدنحینیدلاضو یت یترافرارندیخد هیویقنالوا خو لم یدنبازوبز مورد هبوک

 فاهفاجلاش نرمی ف فنطا ىج لئيم فولطا رب :ونلواقالطاهاق هو هذ ر طز ره

 ۱ )سم رشک كي همه فانجالا افنچ صوف نمفاخ نفی هنموغارا بابل مان
 ا سس ینا اذا شخ او هيلع مالبام ینا اذا مالا لاقب کنان ءاجاذا لحراا فنا لاسقب

 فر آ بخت ك نونو لنهزمه فنحالآ لاماذا مال فن اجلاس كلی هلی هلن وکش كونو یخ كنا |
 1 3 اسلا یا رد كعضومر ہلیرصف كفلاو عف كنون یم كوخ قن هتک نالوایرکآ

 ا وا فو ہنس ہدئمہطھضرا رب نا ہلہلؤکس كواوو یف یخ فو ہرزوا یاور |
 فا عم هردر هدشالو داعراج هکر دوبیهجویر اکدندزاج فوج نمی خا اب ضوراود ج د هننراف

 آی ناراو یلڈوا ہرا كرو هویدبشع روف هنسکرب ولدآ ر اجتینآنیغاوا رهام هدنآ ||
 وج

 دق دلاغوصوصاو ب ۈفابێراجاغا نانلوارکد ویروب ره ب واوا ادیب ین آر ند نلمس ا راج فو چ |

 قو نا برخاو ربع فوك ورا جاق وک داوو ز اج نمرفکا لہودبا برف لم بیرع ةا ۱
 حس سس : -

 راج
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 عقاو هدر وک نیدح هکل وفوز الو جاتح هکمحاوص هنر زا هنسک سی اہک اهن
 مرکتانژویلع فب :فردلعلآ ىد در د ەنسا عمدو راضپو ہنسا نعم هل ہل یازافردشلوا ||

 كنیلاعت ادخن رزق ی دت یوماواغ دت فدخلاقب ءہرزوا ی او ینمصاردقاواذم عن نآرغک ||
 هدالاریض تب سنک لادو یعضكيج دانا هلاذمباوفدجتال ٹی دفنا نور دکمر وکزاآ دا نکید
 فدا خازم لاق یوم هیرشکتللاد ویمط گیٹ تاک خداست ةفداسنلا .هتسک نالوا هما اظ ل
 قالا بالا ن هم قد "لا تفذ لوقت نساعما عطف كم بوکس لاو یخ لپ ی 1

 قذحو عرسانذا هتبشمق لح را فذخ لاش وارد د هک !تعرس ہداقع روی فذجوهتعطق ذا ۱
 هان وکم كی و هاب رتسک تم فاذحا رداد روی ید شرئ شک

 زواوا « اک فاذمویدسارورمن رورمن الا مکر د هلی اهل منهما لاد نا فا 9 ۱

 هلنوکس كنارو یعف كيج یفرظنا اهیشن هنکر وکی کرونلوا قالطا ید هلاصعیرلکدزوسواوط |
 هلک هب تنه داذأ لوالابابلا ناف رج هفرحا یٹلا تفرج لوقتكعا ذخا لب نکن خا نیتسنر || |

 Rea روکی اب فرجوربد هنیژنکآ ےہ 4| ۱
 زارکج قب هلکنآ هک د هتسن لوش هلیسحف كنارو یرسک يه رو کنیم

 گز دهنشف ل وش یک سعهلرآرسع هلم یر چاو لوکس كنارو ین كیچ قرا 2
 رده عمر انکح اغثور اھ نر ج اقش لص یل اھت هلو هنمو هلوا اوا شمزاق لیسو نا رپ بس ںی

 ہللا رج ەنسانعم یراکح لیس یچ ج ہل ھف كنارویرس ؟كيخ دف دا هفر لا: رد هنا ضم یعلق رام و ۱
 تی

 ی كنارو هلن تخف فرعنا او عرکتلا نو لع فیرحتا : راز ناو تا تو یک هرجا

 هدننامز ریل نا هکر دیعما كنوغاطزب فراجو رروبسناامكلخ هک ردماعتوملوش

 ۱ كنار قرالا هتف رو اف رحم لوسا هتفرح لاق و د هنس ان كم لس دیس رکنا ٤ زدند : ۳

 هلخهرآ بوسکب وبوص نیر درادقعربرازذیا هدنرزوا یفلب واهود هک ردنا :شٹزوکؤاج |
 یوارلطا آر دو ی کف زمرف ادارو فو هود یمالع ہلوذم کتا

 هلوالوکا ؟هدابز هکر رب دهلحر لوش فا رجو ہرتوک یهسنینددارغواهکر رد هلبسلوش یم توت

 قزجا فرجا ردتفل هدنسانعم »رو رم لیک لد ڪس هل رنک يج یارطا لزد ید ہی کو لرد وا 1

 ةزيعف كازو ی كم ةفزاعلا ملا قفتاام فكن دل ناسح ی هنسنر لینوکس كنازو مث كيج |

 ردشعا وا تبرعت 1 ندا ذکر ادب ۰ یسراف قلا قفتاام یکن دلب كالدکهلبرسک, كيج فا ۳ وب

 تفمح و هتعرصاذا ETO كەزوتىۈەۋى اار او یش كيج ۳ 1

 | كنيعو ىع كيج مج ماقناف هتعلفیا ضعاف یشاا تفعج لوقتز دید هعهراب وق نهب

 ر دے دم یر ریش علا دعس ن عج لوا هکر ردیدآ یسابابكنهلیشر ندنم هدد شن كناب هدنرخ از

 یف كيج هما ردندرانوب ید قطار ان ہللادبعو راربد نهج كللذکه دنتفو تیس
 میجو ةدحا و ةفح دق مولا ءاحو سالا ة هفحق تیعد لاش تعاج نام ان ا وج

 ی كيج فلا اھل ےک یا َهمح مست یح دینعق لقنال سابع نا لاقرواک ہدەنسافعم

 كشن تارا وان لوا كزامرخ فحو رولک هد هنشانغم تعاجج كلذكه دب دشنت كنافو |

 | دولوا هاکوژردنا یکه غوق بوسکندنس هنروا هکل رب دهد هب هب رگ یکسا لوش اغوا
 هکر دنوا یرّوف لوش هل كمح فاعلا زرد ید خود نوک اټک یک امرت فب

 : Erیچدنسلوا ن کا سار تولوا موعصه مج ەدسۈماقو یھت كنارو كيج ف |

 ہللارکب طلا قافج نوسلوا هو رکن وساوا توا نب هدرااج كركه لغات بولواهدنکآ 2

Saganتیا فا رد ا كعضو مر هل دمو یف كافو ضط كج فطر داف کا هکدنر بھ ندو مس ج و ہہ سس  | 

 فدح

 یزج

 فتح



 فأج

 فدح

AA 

 دمی باهر خو یف تیم زا فأ ا دشا فئج لابق وەرغَذ ین مەتسفأ | ۱

۱ 

atten relist eریو ید ہہ و ےس ےدر سو و.  

 ۹ e GET ۲ اك5 للغ هدف اذن دة نلا اب ان زد هاضمناسنلوارکد
 rw ثلا ىف رظوطرانوکم رکاادزویه فتا هنن قحادلرغوط
 نالوا نا ل رک اف غلا تل فعال عبالا بالا نماقفٴففق لاس تی لوا
 Be و یگان یخ لات تو ناس per یف كنا
 هتل نو نفق وک لد دشا اب نف كفا ردن مشا کر دیتا یاب كتل بقر
 14 باک رک قو یر ےس كا فعلا هنننن نالوا "توتنمهب هتسک نانلوارکد

 اعنف علا لصف) فیرمتلتملث فیل لخ لاک نالوا یش کام داب ز
 مع TENET غار نوک كل ةزمھو

 و
 تو روا او ز دیه وبا یک مز اجر ڑلکہدمضسا سنع جآ عوج و ہنس انعم فار بک
 فا الات هشام باغ ذا كمر ديك فاحجلا لون انا عج
 زار قا زانا توا ارت “یل نل اقب و ماند وهب راقاذا هتفحج الاقي زارپذیخدهغل وا
 1 2 ته تده دةكات زاغ و دعفاحعاوزد هش انس قلو ا بب زفه داپ نهم داض
 ۱ مهاطختاو مہم وانا ثا ایم | فا لات زیددهغامغب بولوا برق 2

 ۱ رب بیت زار سد ام اه ج

 سا ا وقف ارطاهکر دین لوش ها کاج ےک
 و ےک کا بعد اخت طلای روا یا ورو رخ ا ارد هتوم ثروت ف احب وهبهذو
 یار تفت موم ادة هه رو آن ولو اش نادلمغ اسکا

 و ار رس فوق رشک بج اطا نک الو اپ ولو نم
 یی دمو یک کلاحو مک قو ا -قاترب یهاکوكلکود

 کم دات وکس تا و هو ا زی کی کالا سرا وکی ىلاي دينه
 لیدی یتا كنا زاد افنم َكنج ان ماش لوا هکر دعضومانال واهدنخارا

 هاب وا درب هو زا دیدا هن وتم یک دزونوکل ین لها
 اإ یخ نب یناذک یدبا لکد ولطقاتخ یکشروٹکلدباث یعیقفحجالااهب
 ال مت كيج نا کا وا وه ایی
 ۳ ۱ دقت 7 نج را کچ افج هننک
 وَ مان زود ین یر لو شام اردک اراق ا بودبا
 ۳ ید اد غوا وقتما طبطغر دار وك نالوا« دتا ادارات بدم ی سلاج
 ۳ 5 اچ واك شوق نايتىك ى دنقل فوزا e CAGES انعم ت وص یت

 | لالا درز اطاداذت آف اضوصفمناک اذا یناتلاتاتسلا نم او دج دج ر اطلا فدج لاق
 7 ا وک كو یر كم قادتلا گتزوگ اس هدرا ندان ۋەي ەفلخ
 نوا قالظا نفاذ من داسف یبا یس دكشوقو رد اور ينعصا نالوا رگدوب هلن انعمعش ڈک

 ان انعمرق رق فدا زان اتصف نانتغل ةلبالاذ و هالادهنیفس یا دحش یدتادیردنا

 Th و درد 7 یلافترفیدتاارفرد لو الادباندندج
 ناک ی نلادوقشقأانیح )۶ دخ قو اد دن ناروا یرغاندلاہو رشم كلذک ف دعنو راد
 ٹیگ وبلغنا ارد نانو لوفلا لا فر طب ط ناکام نو یمن طا
 | TT EEE لا بارش نیا روا یزغاهدفن رش ثیدح و دج

 چت
 هدنم



 یروب لیدی بیت ابو یمض کہ زمہ ,قانالا افن هلاکت لات لایت زد ید دا
 الال هلواپوخ یس هحار كن ر ور نرو وبه تون قفسه فول منشا ۳

 ل وش ناو دجااھعرپ ماذا فنا صور لاعا واشیامالت وادنسک یا هکر دراز وش دا
 قنافضور ردشموا فانبت افر مک ای و اپ و هوا ماما ہک یا 5

 هنسانفملیقتسی ام رار تلی نکونام تن ہنسانعم نامر لچک رد تنا ید نم نما

ênتزيد! انها لوقن نابینا وچ نو یر کش  
 آر |[ افاتيااناتتفنا دفن لوقتر رد ہدوکمبا جورج هلیببغ) اسنورب قروب ید فاتاونچر ۶

 ینا همه فتا تعریف ضرایب رت قوا هال غنا یں
 نیماتچا نک ف فنإلا هل دالن هنا لار نوت ریتد دایزقواه

 فکشیا نر بانوان نا لقب هاست ذك َمالا ك
 یب اک روھ و فنا موم مر ی + ام ک

 تعن نیت سیاق تام 2 در وبه زر
 هبیدلامجولل تو خاننسا ةرضچم ییععجتسا ناوج ھندو نا تنال

 | دیعواوبؤٹلوا قالطا هککوچمو دو کم رک وچ یہود لبادوج+ اخ بانتس او دستم

 نوطبمو هوا یردص عجو لزہدرودصم یکتردهبلوعفماریز بیا دف ام لصای
 وب فنا نکو دل ر وب لاح هدنضار ماو عاجوا نالوا یلعتمهیدب یاضعامیجوال لا وح

 دانم داش ه هنر لب نیک تا وم زہ فان مالا ی واداشبب
 | كنهمه , فال ءاي وار نیک تن هره فنا رهن رک فو

 تان ونو نمط كي فن ال اسو فن نکتلق لوقت هنانعم نالا کس
 ۱ ان هنسنرب رکنا ف رو یل, فیاتا تا انک قا هی اسان ل
 فنا دون یه کی بز فرا تیمار خور پاور ال

 : هنن نش ربا ټا يڪ فوجم مایم و يج كل : منهو ید كجم نوو :
 "ا | ,ندناسحا و ندفطل هنسن نادلیاناغم راهی نیک ره :کسس لا وی كي 1(

 غفرلا هفزتلا یخ ابد كناجو یم ض كن فعلا اهانعع : هی تنامو باس ۱

 فارتالا ناد لید تاچ وک كسنالوا هدزانوب هک هتذيراکديد بده ا
 فن کناف و ى كنان بخشا ما هتفطا اذا ةمجنلهتف تالاب كمر وش و هتژالض تی دلی رسک ت

 || دهد ینتصف فلا حاصلا سن ضبب قاذکهنسا ضم فال مسو یک
 نالف یف: تبھذ لاقب رولک مدهنیانعم رده قلتو علا دل بابیلل نو یل ټن
 قفالتلا هرتضهفاتا لات لی لاله هل یر یک مرمه فالتالا اردهیا دعا ونم

 اھت ی الال ناک اذافالتبلجر لقب هتبیک نالوا راک فلت هد نهنوکم رک كم
 فت ]کان وتو یتفكنات رک ںیہ لا دن ایم افمو نالوا دمو یم تاون ھو

 ۱ سپ ردترابع نادر یکا املا بوبنهیوسهارز رار ددیودوود مک اها يردي آب وی ۰
 فقن كيف كنا ذفاغللا (ع ا ٰلصف)ہنیانعمزانمہللہلم ھم لاد خد ڈیودوودوزولوا 6 سا ۱
 | هب وک اتو فتا ںیماطا باس نیایش اوت جو دا |

 || قل وا شوط هیهنسنوب فقنو ضخضوہف نم لن فقل ومف نقتل اید نک نالوا فیفخ و یذاچ
 || هیصت كفاقو یفض كب ةفدابملا هنفداص یا تم ا ده کس عم ۱

 سس ےہ سست سست

 ےس

 ای ںیہ یہا ںیہ رہی ںی

5 



 ررر لر زد رب ریش ورا فال 2 قا

 یت )وافران و یب كنز زد نوای لاو نب ٹن یون ەر زو ا بصن كنافو ی
 || هلسندسشتكنافویربنک كنهرمه فال" خابال نر ا زولوا ماکو ةلدددشنو

 || هلنیدشت كافو یرسک كب كهرمه کا ا a ذ ناک م ملوف هتمهنشا مه نیح
 1 :یرسک تاهردهو یقه ملا دنا هوا لعیاهافا لع كلذ ناك ارا لا ةن هاضع

ATE TETERرک اره قال | كاد غع ماد نت ىلع هد  
 ۱ نال گرم هل تموفک ننه فاکالا ییج انشط فک ار دنع عد اکو و الا ٹکر م
 | كيا وک نا كاد یوم تند فلا ت تاک هشدار الا و روا
 پس رفا فلااذعو 2ك ال اقبال و د> اولا اده لاق ر دک دیو اهم اعنا
 الو تتشفول ال زاتفاتنا مش اڑنلاەذھ ر دراج كم د فلا هذه ىدا ثکتلایاو

 7 :دفلا لاق اردد SK و هنن ددع كدب دنشکر لاو یجب دمتلفال و

 وام ادب و کان نوح لیمو تک کر رم قالب افلاماطغأاذا

 ور رس انلاوراضاذا مهشنا مغاوفلاز مگا ااكلبا مولا
 ہمہ وام لک اذا هر ری مس ولا اذهدفلاَل ۳ ىش د هشام قلق نوئام

 اشا 4 قالب مولا تشلا لۇق بدید
 ام یوم دفق 211 اطیدتب لاله یب تاصا
 سو اوكا غورف نا رهدنزافذلو |غزاف ند رت یا عج
 فذحں یی را ترس مکترولوا فو فطغ ف لنوو هر
 لا لاکش نال ذکو مانع تشک ك زهره :یالالآ هاتف هابضف نال رض کف ہلا ا

 ایر یم نال :تفلال رؤازارازوسهدِبتامٰل نفل عا فا سنافالاوفلاوم هفلاوا
 وو ی رک ك هله او فلان ا فلالاذتخ لا قب مدنهو سنا ةا دو كس ||
 ا و 7 رالالاائ ان وی کک كعالویفف کم فلا د هشام ا

 Jy ده اتسىز دالر تۇك خاو هوا زغم غلو ینکتس نام هاو
 الو نطنز هزه قالالا جرو هت ددعا کاوی 2و تلال ل كمال و
 قدسنا کات زولك تفیلاتا کر انک بازفاک انعم رايق تا
 الك و : رهاوخ هل کمیافل رم فلا لاشن زواکیسڈ هانم لکم افبلاو خا

 اه ۱ ا فدا وخغامفنل وا لنو کر کمر ولواتفلادک رد ن٥ لاو شا

 بید زا بل نخ كانو كلة رمه الخ ال" ٭لتدارزوا نزل ةد لغو اتاق
 لتا اغل اتف نان ناتتفلالاش نیلا زانی دو یم کمال غفلت

 35 شنل وفا وام ورا مدت لاقت نر یی هشنزدش ها همالاما فل و أ

 لول ولو یددكنمه فنالا كر فال ار طض نا رکن نعم ید نو ۱ عو و یف 1

 ل ار فئاو جج لدم كنم ر تازگی نالا ی تاک نمت فونالا وتجلب يم
 یو ناقبجم رٹطكءاطور رد بالا فلا تیز ندا رومظلوا كاش د سہ زرب دیدن ذشناوهناوا

 اف کرک هدابزوهرزوا یباوز بوق راد دل فن آه ایش كغغ رام وزد لالا فنا
 ۱ ا ا ك روف لرد ناش دق واساا دشا ئا د غلا فنانا لا زر ددد ثلا
 توب 5 مو قنا ىلع ۲ تن رانا لح را تل لا لقب زار دیخند غنی وا هنر ون كل هنشکر تفناو

 ۱ تر خو نم وڈ تیام قنات هنالا نر 27 54ذکر
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 ۱ PS اوا منو ی ره بالا ردهنسان
 || ندرکی ور بیتاب فنا كاره مج اصندربدقتویوفعیاذ ۱
 ۰ راس تار هدا رد مورد مرج تر ار وا یی او

 | تبدل ا نو هداه ر ل چر تارک تليف تلا دو يمم

 | عضو نامدار ندفرا نىك قر غالبا هفرغ یی میخ رویم کلر E فر
 || ہلا نصر نام کا اپ وک دعنش لک ع طغت فرالاہن ها یر نام نع تیر ور ر

 || دانیارد تامه ورد شمر وی ارظنهنکیرش یئالکوببویمروا اجود
 | یلوا بیرفق ر جوک میر صف كوچ یارو كن هزه: ۳ رالا هب نین

 |4فب اوبتل ایمان ہزالادف را لان وقهنموا دادا زا باس ناف

 | ٰیرکِكارو یخ لم فر ال نکن قهر ناز ید کلا یر
 ۱ ا ا یک هنس هتک نالوا بض عالم بولواەمإ ےس 4

 | بویدقچاتنامیدف تل امو راتلای دتا مدد یک طالب هو کا ینا
 | یلحسا | لاقب قلب لاَ قلوإنو هداپ رونا ۽ فسالا .یدیدی

 | تنم ماسالا بضع داف اعضا لا زرد دهم ۱
 i یا
 نزا عی ربی ولپ دمو یرس کل نو یف كز هرمه,پفیبالا رسا ذا فس
 نورو ك انسة فیس او ہانعم هلی كنبسو یخ كز همه ی والا .ہنسک نا

 كنم ایم بیم تم
 میپ وت دن کر هقفو لوش دمو يربك كنپسو نخ كلمه _ذتبس تک
 ہدلجز عید جوال بس < فسوبو اب رسک ك پس و

 رییدآ كتب ایبک ك نەرمھ یاس) یتا باور ندارم
 یران آهک مدن هلی شد وک تک

 روا ض هبیدزار کن اب رق هد هک هلب قم نوجارل آر نما عضو هدب اتص یل نو
 یدالھ بق یو رک ناب یر ید کا وف مر کرا ا
 هل ابا و زم یس هایش نم رہو یدراسلوا ساطبولوا 2 نوجا یرلک دچارو را شصت |

 | رانی بک باب صف و یوکس كن و یرسک تنه شال یدراتفییا دوی |
 0 مته فصلا ىج هلبرسک اهو ین کن مه یقاشالا ارول وا نواز

 ۱ دیک ارب ودل ترایخ هدنلسما هک ا وا :
 ا هاو ناو باش لک تیز تاسف ا ورپه هاما

 بینا ہم روک دلا نرو لع هفت روا رکن نون اید فوم طرح لیک ا
 ږد فا خد یزو دیدن و یسنهرزوا يرسک چت یی خا ردنا توی الت اب لاج فا دن اض لاس تا نزول |

 سا ر دید اد دا يه زوا به

۳ 

 ییا 4

OOیک ” بج دبے تمت ےتد چو :]'ؤوجیجپ  pearsا  
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 E قاق ى فنسن نالوا یک دز دن ]وجا هقان هلن وکس كن وكس كنا ویضفكواو م ٣ دولا اولا رایشمل وانا |

Ak 

 0 نادنیلناغ وناغزدا زداودنایکود*زغاد ۳ O قو ام ویښ

 ا رب هلبضف كو یر سک كي* ةفشبلا اغوشف ییص) خشن لاقن ق فلو لامعتسااودنانلوارکد
 الکل نخ لف نمک نو کم تاشو ین ون خشفلا تلآنانلوا لامعنسا نومصکمکج
 8 | رد اهیشتهکم نوح ااود یک نیفلتزوسییمب بتلا لیس لعوهو هناقودتشلاذا ان

 و عموی هاب دنالواهد عو هکر ران وش هلن رشک كندنانویعفل وا نون
 رس یو یس وم ةففاا یدحاوەٍ:وکسكیغو
 لا ننهوج ترا نانلوار کدو رارید ید راولوا تموف موقلاذغنو
 | هدشاب NEES ولا خوفا و شخا سفت هبا سأرلا خوفای سا اذغف حام
 | هلیددشت كااب و یتفلواوذغا ولا (یاولالصف ) ر درب نالوا قشم وب هفتوابص تلاح هکر د تاکوا نالوا
 | rek وو كتفان و تبذکل اقر دنعلهلنیغو هلذیعهنیم اتع تایر قارتوا
 ۔ابلا نماختوختوپغ :ولاقب رد هتسانعقلوازاکهنکو یاوا لالهدنتهف غنوا دفتولا هشدبا ورخ

 رہا یقاس ؤالاش كَغیا لالہ لیدمو یرسککنہنرممھن ع عانالا كلهو مئااذا

 تا0 د هيف لوش لب دمو یرسک نهم هو یضغ او ید دخَولا تھ ااذاالابہ ید نالف
 زس ہجر یس وندنوسسک ندوسژرولبقهثب زدلو یئآ ہدقدلوا عیاض

 | هنبتهف عازولا هتسان فنساشعم ضرب |غاسراکهجالآهلنتعف غزولا عڌولا هغو اهلذخنا ی اا غنوا خش هتفان

 | ناغزولا ییججثالذکهبنوکس كواوو یف ك زمہ غ اروالا "هنس انعم رار اکی ج
 ؛ علتونصهدنراق ىس انا ننج مرک ان زو قلع غیزوتلا یجبتلذکهنوکسكنازو
 39 و هک هک كعاجارخاةعف دنا دا هلدمو یوسک كن همه عانالا؛ نطبلاقر :وصادا اد ر رون نیلا

 ۱ ۳ ۱ غشولا مدل عروتدعطلاواہلاوباع وت لماوخالاقبرایا جارخاةعفد ناوااب رکا ہود نالوا
 هنر هام اس ان اهنیطبع غشوا لقب زد نسا نعم لبلق هلن وکس كنبش وف
 ا انالا یف پلک ما لاقب كمجحما ہنسنرہلیفارطا كزیلید بلک هلبتعض ع ولولا ع ولولا زرد ہکعازآ
 :E و دابازشموانب تقوا رش بلک خوی واو هناسا فارطا هفام برشاذا
 بح اصهغلوا ادا بلکلا علوبلاقب كمرو#اهررواهجوناسنلوآ ارکد ہللدموی نک همه

 ۱ كي“ لیلا میلا ری هیلید ککیسەک یریغندلکسردقوهنسن زدبا غول اوندنعسفر ویط

OO TROPPO SEKI۲  
 || هوا او ییندراهنسن كج هدیاراعو ندنراکد تا مذفکر  هنسکلوشدلب رسک ك ہالو یعض کوم علوتسلا
 تم ع وهلا (ماهلالصف ) هنساسنعمربغصوادهغوق جوک لوکس كالو ىع كواو ذغلولا
 ۰ ۱ كو یز کک اح غيم غیا مانادا لوالا تابلا نما وبه حب عنه لاب هنسانعم موق مون وا

 ره نینیهالآ روا اردو نت مع هوا تت هکر دل الو هاب
 شنل نس>و بصنل" یا نیغیھالا ینلهنالاقب هراز هلاح نسح و هخالوهر زا هبنذن هغیص هلي ك لابو و

 م ۰ ردنر هند شریک لو یف ءرضف كنابو كنهمهكاذک ناغیهاو
 -ینانابنهکر دلی ل وش دف كلاب و كنهزمه غیهالا برشلاو کالا یف یا نیغبهالا یف

 کنون نکا ادا دب لا تخیھ لاش كا قوج ن شی ورح كدب نت مرکسلانز و ىلع غنیهتلا عیھتلا

 ٭ یرهوطا حاصل | ةر نم اسفلا تاپ ٭

 کپ رم رزؤایغابا جاسیکلم وج : رکنا انزوللغ فا “انا (فلالا لو

 ۱ نده توخابجاسبدننانو یف كن زہ قانون عاهتسضو اذن اهفیقدخل وغ و

 فلاثا



 :لامعتسا هلیس هک ی و قلتو توا زاوط هلن کس كازو ی کب ع غرب نوک راسشا !نناقغا ||
 كحارصبحاضندر رقنوو رذشما وا حرصت هدننوماق متد ۱ ۱ ن وا

 لر د یخدروعا یاسعهاک اواندقوب یزغهر دقت وط یناجر ےک زد خس رغب لو هیت كنارو یرسک ی هر ںؤاوا هایی فلات ید یله) درو

 رخ عا ارهاو رازادیچدا هک تاک باوصان غار رها وهماعللاسساداع رها لاو نھ یرایزغا

 نر هدر دشنو یت کلا رو نیت خرم :نلربد ید هكا قر بوب ود قوج وص |
 وب لن وک سكش یف كي خشملا هيف ن تاللاش شراذا عرق لاقت قجاصنراب» |

 ست ال عضم لاقت كىچىل وکم لداضو یخ لېف مضلا الشم ك ك مارابخر دكا لكا ||
 لاقب ۳ ی نکل تیم او ےس پو نما جشن ایا ما[

 8 ناغضاساا. ور هل ترنم بقا ا

 نونلا لصف ) رونلوارکدزاغلعزولواہاکورددضاو هنداره ها ملل لاقى راب وست تو هکر ذقج | لوش هلن وکمسکامالو ی رنک قلم ملل هنس انعم طالتخا قشر اقا نزو ست

 :بودیا سو ھ٭زعش نکلکد عاش هدنلصاهنشکرب ,عوبنو رهطادا اغودواغہن قالا بابلا نم خب و

 نصب ندارمشرددوخ امندنول و داجاو لاق رخ شلا غ را ف نکی ماذا لڑ زا حبت لقب كعدولایرهش

 هب وعم ندا ز امتاسہاراو کی دیربغندرانولو یک ی دعج و یک ینایدیراکدید اون هتسک |
 "تاتو یہ کنون ملا ردیزوتواندنل اوقیکیدبدنواوشمسهنمانل تفبندقوی :راکذید هبات دبناندلا |

 نوکیا وک ہی ض٣ ہی نک تنهمهعاتنلا هتبعاذا ؟ےشلا تخت لوقت كجا بیعت ەنسن لوکس[
 ہغدنلاضب كعرود هلغامز هلئوکسكلا دو یخ یون ع دنلا یز تلا ك كه اذا غتالوفن
 نر د یجد هغعج 1هلمالکو رار دید هکر رودەڵاژدب وک كلذ ڪڪ ع دو وهغدغدو هعصاهسک ادا | ۱

 دلنوکس کالا دويرننک لون :ع.دنلا عدنلا هززوا ییاوردیبعوا هنا همت راررد دهنتوا كکک خدنو ۱

 ,هدنننلوا دهجم نیغر دم درسک صف ٰیرافالتخا سب هرزوایباوردیزول راز د هوا نائلوارکذ كلذک |

 كرو دغزویرغاودننفا اذاعزت غز مهشن انتی غزنلاق كنا داشفا لینوکس ك نازو یف توت

 كرو دەلو ك لن سو یف كنونخ لا هخدنوفخلت لتمهیف نعطا داد بلکبضزن لقب ر ولکه د هتس انعم

 ریل هغ لاق رار د ید دعا هلباز وس غسفو هسخناذاطوسلابهفسن لاقب ینعموانزور دیک س خن

 ناي هدهربالاندبلاق ت رعاذاةمساولا تخسن لاقي راربد ید کمتر ود هليا نکا غسفو هرم

۱ 

 ردخالا یکتا ریسک هکر دهنسن یراق دلخارهرب اهرب رب بودیا عج ندننیرپ وق شوق هی كنبسو

 دخسلاسش كعر رودتالدک ہل نک كنهرمسه عاسنالا رربد هغسم هن توو ید دلوا ندر وهدو

 كنبشو یش کیون غشنلا را زد دکل موبلاصخ اش ہرکصذدقدنلوامظق جا عاسناو ی ععهفسناو

۳ 

 ۳۳ ههیززوا ردشافیعلرعانش ما للطخااک قوری كس كرعاش برج خار

 : نر و ا دو ہال ایک یراکدبد هغرم و توصَخادلوا یذفنم

 نوا اک ایش یر شرح سی ۳ 1 9 :

 | تا ملا بابلا نه عی شلا غبن لاق انعم لنت ع وتلا: قلوارہاظەلینوکس كنادو یف ك نون غیا

 ۱ ع زبلا ردیتداغ كغزود هکرد هننکل وش هلی خفا کالا دو یرسک ك یم عدنا عدنملا زدزانسخا نالا

 1 فواد تا قواعر سک ب كمه ةغشملا ردس :داع ابرع+اسن هکهسلق نوک ده انکا تروعناروانوکود

 یدنادییعولا ٹل الا بابا نم خش غشنلاش هراوهنسها دقلوا ىشغ ەكى مرقیح هبتر مو ہل وک |

 كنون عوشنلا مرغ 7 او ہا hha ا 0 زالوا ر داص غٹنندناسنا|
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eپک ۲ ھا 'ہالعاذا ظولاب هغشف لا ود د هغلوالاوح  

۸۶۲ 

 فتحی عین لم مارا باس نفر عرف ااغ ةر غتر د
 چ رمتبالا یدل ایپ ادا انک تخرفنلوقت قوا ع زاهد وجا ضوصخر هلیدپدشنو
 نی قیر یر نر جو پر یس سک
 ان ارخاو هه ذات وقت کود ود نړ هناك وبصل رك کمرہ .عارفالا
 دلم ذغرفلا اهتفرا ادادامدلا تغرفا یلوفتلرید ید
 رپ سرم حر ہلوار ارب ياجزه بولوا هکود هکر ددقلخ
 ک ہنسکر 4 تاتو كننمہ عازفالا زرد ہدەغط اح یقوزظ ود فتو هیصاذااغب ۳
 2 ی هر ,كبفن ىلعءالا ت تبیصاذا تفرتفا لوعنكکودوص هنیرزوا

 توف كنار و یف كناف عرفلا ديما ر عاشر ندنب هلبفریچهلیدیدشنو
 د لاش یو دغم لو( ردهنافكنک اغ رفوزب كلکود :وصهدنمارا انا
 انک نافرغلا قوا نده ناق کل ذک ےن وکس ناروی ربك کا غل. غَرفلا هببلطب ادا
 یر وهدنمیقهنجز ولي کر یا كزدلب قار یکیان درة لز انمهلبنوکس ك نارو
 رف عماوو و ندراو هفاسم یرادقم عاارذشبهلبسحانیعتب ؟ورهدنرانبو
 كان للا هنماشمم .هفطف دل ریامهلیعض ناو هعارفلا یدتیارورم کت هنسانعم ولدہام

 ۱ ارو یخ كياه مغب رفللو مس او یسعروب هکر دنا لوش هلب دمو یسک نارو یف ||
 ]یر وه لو نیو حس !یهکردبرضلوش
 نوک لر ین حس ۰ طلاب هرزوا :جو وا کنه باور دکترود
 هتیرنوا ہللا كن دعشفو « هال هنشفلاس انس یآ بوقچ هنارزوآ كندنسنرب

 ۱ وہاب ۱ ب ۱ : ندنمالکر ہا نب هو هب انرضادا هغشفذا لا

 و فرضن ویا قرف غانفاویتشف بذهم
 ۱ ۰ وک «تانشو يف اف

 لخت غفل هر ياءاغشفلا ةیِصاضلا لاق هلو نشاط هکر دجابصلوبت هلیدم كفلاو
 ہن رک ادا بچن لا منع لاس قلوا وج یسراغا اتص مچ اص كلر هدد ٹو ی كرش و

 ۱ زانو بیو هل ادا میلا هيف غشفت لای اربد خد هک هبل ناف غشفتو

 ۱ ERE تو اهن لخداذا تولا لجرغشفت لاقت لاریذهدهکمرک ۱

 0٦ || ہلال مہم نیحو اف عارفا واہعرفا یس رب لخفافا را فنا نارد دەکا طو
 بونچهچافا هک ردتوارب يديد ينبت و نیت تنیش و یض كناه ع اشفلا لریدهکع!تراکب لا

 هکعا بر دوجاب کجا نیغ ہدظزلت ارا كمال ین (مالا لصف ) دوشینمآ
 اب نا ا و لب قلوا ہرزوا تفص ناس لوارک دولت ف ملل عملارا ناوت هک کیان یونس دس وخان ا

 خال ما ال ءاغْلا دیسک بالا هرز وا تفص نان ارک لبصف کا وكب زمه غنالا علارلا

 Êl ققوص برفع هل وكي كلا دو یف كمال ع دال عدالا یوم هلندمكفلأو ینو کس

 ا یت جوس و
 اسان ن طر دکم رود ہللا تمیم نیغوازودلنون عزنولهب عزن اذا ةملکدخر) لابشرار د ید
 ؟رس کک ٹ ادو مس كمال غیدالا هک شو برفع هد مو 2 كلادو خك عودللا عودللا
 ولت حرم قضا یراوطعرکلانزو یلص غ یا لایا هردو
 تاب | 2 ۵ ون هنکعم ادا رقق اد رم تالا هتخرملاقن !قنکاوا اوط هدد شتو

 ۱ شاه 021-2 ةغازملا اه لی حر عباد از قمی یخ مداوم /
 سبوس



A 

  TOE OTيۈك نل ذو نت لاداس زده |
  | ۱لغد تبقاحاذا لجرا تغريم ل وفق ہٰزرزوا |
 وس هرزوا یاو ار واک ید هش انععفرصغ دض :

E: ردود ینهدناذاتالذوه اشنا ۱ هخدص اهغرعب نالف غبنا لا تن و ا 

 و رول وا اکو نولوا ہادرب نالوا فاز 4 ولاشْنَ لب مکس ل دان

 |اسم یا. هفعض نم لس غ دنسباف نالبف مہلوق هنمو رونل وا لا

 عادل راد نو شاق غا قرتتضفام یرا ک3 هتف ج و نم ع دصدام كارا رغو

  2ايف ك دات ید کوو ا لجزا: غلاف قل وا مھ

 لاسع دمك غ ؤاصالا: ھا اول و ڪط ید ردن الغوا نغ وط هزات دو کادو |

  ۳تفلص لافب یدعادوز نک هنس انفع ول لاک ب وغارت ود لی هد |
  خللا !ناویلانالّوا دشا نالا کد هلبرسک كمال غاانصلا ثلاتا بالا ہا ۱

 |غلصلا اكل ءابهش برطآ وه وز لاق علص شاک ل انف جبر لطف بال
 فاس ندجانا هلت وكت كیعو یتغ 3ان معلا هستم نوبق كکرار+ |]
 كىا طی کی عت اماردقو یو کیو وو وجعل هغ ۱

۹ 
 مح ۳

 || ةغمعلا قز تم لم ىلع هنکرت لالا قو خعههرابارب ںی خص
 | دنر ہدنادلآ ننمصلنآهک اخ اغا نالوا ج غعصدلب رسک ك ازز 7 وا ذی

 ||ییدلاغ مرا بلاو: رک د مدت یک او جفا الو خم ل قا ا نهرا هتسالصا ||
 ری لات کرد نامنلوا نالا غی دن دشد و خاک زا ا ا 1۳

 هلرخآ لنک ك يد 'ناغماصلا ںی یی ۳۹۹ ۱
 ا|كوفنہر زوا ٹاور توغلا وبا قلا عم ناک جاغا رب دیک ك نانو تازہ

 ]| لال ممم داص انا قورا دقعنیق زد »ی نم حر ةرجش ط رش نا كل |تفصتسا ||

 ۱ ليج وبذل وكس الواو و یف داض ونشا عوتصلا: ردکلدو قمر اَن ط دا ها ۳ وش 2

 || یتسدنزبارپ«لهنیمنرب ع وضو لؤالا بابلانه اغوض ةغوہطا شلات 2 كليا نتعنص |
 ۱ برن یس هنت نوک كواوو ىف كاداص ناغوصلا ہردق لعناکاذااذغخ ۇس نه
 || توغاوصل!اهیذک ةبذکت یالطافو ةراعتساز اک ۱

 ]| :ینفلداص .عایصلا هانعع هلی دشت دلواوویمف لداص عاومحلا جوق شک
 اثیدخا رم امی لعر ولك ہنسان تانک ع وضو زا ها لی لاک ۱

 ملات ن نت تفت هاادمو یرمک یابی لا ین ور ا 1
 لامعتسا ید هتنلحللع دردیشد كز هنسکوب هن جاقرب هفیصوهنس> هعلخ یادش ص4 ِ اصا

 بات با نیغاوازوانکم نفاع واو نکرد وا ودحاو صحت یافیصما ماس ہل 8تو 2 ۳

 هکر د هاب هزات لوش ہلیدمو یردنکت نیغو یّف اض ةغيغضلا (دان ۴ ید

 یرسکل نيغوكاضا عيعضلا راربد ید رخ قوتص هدنفصو هوا شمألوا

 هرزوا تعقو هلبرسک ك اح ضخ واخ یا غيض ق نالقادا دنع انها لاشن لس ق
 ٹکالاداناوعلا تفضخض لاا یسنج كن هنسک سبد او و یلع فصَعَض قلوا |
 نمراب ید فور لب وکتستتکلادو كناف عدم عدلا نصف )هل الو تک
 | عارفلا قاتروفتدشپاهلبنض عورفلا هتخدشاذا تلااا بالا فاخدفهدفا هسأر تخدف لو
 عصب ہی ھم مس ذی رف ا

CEE جا 

۳ 

 سس. حس سس مس سس

 و لو

 عوض

 عرف



۱ Ké 

a a rae aaa 

 ور وی ناناوارک لوغو لس درد ك لون
 رب من فنا نوک اس و ها آیسکب دارید لاگ لبلاد ل و كاز دش |

 ۳ : یم و ےس 1

 جرج a ی سیو سس سس رج an سس یو سر سس دیس بی

 وس دھر یخ دب حاد مداری[ دن امیدی
 ک نا لوکس کواوو ی ضش تاب عوسلا هفلتذغلوهوثلالا بابل عروس

 افااا تلج تالون باس سا وسعنومنلابنا نمد
E Peسالا  e Jiyar e 

 ى لک ڈک ٹر بو نم
 pT اوج راج ور ورد TT رو جو
 موس ریال روات اوم امسا لارا لاقب ا ۔
 ۹ DE ق
 بوق وصیرذلوکه خ هخنهش یذتناهدیبع و او یاقا كي زد هنسک ناروا ۰
 بویر ام ء خبلصاا(داطلالصف) راد هک جاتو ض شیک وا نین | 7

 ر هیدن ۴ :كنهْرمه. ع انصالا زر اب و ۂنمن هلن آهک و دتسف |

 ]یس وجوہ ی ینتكمانآ | ۱
 بالا نما بول تخص لاب قماب وبه وکس كلاب و یعضۂلداص غیتصلا وب ۱

1 

 8 ر ما هد د شنو یخ كنا و يم كم: هفصلا ٍلوالا تاتسلا نش هفتتضاو
 ۳ یک ۱ | كا ہلیدعو یر ناسک کيا طا عی ةزکلهدهذس
 مکس توش اراضعب ور دهن اعم ہللا ید لینوکس كل و وی رشک ۱

 دوشابردقآ ی لا كنآ هک دنا ل وش صف كابو كنهزمهغبصالا ندد واي ندنرلغا اص ند وط | <
 یخ لداض .ءاذبصلا هلواقآ ییرب وف هک راریداک ۰۱ن دنهدنج اط عبصاوردقآ ین طا نش نوفا
 نزول جیم آیین رق توت رنک لب دم كا وی کشا |

 ر ادو یاب اص خدا تبنداذاذبطلا تفص, اغ اشا لَا یب د کامرس خاص
 .دصلاقب اٹ فلز لرد خدصیخدهچاص نقزاص بوت لع ناتن وازکدقنرهزآ را ك غالوق |
 هلو هک موخر نده ی یدنیریتس اند بر طق الم رد خدغهسرول وا ءاکو بر ةه |

 و غیر فاقیرواطی وزان هک هدد لوا هلورح تر د رار دبا بلڈ اص ین زر دز ۱
 ر درک وسلوا مچ وارکن وبلوا کا کہ ا عداوہرکص نادزسرافرحو نا ردا |

 ,هلادخ اب تار ریپ مسی هد ارس نوتا |
 سا ھ2 خب عو یک بس ابا بس و رک فتصو با رککر حسو وغ ددصم ہلا خد سو هم 1

 کردیم اض هاج دس هد ی زا ژریدهوض |
۱ 

 | فلز



 ]اش ره شم و ته شب ۱ ور شراب بانه رخ لا ۱
 اڑ

 ۱ رد ریش سر بل اما ٠ 2 اد |
 رد طط 5

 ۱ گز ها سارا
 یک یه لکیر مک

۱ ee : ۳ ا 

 عرغد ۰

 زا هه یو جو
 1 رک وا ی ها قو مر ین نر رک
 ۱ رزوٹالواذؤادهرز نی دغلغو تاک كا نالؤا هندرآ كندخاخ تم داس و
 | کک ددیلباشقم OT دم زی کان اس
 اغوبم اللا تغرم قلوا ل و تپ نم ولا .عوسلا ردنالواھ و

 تی نواب اغ وام نیک ته نا هال +

 داف بقا: مزکتا دزر یه غسل سول سر ےہ
 عباس یش ادقواهداو تقلاذا قاب ض رر ودکلو وفود نک با |

 اننا کمر دنس لوت رک بو ی سن زالو موم 2 : ۲

 .بوشالوا ههزز هلکنآ هغ دوت لک شاكر دهن وشهلب رک : ایک ا

 ea TANE دید ہنس اک یر

 0 نوب بهس دیا تازلا
 جم شش یار سنی و 7

 || لیدینویرتوا نادقرف ننییاع كنس هلکه فله دنا نل دنت مش
 اہل وہ لاج جد ةد رلفعاض ہنالوا لا شا كو فون و

 ۱ دون انعم لا سج همکیکو كد اف ها هاو ب نع دنغنقا
J:ناوبج ہلباف عولسلا لخداذا ضرالا نسخة لاقسا نم رک  | 
 كلاما بابلانماغولس علت شلاوق ملا تغل لاق قلوب نااک ا
 ہلپزسک مال لالا ادر اول نر ڪڪ شاب ی ڈآ یب و سیدہ

 ءاه رغب خدم دننومواضباعلاص قو علانو مفتفاص وتغلس لاق و ناوبج ف
 الو سہ مح تہ دو

aa تم 

 سس



N 

 عابلاووا سکس تإ فا او نوک جابو فاد عدلا
ARESابد واند نايا زوالا ب ۳و  RE 

 ec تھ چا سچ یر وس

 كو کیر یک لا تاد هرکرب
1 : 

 دفاا ا "غمو

+ |" 

 كنار عادا جہان درا اهانجم |

u 

 n انا ہیک و ی ںی یک
 دست ی پار نانا رخسار روا نمک ووآ مکر نور واندبا
 مہا تر اقنالوصزسلتوولتفو کان هر ویلاصهیوص يال وف یدکی یو لب نک ك ننبه
 و تا دیدار ضد جد هغ وف دال وصف نع درا غدرمالجہ

 نجا کا بدلا و ج اک رکا
 اب را نیک جز وکه وی غنا در وه + 01 هاب

 جج عاررالا هنس انیم م لخو ر دلا لرجل عزرا ةغزرلان یت
 ا سر غزرا اسقتقانکلوناوآ لوس زوج اد

 هدا كن انا کل هلو کب كنبس و یم ببار خرا بانوی یی
 || اتع هنت e RES اض هد انا ویحوردفورهم
 ی ار 2 ۱ او زاروط,ونص ا نرو ىلع غیا نیب وری لم

 | ےک هک بل رااب یکم نس هد رخ کن دیک دیبا وش ولی رسک
 ف ارد هخاوشوکو كيل وساخزساو ندا اور ی! رداخزس نالوا هدنغابآ كنود
 ۱ 5 | ريقمراو ہبزضا نا ره هوض هود هغر غرو كنود لتهافرور وصح دلا نزو ىلع
 نالوا سو ټ وجا وصون. رزوا بود انیف کرد وس ل وش ہل دمو ی رک ك ضو یف كار
 ۱ 9 ار لیضف تار فض اذا لوا تمیرو هاشم هبنوکس فو ی كنر غغرا ررروجما
 اردن الف عساوملپ رک كناه غار غیا دامان ناسا لمة غإفر عع و لاعب قوا هدزوا
 ف عفَرلاا بیط مہ او یا خرو عقار شرع لاقي ہاہسنعم هلیدمو یردپک ثئافو یخ كنار خفا
 و .ممونادالجرا زا غفرتل قلا هد تعسو کارد تندر ردد شتو یک ناف

 د لف زمہ عافرال[ شہلا نمیغافز فوج لاف تنبدم نالوا بوخ پالا یزو |
 هو يا مترو هاب ۳ هوا تاب ا یک ی
 و اجا ینه تم ناغوراو هلینوک-سدلواوو یف عا ار علا یدچاو ا

 : اکا رام لا فواناغوروانور حور پل غار لابی كلم نرغوا
 ۷ اہ تا چت چشمے سس و سست سب حس ہہ و یو ترسم 3 تم توس تموم یو

 ےہ ساس



 ساسی ۳ ات لاضت 1

 نیت ناتو
 و مرسوم دیر ب لاق

 و ۱
 هلبضف كناب ی عز مد کو ارم هتقاج

 مش سرش سد ی 07 نشکالوا
 تاقفشباحنا اند ۱ یت دوغاپ یرسک 3 نم رنک ترم داغ اشک کتک لا اسد نما

 عودا يعود د یو و ۷ هلو ۱ 2 ۳
 نوش ندلام لت وک تالیف ایر ایفا نالقنلاا تا

 لا کت بن الا نم هتک
 فرخ تربت کی ,Heli سا كافل

 یا نر اف شما: یدلا٭دنلعا ا خاةئ دم ما ۱
 نالوا الم دابز یکسشزوت سا وک دواوو شف اغوا ردا ا

 || هاضع# م مینا كه ادبلغ ناب دت نم کو اف ع و ۱
 عقل لات برد یب را اس نخ هویت اقا

 | مدال اما میس یر و وه ڈو اور وک کان

 وا دیو ا کپ یاس یر تولف هنلغ نآ

 تلمکح یگدنحت لا نفت دلو غبش سر
 وونلوآ لانا نوما تز ہا هکز دف و متن (

 یخ تن هام راس لو ةنوض عمسذاضهب هشت للا:
 تن( اضالسف )والا

 اد دش بار طضبوزو هر ی تراش د هرکه لند ددح لو

 لان زار شا ہال کس کو یخ قلا + تن زاولوا راما یل ک هل یشج
 کرام رخ لوش لندن یخ الو تب عاق تیک ٹا :

 ےس

 دح دهان یاب ین رک نیر یخ ثنا عا زا و
 ورد دخ مد شاک نسف ۇش ید فو شام لن

 لا دلل لعاب فسا +80 2
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 "ہے ۰ اس



 عدب

 عدم

 عن

 ہل

 ام ا عار TT اتو شل نجوم ۱
 يج نا لکم اک یک لک یاهو ندغہز مار وا 2 نی را [ور لاو فزصنموب نش فور ەھ نار ەز هلپعق کلا دزو
 ۵ 7 هرز سد سی سرو سر
 ماعاز حا 5k ت رب سٹڈی ٹی رر

 تاج عر 1 اده لاو اہک ردیعسا آر هدف وی کلا دو یف کوم
 كلذ ور دلاور نورا استو
 یازده ار لم بصفر ریس شماقتغار و عار و ٰیدحاو
 تم هانضعم هش رو یخ کو کیلو اک
 ہال نک کناف مظرااٰذا مالفلا عقبال یش قول تکرپ لید مو یرک
 le TE عنادا ونلا نموھو عف وم لقنال و فان
 نس ۲ شن ی اخلاق دن عج عش فو عفت مال لب دار طف

 یار نون ولد کس کنون و تخت عنیل.ییچج كلذ قف |
 ۱ یر با خلاق هم ع باو برکت
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 و تی ہوم داس سل جلا )هجا ام

OT RT Eرم  
 رد کرکره بزم جاب رض و دام ۂفوولباذغوک
 و هامل تخ عد (ءالا لطف )د غنا والتهنوکلو املا
 0 RIE ملطتاذ است نعت نیست لب ارا بابل نم ادب
 یب نس وب رر یدتا غار قال ئاراعما لشکر بلور تا یعفاتنا
 ۳ و مک اروا ج زرا یک فن یدنلوا سنو ید غدد ہک ار دغ نمعب هنسک
 اب غاررلا هانا هیتر كازو نوک تارو یه خور تاک ما زر :
 زار ناش لا لاک نم ءززو نو ئئاطرق لینوکس كنار یرسک
 ی تن داوا ناص كراش رولو یف ہد لاش وذ وما بحاصو اب لم یا
 : وا ورود تین لولا الا نماز نسم ا تضزم نانی دغو ط نوک لا دی
 وک انا ك ردا اه هلن وکش كلونو یرسنک ك او نہر مہ غارت الا ١ بتی میک اظ لا
 کن هکر اشنا هارزوکس نامو یرفک كو خیرا ةلواراجاذا عراع زا لاب رارید
 بیک زا لو اطا ع بلقب قلا نام لینوکس بازو یش اب ۔خربال
 وانا سالار لا عطب لای قالو هدفی فض عطا هلا ناق
 تو کر شر ام اک سر تو هرس
 ص 21 كا وو او تندر ال تو قم تنا "فا لردەکمزوط

ENئ1 تی  



۷۹ 
 ۔ےھ
 سس سس سس سس مے سس ےس ےس سس سس سس سس سک

 نازم یس رس سس
 تاه دعولہلا دنیا عمل رک بل انس او کک

 یا تنلهن حیا تعال ٹکا علت او تان رکن تان توت
 یو جا تہ اوج ور عج لب
 هلن رسک لمال نل دب ڪج م لالا | هر تر

 مپ وز مس دم ۹ قفل خرس هم اتو یاسر جم ۱

 ا
 ۳ سم

 "*"*٭*"*" تب ۵ شی کب 2
 اونچا فام لی وت لہ همزولو روو لزا نانا رخ ر قو همنهو وہ تالا ضر خیا ا وا كوا ||

 ۱ ںی سس یم و قی لو یز وو هوا عقت راج یاد بولوا لیلا نمیموا رد زندان ناو ولت ملا ود نشر هد 1 ی
 یخ اعلان اذن ہلا ںی سد ح میوہ

 ناف یو ا وا اھت قبا رج در ۱
 ہلوا لا هک ود ہےاس ل یشن اص و ورد هاو ا وتلاو قا لوط
 تیر فرش ید راله نفزب تیپ لو ہدف یکی ہک یز

 قو تنبو ین تنه حوا هلاویعسوق هایم نباوہ:عجاوهلا نو
 جنر یر موفو ءاقاذا دعَو مو عا وع عود عاه لا روت

 مگا نذو ىلع غیو متلا غیومتلا روس یس یی مادر

 تانک نوک تلی ییغ اه میل نیجانا ینا بابا نماعوبه عیب جام ےب
 قازا با سلا نماناعیهو ادعیه ع اهم عامج لاتان ہانی ا تن

 ەم انزو و دیبکغیم یا هرکص ندکدلکود 0. س220 ۱ ۱
 وب بس ES هل رسک كا می بها اه ادب خپ مع اه لا ۱

 كنا ا TS E ا
 کلم وک راس E دکیلندنا هکودزاوآلوش

 ا ۱ ٠

 | كہا ناز او :ندفب شمش اش هکر عضو لو 5 سس تم 1

۳ 

 ید یون رک لو یقه فا
 | شکر د طب ەش مانکن م6ل از ۈچ

 | عو یفزخایدینشنو یا دن جهت نهال یا لعاب ۰ Ek و
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 TE كننده عازهن عازہنالا قغافوا يهنأ عرکتلا نزویلع میره ۱
 ۱ بن دنضار ع زا .عزهملا رسکناهنرسکادا عز نافاعب ون ىلا تع ره لاسفم 1

 1 ۳ ۳ كنابو كن ەزمه عارمالا نوبلوا تلا 1 ك هد نمرخ كرکن وسلوا تن قجهدافوا

 1 هد انعم کیا تعرس ع ازتهاولهسنلوا ك ر ویدنوسرتد ناب سیم وند ناو ر دلوک

 هلج هدروبف هکر دفوالوش هليځف ك نازو كنءمه عزهالا عرسمااداعرهتنالف رم لام رولک
 , یدنبا تیکسلا نیا عزها هتناک ی املاقب نوساواما رب ك رک ن وسلو! وبا لرکهلافهرکصندراقوا

pAاع رها وردشفلؤا لامعتسا یخد تم هد رعش ض ەن نکلر را هلوالامعتسا هد  

 ۳۹ عوزہلاو دحااهبفامیا عزرهارادلا یفام لاقہرونلوا لامعتسا ید هنس انعم دحار ولواهاک

 | نالفرهڵاقب ردەنسانعم كنا تعرس یند یسیکبآ لر انب هل دی دشت و یمض كنازو هلن تهف عزهتلاو

 | عطهل ةن قهروطتودبارظن هیهنسفر هلنبتع ع وطملا عرمسپیاعرمتیتلاملا بابلانم عزهب
 رک رمه عاطهالا هنععلقبال ىلا یلعءرصب لقااذاثلالا بابلا ناعوطه عطر لجراا
 ع رسااذاودعیف عامها اقا دیدم تعرسع اطهاو كنا ہغشآ نشاب بو دازوا نا. وہدنسکرب

 ۳ ۹4 دارب نام بە رد و دلوش لپ رسک كاطو یمص كي عطہلا ردکمرکسہللاەلمہم ناعودعو

 :ےھڑلجرالواہدومر فو نزواەلیدید نو یف كمال و یف كناطوكناه منطسلا ٠ ھ منطلا هتوط ؛غاشا

 ۱۶ هقتم وهو عه عه لاق ہنسا ضم قعصوفلب دیدشن كنبعو ص كناه ھا یعموانزو یک
 | هلوا هدننناج کو کک كن آ هکر ده ادلوش هلنوکسكفاف و یف كناه فعلا .ءاقتعع ع وهب |

 یراباالصا تآ نالوا یتمالع نانلوارکذ ینمہادبا ی عوقهملاقیرونوادعهبرک+ ہژادەلوَع-وو
 ||مدیدوزاکرخ هکر دازوج سأررانآ و ردب رق هنب ریرب هکر دزدلب قارب چ وا كل ذکه عقهو هو رم ۱

 ناو یسغایط هدنما قاخ ەق لون هرزواقرو نم ھف هلی كماقویمضكناه ةعقملا

 ew واہدنرح تلاع لوکس كابو یضفكدافو كناه هععیهلا هلواقوح ساب هرزوا

 كیاه حقمل عقمہلا رد هلاح هفثنآ ندوراقوب )کمک حاف هعقیه یدتناهدیعوباو ك !تیاکح

 1 1 8 - اک هی وبیس ردیسەویم كند انا بطتت هرزوا ینزوقلمر هلب رسک كاقو بدن د0ا و یش گلیمو

 ]| سبک رد هنسکلوش قلعزوزراشیا ندآفو'ەکر دجاغار هبا همم د اض بضننوہرزوا یکی دنارکد
 ۱ | ك5 غلا تهكم لاقت قاوا ۂےط بولوا نکاس هلنیتعص ع عوکہلا هديا لازنا لوا ندزئاع انچ
 یا : اهناللف بهدل اف رولکهدهس انعمهجوتو ٹل املا فاسلا نمرح ا هدشنم * a لا لظ

 لول قوال یزوا ینروهزمه لبق كداکو یمض ك ناھ کلا ماقا نباوهجوت نا یا :یایامکس ناو
 ۲ كمال و ىف ك ناه مال علهلا عب ارا با بلا نم عله لاقب ردقلرس رص هدابز هژنیتعف ملہلا هتسسک |

 1 يلف سم ہلدمو یض ك الو ىق ك ناه عولہلا عولہلا لک الو ہل زمسکا
 ہوس ر كزەنسنزمارب نابروەناسنار دلت وش ینحدملاخ نیجو عل اھ عش دبع! یتواامرسش نم

 صاع موب ر دک یمهلنفص هل غان یل لودلغصاغ ییوبقمهلنفص هلا علاه یل خم وهلوا بج وم ینزحو
 اک دن قا فیر ت ثیدوبخ نیل راربدەلی نالوا کی دش فصامو٭دمالکیراک دیدعالیلو ۱

 8 هرزوا ینزولعامكءلاه هکر دلی دوبو هلکیښد هرزوا یزو لعاف تفص هدروب نم لعف
 ۳ ملا ندنتدشهدابرراب وکیل هکر دفوخ لوشدا رم ندملاخو هوا یز وا ندتسان»هنس لکم ا اس

 ۳ مد هدیا مالعا نفیدلوارمص یبا ماد هکر دهنکل وشهرزوا ینزو هزه هلی صف كمال یا

 ست رممکك اهملہناہدبار اہظا قلجا ریت ربت ینعیاعب هرس بسا وع نر «ملپ,ناکاداذحاهلجر |
 | لافبتوم هلبدیدنتو یتف مالو یرسک ك ناه ك اذنك سا دعاپا :یالغوا كکر اهلی دی دش و یه
 ۱ | هک دهقان لوش لوک كمالو یریسک كناه عاولبل واهلا قانعالو یدحامیا ةعاهال رعلھ ہلام | ۱
 د سس
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 نر :تفومیرو یالوهاملاسفب 9 قرن كا :تنو کسر وردی ا

 كلذك تاعبهلا | یوم هلي كناب و یم كناه ةعبهلا دیا رسادوات هود ناغوط هدج اس لوا |

 ندبہحن ر بج یدتبا یععایرو ابناغوط ہدتفو نالوا ارک.دیجج اک ا ا
 هدجات رخآعہ[بوغوط هدج استلوا عبرارب ن ٰیدتبا مديد رایدید مبه نوح ,ھ بودبا لاو
 | یدت) یمصاو یدید ردهنساضعمقمازوا نوی ناعبہو یدیدارازدبد میهمان رسا 1 هدع روہەلغكاَروا ناب وہ بوي زوتکت قاط هکع رویربار لب میرەدنراکدیروپ بولکءویرب نعامکوط

 .قعازوانوبب شوکه ودهلنبنصف ناعهلا زرد عابر هدنمچج كعب د ىد عاب هدنعج ھ
 علمنا اهقنعدت یا اھت ٹی میت بلک ا لانبقب و ہقنعدماذا اناعبه عب .هب لبضفلا مہ 9 1
 ین كلداَفو كنان و كناه : .دعدبنهلا ہا ا RES ا

 .ناشلوارکد رعقنهلا کی ںیم ویر
 .كز هرمه "عاعتنهالا روس ناح اصم كنس ناطان هکردرکتم قا لجز لوش هرذوا نرو |

 نعي دعقنیهل[سلجاذا لجزا )جزا حقنها لاقت قلوا هرزوا تفص نانلوارکد ةلوستکكناب و || '
 قوا هلا هه هلن عوعمآ هساوالوغشم هرحاصم هرس هنا طاس |

 هلدمو یرسکكيچ و یھ ك لاه ںی یس حس 5

 ا لانش یقیوا مکا نو یلع عی ی ینیعموانزو ر دیک نهزا قمر ند
 تمونیادمههدعبانالف تا لاق نیوواز ۲هلنوکس كی و یف ك اہ ةععچ | !وموتادا ا

 تد ولج یه شاخ 08920 تیجویرسک ك ناه ةے ملا لیللا لوا رم 5 ا ۱

 عا ها هوا نجنا ںولوا لفاغەکو دةننکن وشهوزوا قزوم رم رنهولرقف لجو نص اه:
1 

1 
4 
 معهآ لاقب كجا نیکشت فلج تل هننکز دلی رسک هز مه عایتمالا ردذوخ ام ندنبناضعم مون
 كیجو یرشک ناعرا هننک نالواهدومرفو نوزوا هد دنشنو یف كنونوهل صف ا ۱ یتدش كولجب هل ا هجم د اض مرو اجا هی هم هازو ەچ منغ زغۇةب نکس دا هنرخنالف |

 یخ لن ہل مہم لا دوی لادویرس کک كلاھ عدلا 'ہلسانغم لب وطنو نوا لطف كار هلن ءار و ىن

 ناق نالوا یتا هلیرسکت نارو نحف كناه خرھلا ہنسا نعم ماعنیشوفهود 4 کمک ۳
 ءاکلاعی سمهلوایجالغا ربتهک رب د بهت سکلوش ع رهو ما لا بابل لمع ره لاعب هنس انعم

 عو رھتاحاضغلا نس صعب قاذك ےن مان مرا لفل وا كر چوکەکر دزاەلھک ل ؤش هلن
 | تعرنب ہیک هزه عارهالا هلوا عورضم هکر دنونحبلوش هیدمو یه كارو یتیم

 اصعب ےطعلا نە هک هیلا نونصتسد یالاق هدعولاف هلان وعره ەموقءاجو یاعت لوددن

 بضع نم دعرب ناکاذاع رم وهف داف رم 1 د ملام لء لجل رهآ لاقت زاربدىچدەكمەرتدع ارا هاو |
 لوش عریهو: کادری قانو هل تاوکس ك نانو یخ كنارو ك ناھا ی فر جدا ۱
 هرزواروم نرو ایلام ةعرهلا هلسانعم با ویهلاقعب رس هل ہر ذوا تعرمسیسعت کلب | ۱

 عەرھا لقب كا تۇس ەلد دشن كو و یر كرو كر دعب مالا یبا ید دود تنبوچ :
 ازم ۷۳ دنا نظن ردبایرهوجورزریدید هخازا مدرس هدنشاکبو هتبشفق عساادار ق عرساادا لجن 1

 | ؤتغوج یک هعوج عم >لاسقب زربد خد هفقاوا عفد قلچآ الم ا ڈے ھو ۱
= 

 صا راتو تانک اشعلت وک کناه و یزمسک پ٤ مسا سهل هانعع لھ فج ویک كا

 | كالا دوكناه ع دولا رونلوا نیکستهدهدعنا وای ھوا ۷

 ۱ دات یبسضدٰوا رام درو کلو و نھ ارت دعرهآ هن

 كس

۱ 
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 ۳ او عر فر زار هم مر یک ی اه عزا هل 1

 م
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 گن ل زود اینچ كاذک لطف كفو دفئ رنک: كم٣ مکا ۱
 برف تفکو اوس برقع وکس نکرینلواو عکول کولا نی تزاکا |

 ی ییا :عکوو با ثمکو لات زدند غۇ نال و |

 ۱ ثیلداش لو تنانونهج اص ن دیک دیک تاوبقزوبیو عننامتل اف کو ہلحاذنچنلا تاقو |

 اار ا ابا وب وفات وہ حول رولوا ٹؤابح ندننس ةمرچامفدوس ہا لہ تنی |

 1 بم هلو جابجا اکمل وعلو لاق هنا اتع بنک لینوکس كمالو

 3 ۳1 یی وایان خب نسل ند ار بدن ات یم س بوک بانان بذک ح

 ۱ روت وتو یکتا هشت تو اس )یک ناب
 موس 3 رنو دز بالغ نیز عیذوتزورساا لاپ قمرایناٹدنپ رووا تاک
  ۱: ل یهو ےب هنر میقوت و راز د خد ۃزغاب نالوا
 ج قالب لمغدفوک کفی کلات مارل اولا
 ا ەل رشا فرخ او سز
 الا کل هیهنننک وش عد ومو هنسانعم لاذم قب رطلوب شمت! مردی دو
 ۱ یر وزنه هکر وب هل » لوش رد قونرفانکسب بل
 1 2 |" هظلاعف ول ها لاس هلو | قو یرعاب ہدنس فو آہ کر کر اب د ههو د نوش

 «تهاکو یض وار خو وال هکر دیر مد ناچ چن ئ رمو الوش هلبدید شنو
 مات دیش بلص یا مبکو ءافس ویک سض لاق اهسن نالوالرت

 EERE ولاغن قلوا لر هیت واو ,ةغاک ولا
 لا ابو قیر شب طه هک لایت دا دو
 رو شہ زنم ا یو یرنزبیید

 a rey والت مسکو کد ولوو امت
 یاد هایی لب قلم هر کے ناتو نیمه اکیا مانتی |
 !يلامد دبا قا رژ هک ی رود نابض هل كقاکو یدمو یری نک كبم یی

 OT بشی + تنه ادا الا نیکو

 ۴ و رضا درس دبی ! روک یخ دو دنصم چ ولوو ةنس انهم صر
 ۱ مالا TPR نصبر و دردنصم لک
 ۱ ID الا لغ هبملواو ینن بتا وا ل اسقا قلق صب رح لم و رس کض كنز مه

 | فو مولا دنس الم هل ییخ» هننسک نانو می لون ی هنرهای خف کالو یی كمع

 3 پهن نواز ذ ردا دارند با نس وکم اومد رد اهن عمو بذک اذا

 عش

 ۱ دااماضبا لا و نج امیردا اما هل امیر دااخنالفرم لاقرواکیخدهنس انڪم عنم
 ]بام 06 ةعلولا هنسانعف پذاکءلبنسک مال رک متعنامٰی وع ماللار
 و و مد الآه يديد نوت یف كمالو یض كيث, علوملا یک هقسفاهلبا قساف
 ۱ ۱ هدزاوط کانت |یبعم او هلوایلنروا ہدزەجالآ هکر اید هجا [لوش عرکلانرولع ||

 اا فا ها هلو (EN ومو رو لاق رج یون عام ند هوا لپاه رول اوا مججهدددهتم ناول

 | كارخ ی كمالو یخ كواو خیلولا دنع ہں میا كمالو
 | هب ا واقف اه دیو[ ناتج لوا ا

 لوف ۹
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 س ج_--ج بوسه

 قال توانا هغشآ نوی كنءود ہلدہدشتو یر سک نانو یرسکت :هزمه:ځاضنالا :كغا ص حا
 عضو ا نمکید٭ هرکصندق 3وق هاتف رکا نو یلط یو شانِ کا تی رز روص 1

 نما تک نکن الا ماذنا تسس بولوایدنخار مادی دشت یف اونی
 ةنزرانزو ىلع هعوعولا نسخ تعنوهو عووعو بیطخ لا و بوی

 وهو عاوعورادهنم لافبزاوآ :نالوا مومذش لینوکس کنیعو یخ لواو مو

RDO |وس عا وع وؤ موقلا عاوعو تعمم ل اومنرا د ید هنس هن امش رمی  

 اهر خوندن بر کر لو لو یزییکیھ و و تا فال فر |
 هدنناخش ارغوان ون داف و یعفدلواو همه :ةففولا ردلک بک یانعتسا هاوار اشیا
 یضالم* ٹغلا عفاوه رزبد ید هتمايق هعقاوواهانطع هلیرس كفاق ةعفاولا یه[

 عابر لر شک نفاق لنک و یخ تایم عقولا لر لجو دزوی لپ سک

 ae سری
 هدنرزوا هلرالتطق ەعقینو نوندیا تداعی نر وط هدنرزوا كن نغوط هک دان قوق 94|

 نژوآ هعقبم یدتارلطب و هنس انعم ةف ر مرار ید مش جدعهیمو رو د دب عا |

 ۂفعنازغوا کور, كي کوہ نالوا هنخاط بوکس تفاقر ىح واو مقرنا راي قاچ هلكت یشاط یل ا
 ا وا ذگنمتففو لا رد داكمشود ند ەنىئر مخوو اتفاق مدقلاب تعقولاقب لہ یخد ||

 قولا اھتددجاذا نہکیلا ثعف و لون ل زی ھد هک نیکسکیغام اج عقووثلاثلا بالا نماعقو |[
 هقفهرشاط بولو جور نرکع رزب یقاباعقوو یددحاو هنبتخف كالدكا ةعقولا نشاط هاتف |[

 ولا هر اأو ضدالا طظلغنم همدق مع یکتشا ااعبالابامبلانم رب لجرزامقولاق له
 ۱ 5 كفاقو یف:لواو عیقولا دنیئانعم قیقر باج“ہلوادقق وبكر دت ولب نوش هرس تافاقو یش كواو |
 هنشاسط کل یک کد هک ږ اربد حلف لوش عیقو و ردشخشآ نشاط هکر دیخ ظ تآ لاوش هل هاناو ورک ا

 قلو او عیلقولا گدیبحعقلاسب قا نالوا شف میقو نیکسو وا شفا نیکسکب ولد

 | هنت اتع رالاتقغياقو ودنسانعمعقانمر ولوا غجوص هدنآهک رد روقوخلوش سک هلرسک كنانو ||
 | ةو سانلا یف عفو لابي كا تبیغ قلخ لادم یردسک كفاقو یتفدواو ةعبقولا | و

 قوتماوا كح وک رولوا عججوص هدیا | هک كيلد , ابد نالوا هدنرزوا سا طو كع ا شا

 تیغ قل هلبدیدمشت كفافو ىف كواو عاقولا نار طبقو هدقدلوا هلویداب رو نوچ 2 1

 ہرّزوا یرسکكنیَغو یف الواو عاقو هان هلبددشنكفافو یخ لوا و ثكلذنک ةعاقولا ہنسکنِ
 هسرولواهدنف رهرار ان :هدنلاسهز هدنرزوا یاب ك هکر دغاد ل وش یکم اطف لیسانب

 هغا دز ودم

 هشارغوا هلم وق هلی دمو ی رسک ك زەربه عاقبالا عاقو ەت nt ےہ :

 هداه نالفنالفمقوالاقت راریدیخد هک !رهارب هیدنسکرپ عااقنا وموقلاابتعق

 قسارف وا هلبضف ك فاو یب كم هریغدعقوا لاق نش اغ م طاق

 عوغۇوزاريدە رومن اقهدننوکرابعیرو طقتت لاشالو ضرالاب عبرا عو لابو یشلاقو لاقي
 شنجر ك شوق ةلۈكسكفاقو یرکالواو تو ةعفولا اعوقوراطلامقو لاقرب دید هغوي شوق |
 ژدیعسا كز دلت لب سکه كفافوین لوکس تانتسو یف كون ون عئاولار لا ةعف ةعقولا نسل ها لاقب سفوف | 1

 كن رم عاقیسالا :قلوا رظتنم هنعوفو لنز ار طا جانو ان عفو

 و
 9 ای

 | هاشم بن وكى دانو ین كان عاغانلا:ةضبا لرقن قافرہطرخآتاجحاذاابصوِت
 | تان ناضویتف نان الا هضتواضنواضو دهم لاق اذان 0

 1 هتسانعم ك سود ہلنبمض ع:وقولا اعافو و ةعداوملانملا نره وفا لا هان هرس واو ۱

 مو

 عفو
 عفو



 یر ےب و ا وع روس و نیست ا
 ساب نفر حوا عضو لوڈ هدف |

iین سو ام عیاضوورولکییدیدچ او کنار یگ ياض  

 تو افتد هلنرخ کز یوم لو مو شخار نہشروا

۷ 

 ×× و و

 رابات دارا شاور حرر کیااور ود
 دماغ نسازا تون وفهنکید یر همان انو ارك ولو اکو رشوه رز وارلحباخا ||
 اس انا ید قودلرحوکندهحوسر دشوفز هانیه عصولا زارت وطن ||
 ۵ راک زضمو انشا سدان قلم متون نسرین یا
 ۳ جسم EE عوضولا رخ در ہو ۱

1 7۳ 

 ك +3 عوضولا ربا هجا تاج اجزا عضو لاتا
 بی ات هدهپهنلک ندا رزرط «هننراجت عوضومو ع وضولا نرمی لاب رولک نسانفهرس
 اجرت جور کی اورق رےہ دوری
 لب عضو عن مس ام یا لعل موا لا شرار یخ کتب اررض ہدنواجت اہ ای درکار
 | | هیئوکشیاداضو فالو ةو هراز یاورا قر صل هتسانطم عمو قد داصوت
 ۱ نزن ولر ساک هل اخ اتر لاو هلن وک ال دا و یرتکًلواو رضا و
 هی او نزد نان

 او اھ هبط دب نهی بال دینءرخ عضو نعم كاج رک د وحاب ند "۱

۰ 

3 
.۴۶۰ 
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 سگ ےس 0ص۰

 کیریئر لو زیا دو ۈن ەز ۇەلەش ان

 و ولت لانة نیلام ناقنا ول جک نما هپ شک ابو یخ را |

 )هاو ین اطنیرعلها موخلوا نوا لح لوا یزدنلق |
 | تان نسل دو زد ید ہللا وف شناها عضو | لولب شوند الوان د زم ناوفک دام رخ لوط ہللدمو یربمک هد د اضو| صف واو |
 | قر ءان ایف كد اظ ملا نیلام کفن رش هک لرب دیخدهنغ اپ كقلخ عبضوو ةعبدو هدنع ||
 ]| تلخ اغآنالزازوشهعضوواولا نم ضوعءاھلاوا اهرسکو داضلا عقب ة عبو ةع هبسحیفلرقف |

 ةننرولوا ضرع ندنالوا هدنرخآرک اونسرولوا چ نواری بدلوارکا اردبم كوپ
 اوا اک د هکر د هان لوڅ هلب رسک دات :ةعلضاولا نالوا ند ةيق نم اعز ولو| نما
 لاو قوت اوقاف نرل فدا تاعضاول :رانوا انا
 کو دا او وهم حانیه رامبو اغ سوا اما نالوا رک ہود ناشر

 وک مش ٗدعوضوما رواکیدعشومزال:دیلحغمدنلوا رو نی رشا و دان اهتسضو |
 8 : ةعضاولا موف نالرا تحمر رد كجاغانانلوارکد می ا كاغص ا هودنالیدالتوا
 ءا تقوا هتم خرو كد لر یو قم ۈقلدكو ا بوشح وا هنضوصخز ملیت 1! داضو

 شانك ر دلروغ لوض متماولا ىش یخ فاش ف از اذا مالا یف هتمضاژلر تر ولک هد هنس انه

 اه امز رق دسفر و کک یضبح ہدرہطر خآ تزوعمل:وکع 8ت



 سست
۹ 

 )7 دا وات رد ۱
 ہللا تغزوتسالوقب كیا لط چهل هلی یسک باتو كن زنی > عاریتسالا ام قم 8 , یابی تنا مار عترت تا ا ا تا ا

 حالصا ینآب ور و هج مورن هک فن وشال تک از )ع اولا دنس
 دلش حلوا اپ تل نوکیا قع او جلو دقیق | یواش لا تمل ایک نینجا زور مع لا ضعب هلی فۋ هجده یم زرکب یا خب دن قوم راک و یرزبنالوا عين ا

 م زاو کز و ااکو بکن اطلس نم عن منم ازین ساق وا
 نیت نوک كنادو پا خون مطا مکر

 اکینزبو مکس ی نخ قبض اوت نباش مربا
 نداآطب :خئطو هدرچه کو سا

 ةعسوذ یهنیلف لاله لا ار دید هتفاطو هت زف دنس و رد وان

 تودف یکه جنم لبن وک كنبسو یضتلوأو خوا غسولا !واولا نمضوع ءاہلاو نج

 جے اذراصاذا لجر امضوا لاقب قلوآیحیاصازض هد مویرسک تنه
 روبدیحد هغلق ییغ عاضاو نورداق: ابا یا ن وعن و ااو باباه انینبم امت

 : ردیپیقفكيبضل هک كق لوب ی هنر مرکیلا نرو یلع عیسوتلآ ںیم

 رک او كندر غامضبالا لو تعسودلیدبدشتوا
 هدنلح دی دشتو یم ك نېم وهاتف سوت عنولا طجاوناصادا موت

 لاقنهلواجسا هی کت مرام

 سن ایم وات هد دی رخ او ٤ط
 ی هلدعب هکر ردیدآ كياوصیکیا هلی كنار و تالا دیر رم

 | هلن عسق ع ردشاوا عقاد ناضرح دبی چو لغ هدراشا تو شو اما

 هچ دلو ترورضهرلالوهلوقموبهجرک ازار ولف لحل یخ مال فلا اکے هک ولوا + اکور
 لا ددشفلوا تمارفیخد متسللا وردشمل وا تءازف ملسہلاو یک کرو د زبوز می زالوا

 | ہک نماقالوشو هنسنعم بنر اضر نگیرید نو تو ا

 یل ورود هعیشو یخ داکم ن وپا قموق وطرارص نکا خاقرا عن
 نلغعش شوت و / دیعدهلولنال وا هادنس هجالا دونهعیش وورلر دهعیش و راهم طو نر

 قلنج قدر کی كن دلار شم :
 مالک ىح ةغاطو RE SPEER 7 تعم

 هل دشت و 3 هب

 عو

 عشو 3



 عرو

 عدو

 | تنزمه عادبتسالا ردینیاور ناسک ناسناوا زک ذوب دادضالا نم وهو اهنلف دنع عب دو نکی

۱۸ 

 ر ا فلا ۱7 هنرافو اربد ین بو رتافویشاب نالی هد کرت ناسلاک اهکر ولوا

 : قلب ۱ زوا افتصوروضح ]یه كلاد ةعدلا ةعدلا ها عقب دو ندراتچنوبروک دم یدحاو

 اواو عیدولا س سماح ا بابلا نھ لجرلا عدو هنم لوقت ردضوعندواوْششن انءاهنالواهدنرخآ

 هک تلاد ع داولا عیدووھف ع دولاس هنسکتالواهرزوا تو یو نوکسهلبددویرسکتلادو ۱

 عدت ةقلکرغ نءاعدا ون ناکل!نالفلانلاقب و ضماح وهذ ضج لایک ع داو وهف عد ولاقبا ہانعمب

 تكي ةعداوملا ةعداولا هنسک نالواییح اصثحارور وروضحلی per كلادویدیدشت كنا ویمض كي

 چر ارد و یھ كنات عداوتل اوتلا هنس انعم هل اضم قع را هل تاد و ۱

 کسب یا غ ودوماب كيلع ہل وقهلموهنس انهرافو ك کس هز دمو یعض كل دو یف كيم عودوملا
 1 عد رارعد هرس ور ہدروسبموزوسەم ىكى رزعدهعدوهدنلءف كنوبو راقولاو
 ی ددصدور دشفلوا هما یسیضامنکتر دنوخ مند عدبعدو هنسانعهلرتاردرما ہل وکس كنیعو

 ا ۳ ۶ ودوموف هم دو هدرعشترورضرواواهاکو راربد را هککب زبد خد ع داوو لرد هکر دکلب

 توام عیادولا اان قد دور سکس ا وین لواو و ةعیدو لا هر زوال صا

 4 يا یفداذهتعواوف دسو سش E ا ا ہبلادتعذذاْذالاع

 | ۃعیدودتعدوتسا لو وقت ت كا یاطنی سام واظفح هاب یطتعد دو كن هنسن :هنسر هل رسکحكناتو

 1 ست ةعدیلاو او هلصف تالاد دوملب دعویرسک لم -عدیلااهاباهتظفضسا اذا

 همراز کسا یججهلبر سكت لادو ضف كيم عداوملا عدداولا اواخر ولوالذْیبه

 ]| لددی و TE DS هيف كلا دو كن هزسهع دوالا
 "لوشعرو نکلوزازدتپا لج هنس انعم نابج یر ور ها مز نٰیدتا تیکسلا نا هنسانعه
 اب وولوا تر اعد نام عبوو هبلوا ھنسرز وانغ ہدنئفلآ بواوافیضوربفص

 يک ارد تدواو :عزولاو هلبعفلواو ذعارؤلاو هلنیتع عورولا راغضیاعاروانالفا
 ]| تابلا نم اعروو ةعاروو اعوروعروب عرولوش هدشماشعمقلوا فیعضوریفصر دراز دسم هرانو

 10 ESTE وش هلیرسکتنازویفخلواد عرولآ مانا |
 o ESHEETS انعقلب رسک

 ۱ یرکلانزو ىلج عیزوتلا چرظادإاذک نعیرولانپ ٹتصح یس كارو لنصف عروتلا
 || كانك سر وک دکره خیا ناس ینعب هعارتالو لصللا ع رو نع ہللا ی ضرر ثیدح یف وكغا لم

 ا ولدي هنس انعم ذر ری د ج هکمردنوډ یی هنسنرو هوار ظانمويد نب هر وکر هلی "منم
 يوو ت طعن دهد رول هنسانهفلاک«لعسلب وسلب كاارویمضلپم هعراولآ اهتددراذاءالا نع

 زا نل اوذن كن منسهلینوکس كازو یف واو عزولا ردیع“ا كنآرتلتدنویرسکكنارو

 ۱ زو لوقت زولك ھنساد نو هنسابعمقموفیلآنکواكرکسع عزوو ہنففک اذا لالا بالا نم

 1 ۱ رسک اک نانو یر دک ن رہ. عار تالا ناف عز وا مهفلاست ها لاق هر خآ یلص منم اواتسسحاذا

 | يلاديدشا غ مو یعااوا مع عازیما :فکموتفنک سش اوس یس
 : ل 8 ك تا غآ بوزدنف هپ هنن ید هندسی هد مو یر سک ك نر. عاازال ازالا لربد هد هب هنسکنالوا

 | لوفت و ربدقند هک ماسلا عازہاو یزغفا٭تغااذ ال و ءانبلا للم هلع زواق >یشلاب هتمزوا |
 | تاکراةیهقانتلاحوب و لرید هک الو: ہنان عزا وا کم لام ہن “اذا غزواف دکن نا ولی

 ےس

 ]| ہددجنیغ یرھوج یابعءونو هتعطخوابمر هن تهزادا ب اا سا ۱

 سچ سس =

 د



1¥ 
 ج سیب

 هدضوحوص ع اقننسا و دبل بق تن ك ناك ت لسنغاو هیفتازناذارذغل یقتعقننسا لوذن كا لسع ||
 ڈنیصِ ید دما ف یشل عقتسا و تو عقتجااذاربدعلا ال عقنئسا لاقب قو تبا بواوامج
 كيه ا را اذ!توصلا عتنفسا للاقب زرد خدەغم افوراقو زا وآعاقتنسا وہرزوالوھح |

 كمردوباییهنسک رب هلن وکس لو اکو یف كو عکلا رب كج هديا لا غا هلبضق كفافو كناتو مم
 تاذاکو یم كنون ذعکنلا هبسوق ہکلش ا یئآ بورپ دوبا شعب هنع هلا اذا رمالا نعدعکتالاسقب
 گنوا یراکدہد توثرط ہل كفاک و كنون هعکنلا نمک ةعکه لحر لاس هنسک نالوا جا هلبعف |
 زاغرتشا هدنفرابط هوا نا شلوارک وردراوینب افیزمرقهدنرزوا هکی سیر اقوپیرادقمقمراب رب ۱
 زکحن هلبقف كفاکو كنز مکن الا قلواع بولوا یزمرف قروبك ہنسکر لنت مکتلا رار د |
 كنه زمه عاونالا ردصخاندسنج هلنوکسالواوو یخ كنون عونلا هنسک نالوا لتفصنائلوا |
 عاونایشلاع ونت لا كل و دعوت هصنر هد د مشتو یم واو و هلنبتعف عونتنا یب هلق |
 ہائر عج هلن رس ڪک كلاب حالا ردظفل رونلوارکذ ہلنیعبتهع وج هلیدمویمضون عونلآ ||

 هعایجملب رنک كن ون عابنلا رید اغوناعوجراسنباعددناغو میا عباجلجر لاقب روئاوازکذ |
 هکر ابدت مز هب وشز هتسک ضب وع اس ع ایج موق لاقب د دیعج كعباجعایجورونلوارکدہابعت
 ةعانسالا عونلاوع و طلب امت هل هامر لا هلوا هتسانعمن اشطعمیانوهلوا ہنسانعم قارت وص عون

 كمداهلدشتكنامو یتضالؤاو دعاب ولا (واولال صف )رد هنساضعم وبقن عوهتو ع وهنادا ۱
 نیعلاب كنغابنو كع ابن و كتخاب و كتعاب و تب دک لاش هنسافعمر د ی رپ قاروتوا

 عاجوالا ردهنساتعمضرم هلنبتعف عج ولا ھنساسنعم كعللب ندو م در عع هک نیڈلاو ||
 لابجا ہلیالبج ییج كل ذک لب رسک ك واو عاجولا ہنماضبراضر می بج هلة کلمہ
 لب رک ناب رار د عج دسا ونو مہارلا تالا ن:عجان وع: ومجوب نالف عج ولا ییکلابج و
 هسو دلوا مجناب یکیا هدنس هلک حه: نکل نور وک لبعن ییءرسک رعد می هدننظعل طب ہک الاح
 بوصنمرطكسید هسأر عج وين الفرك و رلر د یدل ؤا محض هنکی دقب| لن «د رقم ءاب بولو توق

 عرف رم یمآر ن سود هسرەعج و كسررونکهبوصترعضرکاو نسردبا بوصنم یز نزسکرونک ||
 ہئاعاما ہابعض كباب نسزریدینآر یعج وب وهایضف كنائس ر دىر ىەجوب و یساد منو هلی |

 نوعجولا هنسک نالوا ضر یھ هلیرسک ك يجو یم واو عجولا رارد یعجو بولو مو عم ناب ||
 یجتاذکهب رصد كالاو نوک كجو یتغالواو ییجولا یم ہل رسک کہو یھ واو كلذ |

 لایت و عجب هاب رسک وو یتغالواو تاعجولا اضبایاجوتوسنو یاجود یر یجوو |
 یا عبو برضذاغب ہنساضەمالبا كرو تج ز هل دءویرسکنءهزمه ع اجالا تاعجو ةو ين
 | لوقت لرد هکیاتففش بوبجآ هدب دشنو یعض كجو هنبتضف مجوتلا موم نعم ملال 2 عجوم
 ند هیت رم نکیدید ہل تاثر و كنب ره وجه دما فم وحار بخ اصو ہل تیئراذااذک من القل ت ەچ وت
 رد رب قا رثوا كمدآ هلی دم كفلاو نوکس كيج و یف كواو ءاعجولا ر دشا وهسبودبا نظ
 مزا ن یدشا دییعوبا هنسانعمربعش دیدن ییارش هب را هلبفیفخق كع ویر سک ك وج سلا هنتساتعمود |
 لوشلنسا .دننامزچ وکم رکتت !نزوللع می دوتلا ر دفرحملوقم هن فرح نانلوا صن ندنظفل عج
 قموتب آوا لود یناوبح ثاکرا حت د وتو ه نسا«. كمشلنسا ندع دوتردم | هلبض كو او عادولا
 نادەماجیز بوثلا عیدوتو ردهتسانعمكکر ام یی در وہ ىلقامو كىر كعدوام كنیلاصن یراب و

 تومور اجر و لخت تاعدولآ قلقاص بوبوقەنچیا |
٦ 0 

 - || توعجوموومهلاس رو یخ د شن ٴوم عج یماجو ہ ینہ كآلذک لب مصق كفلا و یتخکلواو یعاجولا ۱

 عو

 د

 غو



 تا تنشق لسنا جهت ف هاو تان نیا |

 نر 7۳ ی سر مهم ملت

 شوج یھب نا نمی قو مزمن تس را فا و هک |

 و ی بز رج یون نرجو |
 ور یو ےہ ی

 تب تو مر فو اچ

 ام اوان تارلان -ه تیز ده

 توسان مه ۃننایرختداوبو |
 مایا اف اوبد یم نم دف نەتى رن وص عا قنا و اچن ذاق

 ۳۱۳۹۳ فاقد هنوز نوح ناو چو ها ۱

 دروس ی تو
 ۳ دیس

 تیس و ارت شی او ده ت ۲

 ۱ دن اولصاش ۱ 7 ۱ ۔ لاقب ولکدنسانوف هب رسک طاق عقاسنا
ا مخمل ۷ رظیاوخان مال لامضبز واک دمتس انمهزانوتبایا

 ۱ رسم

 یاس ر رد زر یج ےس در
 ۳ الامر دوو سس و ےب

 1 تا و هاو نیوز وق کرد ہوش لوش عقنووص نانو
eیر و خىر هدوم غز اعظم دنا تفس اوایل رب 

 ۳ هم ہ

 کدر قس دعو یب رک كئاقو جتك نوئ تن دوسیفلااذک وس

 زا باک هو رو 4 ابن کود داری و فابت نال وا و اس
 من اب فنون اش قا ھچک ی بدلوا هندکر تی
 ] عفتاناوبخردی کد قلخ ت وج ید تمولا عياش قن نالا لاف هتسنا اط ناراوط یش ذا وا عذ ی مچ

 اا اتش لب مد نا وکلا لک تایی عا الا یکی ید
 و4 زیاهنمیقن مزغلا تینا لتا ود مکعب ع دمع داق رف نرا وطن ۶ع افتناو
 ۱ فن ETRE ۔ھچ یوم
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 هاون ولو غب ندنیھچ للواا 1۔66 یریہدنو یآزدیا تعج نما
 | تی کیم امان تیر راد

 | نالوا بنا ع اسطقنا كا رب هع زموغ ماها جرة یا جزا برق الف دن :

 ,كنپلو یرک نۆ وچ ںی ھم
EEREیوتنک تن عسل عشا الش یک او دب / 

 سسس

 ۳ كالو قاچ دوو زاسعتاو تنم اوج ۱
 | هلتفسو قو نو نشو ین فون( اوشا وف مس لاقب راتا الو شید ناب اتش تو 1 5

 ۱ غوشقل دتا هيا مچ ناغو هل ضواود نلیکو دز اۆ یک طو هاو 3 نرو هپ
 ۱ ماست تمام كالاها قت اوز اب تابوت

mpكنج عا یوم  | 
 اودفنور بیک كاتو كا: ءنمه عیاضنال هر جاوا وتمر چو لم

 | ضيا لاقب هنسانعمیضلاخ كنس زه دلی زبك داص :مصانلا.طجتس | لمل ج
 ا ام که دنا یم امہ

 ہہم وع جج
 ۂلاصو یوسک كانون عمنا جضواذا مالا عصن لاقب رب جد هعلوا مو هنن ع وظن وچ 5

 هرز وا یاورآرف كتاب ناچ نادککیا فان ارسک كب همسه عاصن الا ںیقوار نیا ہلراوکم
 رعایت نو نوه اس فا ۰ جہ 7

 قمرطولهبنوکیس لی .لداصو یف کیو مصنلا لانلادضفوفسفن قامرمطزادلح د
 كناطو یخف كنون عطنلا هب تساوی

 كن همه ع اض الا جلن ع وطنا هلق کان اطویرسکتنونردعطن ید یر و ایپ نطو
 ٰیرارا شف د ب شاکی مطو ایکس طوری این علمنلآ :یهبتالنک

 صف عطنتلا یدنبار ورم مک او ولی دفن اض دین عطتو حلق و "رادرا
 هک دن وضو زعل يحد تن ۳1 عاضنلا. عا یی ودا تده دزو هل شدوا 3

 هل نوک کناف و یف كن وپ-مذنلا مرز دیس هو لر
 عقل عفتنافاذكبهتعقن لقب كم هد سک ك ناتو كن هزه. عافتلا دی

Tnعقنؤەنس انعم راسبغز وتی وكس كف اف و یت كنون عقلا ہنسانعم ہت  

 هينا تعقن لابتقبا ردتف ايتن و فن کن اکن ادو فاب غبن وور دئ

 رنج وت ود لا هو چدن هلک مکلر زج یارکل عقنباولیم وم ہل لک
 | خرا صلا مناقب ود ید هغهردلاقیزا و آ بودا داب رف منو ملا مادو
ETE aن واک ىج یم كا فن نالوا ہنسا سلم توخوفنمانعمراز یت چل  || 

 ناو رک تمیز ین یو وم ون لوا د
 ىج سس

 | یرسکكنونردعظن ىدى زو ھنہتھڈ علمن یربر دراو خد تغل جو ہدنوبودعقم نالوا

 ]| ك لنت من ەنفرۈضقم انە لنوم هدنن ام تنیعو عف رانۇت منعنلا قرا
 قموا قازا لو رالا نرو خج _منعنتلا رک نالوا خر سم بولوا نوذواہای نوک

 عن



 عت

 حس” 7 سس 3

4 8 

ETT ETTاە لركن ابو  || 
 قوق زود دود باور شر اف و هکر دنوأ لوشهلردعو و یر نو فا میم
 دهن اضطا یار ها دور جی یاماها زلف

 دون ارضا نش انعما دم فٹ رکون ناک ندننغآ کمد ها هاو یف نیوز
 هم كان تا "زدشغاث قزاغ اتوا قالتا ید بان یبا هدشوماق ردن

 EES اخخ رادان عت لاب قمنا اتو ك دوغاپ رکو لبد شاو ا
 ھ1( ې دخُ اذا هنضرا نعمت الان ذب كش ودرود ندتالو هکر و
 دے رولواهدنکک هفرآ هک با یا بف کان عاقلاو
 ۱ ا ا و تشنج رک نم فوم ۱

 ۳ وج و یف كلو غلا رزین كىك8 نوبي هل هک وو یخ او
 ایم و یابی سه لاف تر دف زا گام تی وا

 ۱ ۱ انا ولاویصت ا تحض لاش زارو دخلق هرزوا ضال غا فن مو خان
 دلت تقالوش نام لا علا هوا حوبذم هزز واج و نانلوازک ذکر دراوطلوش و ۱
 قلات عزا )ومن قمزاب وقت هارب یی هنس ار هلن وکتستانازو یف كن علا زم 2 یا ۱
 الا ملف ق یا ع لای نالف لاقت ارد خد هخدضح خور عزو ەتەلقادا َقاثا اب ا

Eمتلحا ةتسكر الی رس کم كلوت عازلا [هدماذا:موفلاف عز لاک رد ید  
 See عزانا یاتتاذا نالا تالا نم اعر ع زدنا لا میلا نت یاوا قاتشن

 || رمالا رع ع7لاض كا بانت ند دن هانت :خوٴوللا ہودندبا نوت ونک هنساعرمو ۱
 ۶س4 با او بهذ اذا بلا بالا عزا زر ز دهدههلزا داس قتلا ودل دع E وز

 للا زااص للا فو ار: ردي عزان لنبتضف هما افلط ترحاذا يا تعزن اش ر رار ید |
 ۱ كلو عز ا میز زدهتشانعم ىئ ات یقفتز :رههاناو ةانالا لها هحاللاصاب ماقاذا عملا
 رب نون مزا نزد یشدهیزبق نیش دمو هطبمایطم تیب رغ هیدمویرتک
 هر احیا رنو ینا رس ناک اذا ع زن نخ لاب زا زانویف ندا ثنلط فاكر هلند فلو
 لوصا راينا لوش شه کن ابو یت کیون مع لا لرد هنوبف ندا تاط کرا لب رق

 ا شعلآ بوک ندموق هزرخا هک راد 1 هکر درانآ ل وش ئاشا راضذب راهلوا قۇل

 | نقب یه دەك رادویف لوس هرم ك نازو ىة ون علا لا رلهتلوا جوز رانا عدل رد
 ۱ یکی نور زالا دا فلا سا رفاوا لاک لکه بسر
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 | تف تازلا هينبلقهدنآ هکر نانلوا رگ «دنرزوآ نلآهلبتعف ةعازملا هلو ازالة ینا یبا كنشلا
 تا ا4ز وک کنول نیسویعف ها اعزام عزا یه
 ۳ ںی کیون لا اشک ہدنوقیخ قفل ازویمسلم
 ا کارو یخ كن خر الا قم ماس از نیا انعم خازن لف تاون
 pT تچوبج رشک و عا ۳
 ee Ra ںیم موقلاغ : كىكچاىطۇ یهو دم زف هللا
 ۱ و ۱ ا ترسب نیازی لان زن ان الف تم ار اب هننکی مدیا ٹکا عس لب رکن نازو

 زیا مان تلف ی زنان ىغا تعارف مرز کت او كمه
 | تیشرت سا مو کل دیا عزم مال نت نا رابوق قو لب دیو فاو

 9 تا ساحر هلبضف كئازو یریگل عر علا



 ارد دوس یا حوت لاقزاک عج لاسق ذی نیل ۳ و یخ تون

 یو سس سورس سس سس
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 ا

 ۱ می دنس ازعم تب ا ا ?rî شے
 نس فو هاب روک ی تی کا

 جسم عیرس بو اما رک
 او هل سیک ETAT RTE اونو یک

 ددنسان ید مد یا ات فی ار :عاملاو یم نی
 كرم حاتم لا اف ی نع لج را بیعت لا رد خد عم وقيلا نار

 تا یش ہلرقف نو نم مایلی ار
 مش لا اکم شیوا نفسم هه ہم

 ار مد زا تک نا زرد دن بول ڪا ورو 9 وقت نی انعم نوا را جما ںیم دبابا زم ةعاتم :
 | تاڪ بیوبروق نتنعورد دف نک لوا عد یک ی نیدلوا ښخ اک رفکرد
 قوای هل دب دو یه کانونو هلن gl بی كن لپ ۳
 لرویز لرد دنس هزات یا هود لیپ کونو ی لی نام

 نفی جد بوکس نر یخ کو میل بو چکی دا تبرک همز یاضتق دوش
 هنرن وکس ابو ین حدید لعاب ہیچ ادا و باد

 ین لن میم ضد الاهجو یلع یرچاذا منع شاز عام لقب ردع
 راپ دهد هنر رکسادتتنآو لری د ید هطجاشتوروزسهجیعو مات وا ازک e و

 هدعور تالو هک بد هیوضلاوش تانک منو لرد هوهتسادتا تاک ۰
 یم هڪ وج بس وجون دو ل زا ذی الو نارد دوش اراق

 یک كي عاودبلا اويا عورت عنہما غین لقب ییهچونص هلنیتعص.عروبنلا
 نر عج لات هلوفهتمو هنساتعم داملا نیعرب یفیدقچ فص ےس

Eا قجاقج وص یج هلبدمو یک | ابو یخ كلاب عينا  
 راقب کرد كن هود ندنآ مکس هد د هود ودر دوش هلب دیک

 هو لنت نیت یاور جم كغ

 jmn دونو وز زراتہا یاپ کا نے لو )وش و 7
 عضو رب هریک و نم یت یاب ایدچاو كن لوک كابو یخ یو

 E دست کا تی تن 3

 e ری خلاد نیو هتښا: نمی مان كتابت ت
 .عوجتو هک هادا الا بالا نما اعوجن عین ال

Eyکت اذا ءاودلاو ظعولاو باطل یفمینومجت  

 تاون نما مبل تال وتر رو شا تم شر
 لپ تکرار یک ناتو کل زم عامل هدر یلتوا قمار قالب

 | بعد هنالوا نوای: وت یم نا
 جسم وسط

 ۳ ی SR ی

 ےہ



۹ 

۳ 

 عدم

 نم هنوزم رنو کلم ۱

ney: ۲ ۸ار اس یدعا+د بخون مھلیا نابلابھذاذا موقلا عمال انب کک یدوس كلی  

 و اپ ۰ مظلا ییچچهلیعف لدانصو یضلپم : عیقلا ديش خدك نكيد

 بلا ۃراشادنکیلکی ضن

 :امباؤاج وت رونلف نونم رواوا هاکورونلف نکس یرخآزؤاوا اکو نکی كرم یل قاع |

 ق فان تماس وا فیفخ بولوامیرنس هکر اد هربسلاوش هلبنوکس كمال یف كوه |
 ۱ لوما مب عطا ردو قر ښا تز اش|ندعبار با حارض نخ اصولا بابلا نه ۱

 وا هکر ددنس امم روش مںیسکیاكزلنوب هلبقف كر” عاللاو هیدمو ا

 اپ

 سس سس سم ۱
| ۳۳۰ 5 

ES ۱۳ ۱دا بتوغاص هد ابر ینویق ہلی سک انو ت  
 o ہو مو حد مادا عرضلا یقاععتم جما لاشب یموقدوس

 روە ڈیم یدئبا قارعالا ناو ت دجوام هن نخ یا تال عشمام تالف زم |
 اقملدمو یمض كنبڈو یتف كي* ع ولا هبلتخا اذا هح اص بوتل جرا
 تعصملاقب كم | كارت عر وفرا وطلب وك كدا و یف ك4 عمل عضلا
 اک ماس مو /لرد سد ہفمروا وص ق وضٰص ەنس ما كندا عضو
 وا تمام تجرمو غم تهرانادل ولاب مالا تّعضم لاق رزیدهد هفت آننالغوا

 هلاعصملاعب را رربد ید ها زدل كس وافنا OT نل ع زلم عروس یا

 یس روی عضلا هلن بموه رالي فك د اضو مصاب
 و نه وما رد قاب ناکا عصام یش لقب هنسانعم یار لب هل کل داض
 ۵ لبیک ا داص, جناب لود انا بابا یو متال 7 هد ۱

 ںی بورذنودزوپ هک هنسارهو هلواش ج ٰیدوب

 ناو زرد عصتماو لچرلا عاصم ٰیدنبا ارفوافسکی دوس تنش ہود ناب
 بد وع هو ریا كشوف لئیرب که زمه هلیسقف لداضو یمط كيه فصلا

 دب : الثردنبل واع! اوتامهلعف هد د نا دنحما داغ جاا ۱

 لع دعما وید نوسیما نیوص قمع وص نباق بودیاكرتهدنجنییاف یا عر کتا نزو یلع
 || تدشموقدعم وى زاوا تلر داب ہدیرح تلاحو یزاوآ ن افجنک ر ان كن والم شغو لاشه
 ۱ 3 یا ہی نامىعما۔ رطا۸دشیا ور اساذا موقلاممعم لاقت ارب کین ددکمجازب یہ ذرخپ

 وش باوک تعویق ميلا; ا وال اش هتسابدسم۔ رخ ثدش :یتساهدابر

 قمه طب مالکی و ہیر ويهن ہیەنشیک ندنلام :تولوا هرزوا طبض ىلا وحا

 هه ۃ,كراوم ییملا ردرصحتم ہود نک لامنمب غجااهلبخ اا ممه
 نت ادلوراکآ هس زولوا باغ ره هکر د هنسک لوش ہلدی دشت كناب و
 ۱ کدہ ندبا تلالد هنا وا میا كنسهلک عمیدتای :رس نذر دبا تلال د هح اصم

 برادا عمع لیصلا لاسفب هسا برش دشا كما هدابز هلن انوکتس كفا یھ كی

 هد ال و نفس لاتین مت نابل هنسکر نیر وب الف عتملافیو
 وع هنولمقلمالاسف هرزوا یاور ایک ی لواربفتن ول هلي رمسک كناتو كانهرمه عافتمالا
 وجا مل او ةدج ولاءابلاب مفتباو نونلابمقتاكللذ کحوع نفوانرح ن زهربغن؛ذال وہا

 غالم بأقع ةتك دوا ردندنزالعم ابر عو
 یوم 7 دادی و تر

 مو



 ي س دس یک کھ ست

 ا وه تامل اه تفبم اش نا بعد مته ڑعاش مان
E3 

 من یم الو هزون تعشمو هنسهل واهس وډ ب

TOPEK TE ENTE 
 هنس اعم هنس كل هدئاف ردعم هل نوکس كانو یم کم عن هب توت واذ کټ توت

 یازده عاتمالا۔ ارد هتسن هو هدئافرانوباز زیا نستمو قال ۴ از

 ۱ هی اتماہرب تعتغو یشااب تعنما ید دی نوپاوآ :نکب هللا ده :

 لیوأت یرمنسن یر دامن بو فاش زی یو
 وئع وا 0T هنج  تدنغتسا ادا نالف نع تعتم تما رعتما لوقتز کود تو

 لاقب كم ون هلشب رب نما تر وع دلنہتضف متلاو هلنوکس كنم اموات
 كبو یز نک کیم ملا OMOEA ےک

 e یو ده د ںی

 ۱ جا a وک اج ا ا رس روک :

 یخ كيج مرا تام تالا بو نار وم تایشخ لبر یب هنسسک یه
 عذم ا لاذویمف كيه . عزا 'دؤلوا هلکعاربمضت ییامرخهلبادوس هک دماعط لوس

 ثلاثا بالا مربع لایق تک خیر اهلی بنی
 هخامها هغازا نلوب نکرذیالو عدمو رد هر زواییاور دیبعوب او

 هباقص یرس هکر دهننکلوشهلیدید تن كلاذ و یتف کیم :عادم اہ اذا هو
 هکر دوب لش ہلدعو یر کک كنارو یخ كم ”عيرألا :یدہد رد با

 ال واوصولتوا ېچ هلی تانارویینف كا زا ںی نو سام رد لو رک ر یوو

 نالا نم دا ول رلاش :یک ناغاو نعا هاذیع | ۱ هر مه عارمالا هنب

 ولنوا چود عارماو هک ادایداولاعرمالاس یاواوتوا ردا لک ك ۰ عارتال
 قوج یاب هشاب عارماو لزن اف تعرما لنلا قو اعی نقوش ص1 ااهتعرها لات نم

 ٰیض جم .عزملا هعس واو نم نکا اذا ین

 | قاوصو واتوا یرارا وط هکر وید هموق وش خر مور نالوا واونصو ولتوا ةلب س
 ف كاناوو یعص كب ۔ مزمل بصخ ین یهیشاوع تاک اذا نو تو و 3

 ولوصو لتا هرزوا یتزو هیون ليم تنارو ثانهزنه .ةعورمالا و
 ۱ هززوا قوا ةزمه هلی ضعف تلا رو ىم كه عزا طخ یا ةن را صرا لات

 عزم | كز هبه یازو یف کیم كم عراا هززوا یباور ٹیکیھلا نیا ردهش هارد 4 ےس

 مرکتلا نرو ىلع میز نی وس اتو ا یی
 هدو ما ون ع هه طه انا هتان زاذآ اسنھڈی ن نطعلا عو را لاب

 بولپریا هلی دی شتو یم ك نازو انت عشا 97

 لیخم قیح ادیدش اضف بطغ هل ٹو د طا یف و عطقت یا طظیغلا نم ع

 یدندزدتلوا یکررتدندضغ عم هک مر دا نغ نزدیک دو عزک یدن

 یدنیا ابا ن دانو دارم ادعا تمول نکل یر کیک سس حا دب
 ۱ هعزهمنالا نو جل عز هہیلعام لاقي یسهرابهنسن یزیغاب تامدان

 چ جج = ج Cae رمح

 یو

 و
 سس



 ٦ جمع

 کم همه اخعالو رد اند فوخ وراپ تبذو یی دوام کر هک بوک

 ی

٣٣۹۷ 

 aN ةا الان ضو ارق ناله دمونیرمس کت تلف اکو ف ناب ده درب

 نا ذبع نیا لخلاق نت! کم و قرب هلیدم و یرسسکتفاکو یف كمال كاذک فعگللاونب
 7 نیر او ںنورسب ؟اتکش تءاج موي رامذاوظفح ره منع هل هللا سر

 نان كفاك یف لمال عکللا د هنس انعم سومانو ضرعهلب رسک ك چھ لاذیزامذو
 اس نا یو دو هر ہدعاضر تلاج تانک کاو هنسانعممسلققوص ۱
 ۱ قب لب هل حق ناعمللاو هلو کس کی سو یف تامل ملا لوید + هغ:روا نم

 ۳ التماس كناتو كنهزسه ,عافلالا ءاضاپاذا ثلا بابلانماناعلو اعل
 عا ذکر اولوااکوردی “ا كفر,نایەردغاب رومغد هر زاوا یزو منع ہلرنوکس تكمالو ||
 ۱۱ رک هیدن : لیعو یخ كمال ةعامالا نودیا ہبیشن هقرب ناتلوا رک دزد

 ا ر ہلنوکس تو یخ اد هعبیللا هنس انعم باع ردندر ویظ عابتەک :لیئشوطو

 || هوا ا جوررپ ی تحاذفتعم هساوا برف هفعر وق نا یدنیاتیکسلان هوا بنر قوغعروق

 اق قلخاب ذغمراغا توا كتبالور هلب هرسک تك نم عاالا عالالا هج د لشاب هر ارام دعا ورد
 تا شاپ ہغمراغا توپ سک رخ مو ابنوک ین کئالو ین وس علل, تل دقدالب
 سود كلوش هلی دن دشت كنا هدنرخآو یعف كم کن زمہ یلالا ةمامد 1

 | كك وكن ہیر دزک ك ب تمه عاسالا هاسنممهنوکس كمالو یخ کمو کئاب ,یملبلآ هو
 ۰۱| ه بلا  اطاوتانالاو سرنا | لاش قعرارف یراەم بولوارغا-ظیلح كنالسراو
 2 ۱ عت کاره ابطاو رم ینید لطف كن زم نانا ھه الحج دب وساو لمل

 ۱ ۳ لات ۳ ,rH E د ہل هل مهم ءا ةا و یرا هم كنف عابس هلن وکی

 بودی کار كن هنسکرب هلی رسک ك ناو كل هزم .عاسعالا هتسلتخا اذا یشلا تعقلاو ءا تملا|
 مچ تیزر ی تاتو مه مالا رغب و بهد اذا ول ال الا ی لوارغتم

 6 !هسلوا نژوانول نشیراقلوان ا وَلوا الا بونیرافنولرخآ ھتول یدنک
 هللا ا شرما رو ید َةعوللا هلي دیدش تو یف ےن

 ۵ جایتلالا.لوالا بالا نم دعولب بلا هعال لا قاب تبحشذ تک
 نوای > اطانزویلع ةعاللا قوشلانم قزحا اذا هدا وف عانلالاسفب قفاب هل رینک

 او ۱ ٹیپ یا امشج لا دو ةعال ناتا لاقي ردهنسانعمیعاقاب |

 سورس

 همه <

 ات ع بر لاب ید اوج ندهنسنرب تالذکل اطا نزو یلع عاللا عال ةعاهذآرفالاقب
 جد عافا تهور خالا تما تیک سلا نیا و ن دینا باب راربدیخدب : عالو عاوزج نابجیا

 ك زف لمال »نما دعیهل دیه مي اهل ر لات رهنما یخ كنه رک كنا میاهویدلف
 8 pT یکے سا كناتو یش کیم ملا( ملالصف)ردیسا كلجررب ہلبدمو يرسنک

 راد خو کل دئاف نر لاطو مغنرا اذابل لا بابا نمراهنا عتملاقب قمازوا بولوازدنوگ
 اسال تا اه تتش لاله اسم تا, بولآواعن نج ۾ متم لاقبا
 ۱ ان عن هلغلوا دارم مادخت ار دف ی ند یسانعم منم هدیروضو وهب نيه دن! يا
 زم ۂلادچ یان ام لج لاق بپا شاکو وبا من ام و لالا دا یل مبتلا یزوا كنه

 لافب نما انوا رکا دزو یم مقا را رد عآ ای ]بوخ هک هندیذرهورجن نالو اولکنر یزمرف
 ۳ ما. لتف و عباس, تم لاقن راربد هکر دبل هداف عیتوهرظرهع
 r RE طی بجا سو هلجنا 3 شود دےجد وٹس
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na ۰تجسس ا  

 میش تار اج لار هست نالوا هک رنک كناتوكت هرمه عاطتالا ندفبا زنا

 نولوآ[وصرافععا د ۳ مشق .عطالا عالم هه اک وحلاودانالاق همی ب ,رشافا

 | عطلالا ردقلاق ىرابب د بولبکو 3 شد كلذ کس مطلورولوا ضراع هعدآ نالوا» ایسوکاو| ۱
 ۱ یکم نناطویفف .ثلمال ءاهطللا هتک ن الف راد هس ولیکو د یزید هل ا ۱

 || كنج رفهکر ر دهنر وع لوش تالذ کحاعطاو هنس انعم ت روع شلکو دیرش د یوم ہلیدنہ كم
 عا نولوا غالم هدنروهظادتنا ہکردتوا لوش هلب كمال ع اللا ہرزوا.یاوںادیرد نیا هلوازآیم |
 ۵ك لقال وا نالوا فیفخ قواهعاعایدناوزعوناوةعانمل ات دلالیقهنمو هر ناو سا

 | لا فط تم روت قوا نا اون و رنک هر ع امالا عاعالا .نوسلدالنوا رکن وسلدالتوا
 ۳ وفن كمربدنتواع اهادایدهو یھب رس تلنبعو نتف ییاتلا اهتسنا اذا غافل يلتضرالاتم تعلا

 ناید زوکهیزکن تاوالاوتم كيیع جوا هک اسنتو یدیااهنهحلن یلصا كوو لتا رخ واه نیعلت ||
 زوبر وک یک و هدرا هر کک بار عر فلا نزو قلع ملعللا رابدردنود ها. هربخآ ناعهموا ||
 هنز سکا ڈا دمظع تعامل لاو تر دیخد هفعافاهعلعلو یسم دلت رسلژزلانزو ىلع ةعنعللا || ۱

 1 تزول منا. ۔ندشلوافر رابع هدنا ذکر دیلع كغاطر هلن سہ
 زا ملسلتف هلن یا رب دخ د هتاف علمت وكع ون هبناجوب هناج لوابووزغاچ

 ]| هنانهسر واجزہخ کما يراطط دمو یز ننک ك نیعو یخ كمال بب ا 71
 عقل | هک دنودینج رفطمفلنوهاطخاذا ین ہسأروذل لاش کروا ۳ 1
 را ةنشنآرب تر وعلی دیدند و ی كناف و هل :تضخ حفشلا سب رم و قا یو زا

 | بوکس انارو یرسنکتليم طرمو هب تست اذا اهرم ار تعغلت لاسقب كا
 ۱ غل لاس دواک هد هنس ا« كر وااملطم حفلت ورکی سافل اظ ترعز صا

 || لقب رارردخد هفلوا ضراع تار مات عغاتو یظغنو ب نتشااذا قّر مچ وج ریآ
 كناتو كن هزمه عاُعتالا عاغتالا روا نانلوارک بر سک ۷ علا ببشل 4 2 هانالف 7
 || خو هکتتروا توا یزورب فاعل او هنس انه« الا تفت وا تشواح قعر گاف وبه یسک |
 مقل اىن وکتس لفافو یش كمال عملا تب تیره انا نا باوا تعفللا لاس را
 ةلاعادا دنرعب هعقل لاق راد حد هک نا رظن هلزوکووابو اهم هامر یا ة رعب هحل لاب قغآ فا /

 ید دیبا ہد یربغند هزعبلابیمرو ندنټع تباتصا مل یدتادیبعوب هسقابفزوکر ا ابها
 || كاتو كن زمه عاغالالا هتسکنالوابا وج رتاج نجف و یخ ل لا |

 یاط هدتس انشد نولرضت ردییکمقتما زعل نو بهذاذاهنوا عقلا لاس ةي قلوارشتمن 2و

 مکآ فبوضلاذا متارا بالا نم مکس ولاەیلععکل لاق مشا ساب وبه مک 0 ۰
 3 _ 'یذتنازلیظ هتک نالوا: :درو قد لیے کف نافاک و یعض كم ال عکللا ردیباور

 میخ هالغوا رج وکو ہناروا بکر هورلرب د هبنسک نالوامیا:هیاوهر

 ۱ كانرعو یخ كمال عاکل اسهنع هللا نضر نسطاو نسنطا ییعی مک نم یر قع > ی

 ادن .عاکل ار ماش ت ترزوغنالوا هلدروهند تالذک يک تاشو

 ن اند هی كفاک و گلا زسه - الا لرد سوم ووووو
 'كغااودازوکس تناکو غف كمال اعکللا عبازلا بالا نءمكأآوهف کل لقب هنس

 سرفیدنا دعوا نۇھ دل وا لودعم ندعکلاز لواف ساتن زعم ا تا
Traعاکلزز ددعآلەدش” یخ كو ایذزاساوف  

 نالوا یرمرف یتزوبرفنو رد 2 یزاکدید نکرک هربخو نولوا هل شودرصوب ین
 ےہ تک ۱ر
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 درع 2دا ۱ RS رب

 سیم میت سس
 رن 1۹ج خمس رو يبندلداگوچا
 EET ETE وج ا

 یی پس igre ترازو ے

 هم رپ و بو جہ یس

 1 ۳ دوا

 تیالوعوضهکر تیورا یا دان نا یک مچ یس
 EYRE اا یم لاسشزارید ||

 لب تو عدلا ارب د یخ هکم شود ناناہنض نویصا قوق
 نو ۵ تن كا ردتیا ضب فو نال ان لمینت عبکتلاتعتسناذا
 هوس گن فاق دف و هدف فریم ال عن لای فب قلا طب

 حک ون مولا کا | لاسیقایلوامجبهزرب هی رک ناتو تلنهنمه || عوک `

 ايدا کای آرا ضمایر شاد
 دوا رکا یوم دم هلو هل: وکم راو و یف كفاک.ءاعوکلآ هلوایرکایکلب ۱

 اذا مت | عال افرام روی روا کل ٹال وک لواو یف فک عوکآ عوکلا هنشاپعم

 نر تره خاک وکیل نیمبمک بن اسکو را نما هعوک ی عا
 و آمده ییاور بوقت سش وا ب وخر وټ ناد هنتفرب ناس هدن انههخت |
 | تۈفاب با لب وەتق رحا دا اغ; نایاب اویا قفادوا هل وكىلى کدی یلاذو یخ

 8 وش هل لب رسک لاد و یخ :كمال.عداولا مال مالکب هفخوا ادا ناشي هع نل لا ةر بد

 حا یاب رسک كالو زك نةم مه عادتالا هعداول نمهلابدوعنلاضهلوا موم |
 2 ول هک لواوو یف مالی اعجو تفرج اخر قلا عذنلالاتش
 ضد یئوکس تابسو یخ ما میلا وا مهف ربنوعنطلا جم
 ی هوس تای .كمال عطالاا اعسلۃرلاوا بوقعلا هتعسا لافبققوص ا
 ہلا هتل ید میز ایئر ہوا ی جیا عزم کر لااعلم تاتکطاو
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 عذل



 و 8

 درزی ناتن یر اک کسر رواج وس
 ےہ تک كنویمضكماک ةمنکآ اہ انب نحو قبا تک لا
 IIE ELOY ا زاکل ۶

 كس بارغا بو بولیک هلو عوزکلا لرد هخادوط نالوا ئز
 م دیضو هم هبط هوا اعورک چکی اما عرک لقب نی وک ی لا
 د نیست وا سفت ءانالااةه ق عزك ل اق و لکه دهنس انعم تما اغ عو اب الو هب
 تر تب ییا ا یتشسسوٹیصراف

9v 

 غاركنا.ودرا زل نالوا ةي یدم نکا ای خرکاآ هرزر
 هلو دفدتسسا هبانم انشط نالوا ERR ےس لب

 ضد زیم مدرک لولا امت | مو شن وم ۋ رک دم عارکو لود
 اعا رک بیلا ی لالا واردبنجج كعرک لب مک فنار وی غ کیمرہ ع

 لو ول شباط «رق عازکورولوا لضفا ن دعا رک قالواهدقابا نہ رواوا بلا خ اردا
 هت هلون قوا ماهر اوان هوا یا یجصاهاو OE کار

 انکار هبیعض كنبسو فا کک2حوادز کلا نؤاوالماش 4 ماج و نار کو
 اللا ین درامد هبنوکس تنبسو یخ كا اک منکر درب نوبل دو ار ہلچل
 ا مک زد اه روس

 قوقض هنس ذهن درب نو یز ض مہا :مہ سم
 فوجخوتد هلوا قلقاروق لپ كاك و وود نو واذز ذر نوما ى5 ورازا

 انجم نیغ ر غور و يبلاءاما القلخا تب وضاذا فرم ہلا اش

 هکر دنا ل وش هلن مکا رسا ےک یل ود ەك
 نانلوازکد :دنغورط صف لت مو ڭ ز4ز مالال ولواهدنف ار طاتغاصصنال وا

 ایقبا جٹوزرٹرد هنس کلوش هب ددد شو مک نوو یمن: عکل الو : مایهزرواهچر
 قذتبا ا روزم مکی ڪڪ ینددلوادز یدوس كنهقا ردُموادر هنب ںہہظ یت هیق كرو: اب وک
 ترع طفل هدیرهوح یسرولوا ندنوعننالوا یا هدن نو رر كس برق 1 وا ۱

 عور و تنر وک ی دنآ قللوا هل :ازاما رد ئل وافو هل دهم ازهرز رزلاوت لوار یخ ز
 لاک یار سک كناتو كنهزنمه عاسکالا لمأتق رولوا ندشتعن كزاەن
 هما هشتم نران هس او هل فسا اذا ہبذبہ بلکلا ما عنکا لافب صف زر

 ودهننانعمر اچ بک مارس قر جوش OC ردهنامنعمناب

 رد ارج هرز نم ہلینوکس تنیس و یم ناداک ال کس معا ا
 ثافاک ییینکلآ رد هلبیقر ندنع هے ك ناس ویر
 هرم ]لکا کند اکر بو برق نا وا رکو ی تابه دنرح و ات ك ۱

 |نجافا یا شور ها ےک اور هکر دو یلصاَكإْسَو لود ییسکلافم

 | هجا هه هلکنآ هرکضن دنک دی یاب
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 گل us هاچ چ ال ا یر اا ا فان دی ناو

 وامر ج ٹالذک هلنوکس كو یزسک ك فاق منقلا ر دزکدنیارکن مزی نانلوا ههف ندیرھوج
 3 عن یضر یا عنع»دهاتش لاعب رددهاش نالوالداع هل فكن نو مط لی ملا

 رمەک رددن لوشەلِنوکس كيونویعض كفاق نامنقل ناغنقلا هلوا لثه ورچیا یراشید هکر رد هرغآ

 كفاق ناعتفلا ناعتق ةارماو ناعنقلجرلاسقب رولواربارب مجو هیت و ٹن ومو نکده هدنوبهوا
 یرسکتلفاق منت [رذوخ أمندفتقرزود نالوا هذنس ارا كن هب دیکیا هاینوکس كو یک
 | درنو بم عسا عنعلا هلوا ةدنسارا ك كن ہیدیکیا هکر دون زودالونت الکی کنن كونو

 کچ انف هنروع ع رکتلا نزول میت هلوا شیک هغاغوتهنشاب هکر د هنسک لوش لد دشنو
 1 نار تمقلان هلن دهفحر وا یخ هشاب تلاذکع نو :ع انفلاا يتسلى اة ملا تعقل اةن
 ع انفال دیس زرد هدهمرونکهرزو تابناک وبسورغ لو |

 1 ون دن اللص عانفاو هدفراذاهشأر رعنفالاقب ہرزوا باور فسوب وہا قمزدلاقیراقویشاب

 ۸ رح اوہ نوت وط غانفاو هلواهحوتم هزوب کت نيلاهکهلینیحرب قمردلاقیراقوبنلا
 او دکک [یغانج ع انقاو برا ضو ایا هر دما ارعبلا منفا لاف راربد یخ د هخغازوا

 اتنی هود عاانفاو نون وطر دقمتوط نم آذوخ اب نوجا كملكود
 | عقلا یناضرایباذک عنق لای دید هغلق یار ج ناو روند یخد هک وب هغالتوا نسیروس
 ۳ یار بل یتیم یو چپ اواهحوتمهباع :رهراوط هلن بتهف

 بس

 بس

 کر ا لینوکس او یف كفافع ولا اھل اون تلبفاواهاو ن ٹلاماذا تعنق لاق هلق كون رد |
 O EERE هد رتسک تافاق ع اقل عاقل قمارهطهنررواهودیشیدهود ۱

 واواقوشمهرز واهقانكکرا هل سک نانو كن همه. ع ابتفالا  ردییلق كناهقوب وازنادا اعایفو
 د ي طراریزود لا طا نزو لع غاسفلا یککرا كن اتشوط دابعص كفاق عاوقلاا قلوا نکریک
 يف نزن مع عاوفالا ہنسافغم رار زود یجب هل كلو اوو ضف كن هزه عومالا هنسانعم هنس اعم

 زو وارونکم یلء قا یدلاوابلقنم هیایوآ ویعج كاذکهلیدمو یرسک كفاف .ناغیقلاو

 ی ردیف راضعب ردنلقنمندواو ا و ردیواویدو رذ هنسابعمع اق هل دمویرنکتفاق
 تاسیس 2) هلی هلسهفءاحو لف اق کر ادلا ةخاق زد ہنسا تتمرادلا دعا یدتبا معا

 !اهیف نکی م اذا میٹکؤاذلاب ام لان رد هنسانجم دحا هلیدمو یربسکك نانو یف كفاك |
 و یو لا یدیدمدتشبا هرزواهعووب ندرلب رغ یمن یب مهورد ہرزوا باور بوق ویدا

 re ا لزاذ دهی هنسک نالوا لت ذرو ق دو ید روان یکلد هلی كنانو یم
 بیدا كنان م کوردیسا كشوفشحردرصویآ نادر بهادر ضر دیعج هلنوکس

 ۱ کج واتر هب هع؛یجم ام یلعرونلوالامعتسا هدد كد ءو هکر د ظفر نو

 دن ترس یس سروس ادم تل !او ینوکس تاتو ی فا هام
 ۱ رم وو هدنراعجو هدنرکذ هدر غمو زامل واعدن ەنیرزاۋا ءامج هامنک و

 را كمتکاو منک یدتارلضمب ردراشلک نوار کد هلیعبت ہنظفل عجب ارانو ار زز اهل وا
 ڈوب یدشا یرھوج ردکمدلِ مات عینک لوخ هکر دنوخأم 7۳2 عیتکلوح هيلع ءا
 شک ۳ کیر هنسانعمیدجأق منکوردشغل وا کد هلی رجب خرس سا نی

 مووی ام ونکم خلا و لبالا ثعنکل اش لوا هرزوا تنیل یتا كنو دوخاب كل وڌ
 فاکس مک رد رب رعبهلباهاممء طه ا طول واهطول تیر وطب

 ات es رکا ند رع عشنا لرزدشمچ نب 1 نوا لغو ابد و لوکس 8

 اذا

 اھ

 کن



 عالفلا ةعلقلا لالا سب ثیدحلا قورا د ید ےتراع لام هعلدو IN TEES هدا راگ ا

 ۲ تب كمالز ىف او تک عالقلا زرآ ٔساطملکنآەکنابص نوک اور ٰ

 یدحاو هل فن. لو ی كلذ فا الفلا TT ۱ یر“

 ہی هرکن لاق بورابقندرہدق دلوا ولمقج تنم كلذ ڪ ع القوهنسانعسر ابر نات ةا نالوا رکذ ||
 هلواعقاو هدر زودهکز رب دید هل فلوس لوش هعالق و هلق تلالد هنغب دلوارننم دا :

 یرسکكفاف ما ءاقلا ةعالق امر لاقلوا شلنا بولیزابوقهکر د :یندهکسکو ااش اطلب 0 0 ۱

 درک ل وش بف او قوت او وع تاعلقلا الا هنس انعم ناب داب نکلهلبزوکس كمال | 7

 | ین هک ردن اکوجروخد لوش هلبقف كنیناو یرسک ك لوا میم نعمعلا تاعاقم نفس لا وا ولنکلب |
 عقلا ہنساسنعمران اکو جر ومد یئج ہللا یرسک كنتنو یخ كلوا مم عماقملا مماغلا ناروا ةا كلف ||

 | كنهشیش مقو رود ید هکشاهلغورزهفو قمرواهب ناکوچنانلوارکذ زی بو ین
 تعضواذا بولا تەق لوةن نوضاموق بالکدوخاب عابەنسصا رار د ید قم وک ین ۱ 3 ها اللم

 عاهالا ییسام لعرربدهینهلب رک كفاف مو همولنهلیوکس نا هاهم ءاط
 ہللا یلعەنسکربو قاواروهقمو لیلذ هل رسک كفاقو تانهنمه عامقنالا هانععلب راک ەز

 لاسق: كلغ هت ددرف ك يلع علطاذا عاسها نع لجرلا تعغالوقن :زربذ ی خد هکمردنود ورک دک که قد ۷
 نکس هدنوا یدلق هیحس یناباب وید ةعه هرز ردس اند لتا هم هد | عشا قاوە 1

 هیت عملا هنس انعم نانس سر اوت ید هنش ان كليك ر واهو دەنا ون بو

 نانل وا ر ڪڪ ڈور ولوار انظ هدنب دیکبرېکزوکه کر رد دهن وس عو وج

 هکر ربد هک کسلوش كلذکه عفو ځباراا باتل هنیع تم هنم لوقت ید حد تم : بو

 نشاب بکر مهد دشت و ی كم و هلنبتعتف معنا رانوفهنرزوا كنوهآو كنءودهداوهیماهدابز
 لوش هلبعف لیمو تنهرمه مهالا ا وم یا عمر املا لاك باك قوس اخ ووا

 تمظعادا عملا نیب مه !بوفرعل اولو (+ 2 تام یتا ۱

 یربغ كغاب و خابهباقوازغآ راطز ہلکنآہکز دەنسن لوش هبنوکسش كه ویرسک ك فاق عقلا ہنر |
ERTS ۲ردنخلهننانعم نه كاذک هلبحف کمو ملیر نک ك فاق عمقلا  

 عقو عدو لینوکس كومو ی فقر د حق هماعورادهطانسبنالوا ندير د عطفهک یک طن لب مز ۱

 نالواہدنلاٴماسرہکن الوا هدر یکیدتب یب وج كامار مح تالذک خفت و شوک کیم و یرسک ك فاق

 رورم مک یک ع اقا کما بولآ دکن غا ینرغا کنن قلب سک ئانو كنم عامہ الا اردن
 لدا ضعب و بالا بابلا ندع عقل اس كنار اه ظا تاذمهدنلاح كلی دهتسا اب تی رش یا

 هکر دراج یذنباروپزمو عوض ارتملارشو ونقل یغلاربخ لای وز وه نم انس اضز عوتق ید
 ها ضر یساسنعم كننتلک سبهلوانوهخب دلوا ینهار هی نالب بو ربنکولیلقیرا 07 7

 هحر دقت ویرولکء« د هنس انعم ینا رعناقوهنسک ندا لاذ تباهدلا وتسهارسک نومناقلا :وعداقلا یس محار |

 ون مینا هلوا ینمار تسررپ وهنرهو ہدہال اوس هک دا هکردلوا سو ا

 انقمنشعنف لاقن ردقلوا یضار ہئیسفزارکف كخاف ةغاقلا اک : ہلیدمو یرسکُکاڈلوزو

 یف وا یعفكخاف_عونملا هنک نالوا یار هتمسف لب رسکتنونو یخ كاف ملا عیار بالا نم

 ةمنقلا و حتقلا هاضرااذا ىلا هعنقا لا تب قلق یضار ہلیر سک هزه عاتقالآ هام و ١
 عانتلا رتروا نشلاہ هلکنآ ت روغ هکر دز: لوشیخد ہدنسبکیآ هلیضف ك نوو یوکس كفافو یرسک کی دیه ||

 زرد هقبط ناروا دنا وبحامرخ كاذکع اقوردگج وب نعنقم هکر دزب لوش برس اف اذا
 سس
 جی حسب

 تب

6 
۳۹ 

 ےس

 و



ef 

 ههو هم ان دنع تیل ثیدحلا یف وزال وا وب ییافرونلتیا ندنعاربامرخر دقو یل وق 1

 نالوا ل وهم لی مو ىج كنالو یتف كم عرولعلا علقناو ماتف هتعاتقاز یشلا |

 تلات :r واكد نبات كوچ وکلا عتود همان نار نزو یلج تست مقعقتلا

 هلا هصقن اندرما ماا لابعاد عق عقعقت عع نم لال فو اولحترااذا مدع

 هادی + اذا توصل|ناعقمفر اج لا قتوصنالوا دیدشب وکس كنيعو مس تنی نانو

 لو یخ نو ی تو فلت ای وید :نیرافوا ر اةهكر دهنسک لوش عقم عقمدلا
 فو ناعفیعفوردهف رعم مساو سب ردیلع كف اطرب هدهفرشم لکم هلت ا سکس

 سرا هلا هرضب زاوها و ردشلت وب ندنشاطكنآ یرلکر د كت دسم ءرصب هکر ديما

Ausدوو قو قرو رهجآ کر دشوف سنجر هلا یت رفات منم عتعقلا  

 ر در عش ن رخ[ اط ی قی دخل وا سفت لبا قلقلہدی ره وج تر اع ن کلو شی در دل

 رک ذنکوازف نو یف هل برک ك زمه > عایفالا ر دظیلغهکر دوصیبآ ار هبایعضكناق
 هد کس تو یعضكفاق ةعفقلا هوطبنا ادا عاعقا موقلا عفا لا ةبكمشربا

1 

 ار لدم ت تم رو ورکر تے لازم
 لجرودلوا شا رم رشویدو شازو بکش کدشنآ کا هکل رب دهغالوفلوش ءاعفف ور درسا

 اوارکذ یرافمر هل بهتر وع لوشاعففو هوا شل اہبن اچندنابط یراقهرپ ہک ر ددغایا
 ۱ ایا هکر دلجر ل ك وش هلبتف كاافو كنهرسه متکالا ءاعفذ 2أ ما لاقن هلو زا
 ب كا او یم ص ك اق مع عفا لج ر لاقبهلوا شلکااکی ندننابط یراقمر ینعیہاواہرزوا
 نانفوارک ی قو ین ی معتقلا عباصالا عفق موفلاب
 وش هرز وا ینز و رصنخ ہل رنک كفاق حافلا ن نيديلإ عفعملحرلا مهنسک نالوا

 ړو ا یوم وع روش مقوا | بالن تا یر كءالو یخ ِكخاَقمِعلا ردهدیار مالەلراب وەیود بولروق ۱
"۳ 

 ا ادو اج نم 5یناالفثکرتلافب ررر د ید هغ لوا یر نداج علقو یل یف یم لالا
 ف عا هلتفا لابی انعم هبرسکكانوك نمه جالتمالا:رافچیالفوپا ندنآەکردبعسا
 1: شی هد اه هب ر پک ڭ قامو كل ەز عالقنابا *یٹلا عن ل قی یم وق داو ی ك مالو

 الا كل

 یلماو الؤا+دت | اچ ص نايا ہدنس ہک راوطهک رد ہی ہرئاد ل شمار ادیت راب ققەلی رسک
 4 ؟عنالف 13 لاقپ كب ع انتما ندهنسنر هل سک ع6 زمه عالقالا رونلوادعہورکیەدتا

 لیوا کرم ایعندەکیبا تیس اس ےک ناعلغلا هنعفکاذا |

 )مال یخ تفاق .ةعلعلا ر دربی یرالسعا دج ردپرالغوا كه وخن ورع هکر د :ءالصیرب و
 نوک كارو یقف كم دعضا جرم هتسانعن نصحراصحنالوا ہدنرزوا غاطەاوکس
 زکر دم لو رلبصف کالو كفا قلا زدیم ا كعب ومر ہدەیداب هل يعن كمال و

 ےس ۱ هنس نهم اب اهبل ةمطق رده فعطق ندئولب لاذکهعلقوردیوسنم هعضوم

 علل ٭اج نم عالفا یا اج نم غلام الف تکر لاق دی هغوي صالخ ند اخ عمو ۱

 ۱ جو اص ناک اد ةعلق لزم ده ميهلوقهموهنسانحم بالقنا هلوکس کالو یم“ تاق |
A ۱ہنگو ای روپ تیس  

 رزوبد :یخدهفموا رادیاب قابا هدنلاجقنوطشروکم :و بای نمم لهعطق ظعندن وا ی
 لوا ت تب غار بِ قو شزوک« ناچ ر كمال ردب ردضم لوف کی دید مدقل هک

 عار ۳ تب هبحرس رام ہجوم تا ہیلوارارشرەک ارد ۱



of 

 17 زکشلانزو ی ع عیطقتلا تار را اواز دی یر اش کا
 ہدةنسا تعم امسك میطهنو یض واہضذلخاذااغِیطقن ل تها س رفلا عطق لام ردكم ورم

 یخ طور دکمه ارج جاری رعنا زا وما ا ا ا
 كا و ضا كلواءاطو ىب كي تاعطوظقملا ۃرزؤا ىب اوررصن و اڑ بد دہر و نالوا
 عاطقلا ض×حب ض× را ناهض تاعا رس یا تاعظو لطف لا توءاحلاقت رانا ندیاتعرس س هليا سج

 كداق عیطقلا عملا هل تہ وی تسنیم اهرم رمنک لا عاطقلاو 4 داق

 كہ طو یخ أن عيطافالا ردکو لب رب ندنشیروش غم وخ اقا دمو یرسک لا ی

 یىی ءطكفاق  نامظعلا ر دزنا م عج یيیطفاهک اب وکن مات یقلاربغ یلص ییمج کف هیدن وی

 ادیت زوج "تن رج وا ناطق یجب كانكى نوک : :

 لردسند مالا م طق الفودنسانطوسرارد ځد یجق عیطقوز زد مودرباکس اکر ر دم 7

 هل بعص كفا هعاط "هعاتطقلا ندنشاحی ربغاب نده لل ساب رد و سرما وج

 یک كجم دی عطقنل و و هلی دمو یم كزا طو یف کیم هنعوطقلا تاودزخ نود نک ولیک ۱

 نذٹہج یتا لوا عاض ےس هقفنب هلو راغ ندزفیم هو هنر زوارفس گرد هنسک لوش بھ عکياطو ا
 كناطو ىب كج عطقنملا یزواددیسرخارولوا نمک ح دوخت بدو و ا
 عاهل رس کال مه عاطنالا قیرطاا:ل.زاوْقداول ین ترس ںھ

 اسہعطق یق لتنذا یا مرکلا نماز اتصق ہتعظقا لاقن كمرب وندا: :

 رپ اش دم نون هانا لقب وهشناهمزاندوبر دبی اج تی
 جا راض ران. دنا طیا دلفان اش ربه سد هک ور را ھار وا ضیق هعطقت نا |
 | هکمرب ی و تک هل درب ار دید هخاوا ماعقن:هلقح لیل دنع كن هنسکر عاطقاو |

 | ندک دنکق هتسشزپ عاطقاو بج خطاب« هونکب و دتحتعطقنا دارا ععق لا انار دا
 نسەطر و ع قواطونکلنکر ونغاعاطقا اس نانا تقلب ردى هک

 قواط هما ةلفاق فافقا کت فقا لثم هحناج دلا تعطفاو نخل تعط 0

 ىي كب“: مطقلا نالرا متن یاب رکن ناسور قع کي س رم هد 1
 ذو هاب بولز ات ەم راۋ هود يدا ہڈی دیگ اوشہلصف كز اطوینوک دام وکسكنافو

 با د کل زب د حد هپ هنک ل وش عطقمو دیملوااک بوئلوآر دقت هظعافتنارفایکر 3 ٠

 عاطتال ردہدض فالصاو تک تلسک هب لئاطو ی كزت عاعاقتلا عطاقتاا هلوا مطقنم ندنلها بواوا
 زاده زر ضر یشلان ٠تعطتقالاقن :قعزانوُه هرات ر ند هنن ر ملیر سکے او 1

 | قوص كحال ها نزو ىلع ةعععنلا نالفمنغ نعاهیطخ تعطتقا لاسقب ارد ۰
 مهدعتءغمقت لا ر ولکه نسا كبه وک دی ملا تن 03نا شلاب عقيم لا 3ذ ی

 هب هب رد یکسان رک كاش نانشو هنضدادن رم لنت تک لا و اولحترااد
 نضزالا ینقهقلاف زرد سد هکفکه عقمقو زاناوا ٹاپ بحونابلواب سیل قارب

 اعانهفو ةعقعوا وهفعقلاقب كجا تیاکح نیزاوآ حال كلذک لب یک ك لوا فاق فعل لھذا ا

 عافقو رادیکه هفوکن د همام هک ادق طر ع اغمق و هام نانلوارکن زما ل تق ك داق ع اف

 أ

 سباع تقوا ولت «یرتکه ومر زر ۰ .ع افعف برف ندیسوبورازدیخد ةل وپ نالوا ولتف ع
 یب دەرد لۇش عاق وورد دیما یی یالدعرو عاقەدوا ندا :یاعافعقر مل اردن هياعرخ ناو
 هل رک ك ننا فاقو ین تا وا فاتمقاعمناەا وا لصاح یزاوآ پ ونفط ەت یزب یراشت دک ذهن
 | ددیعا كىضوم بہ دالن انڑئاحفو هابي در تونم عبا كلرۆك كوكەجنۈرإىوبىرب



 ات
 تب حتصببمس رش و سوچ ج 9 , ۹ ۳ سر

 ان عمفآ ید شر و شاسی دینار ۱
 نل انشا بابا نم بطف یشاا تی لون كس نوک
 انتو نیا نر عننا 4 رایان ایی آس ر یو
 نصرالا ن ٠ض عطم خال نا ب لادم اتا نال نتا
 ا ا ی تا
 اک جاتا زی ید ےل PETE وظفو
 ید موج یخ وک تاغا چول طق خادم |

 زبسک كناطو ىم تداق علجاو غنا اعالج ةياعوط
 هلیدعو یرسکتنطو یف كجا همين ناتو ہیکل کر نانو |
 رؤلک هدهنب انعم یب هزوس نوبت وان ولک د دنس اغوچ نار چھ دم اطفو ةعبطق |

 4 يلة كناق ةعطملا عطل جز لقب هنسکندبا مسر م طوال ک اطو ٰی |
 لاو ا جال ]7 از و
 RODEN E ا

 ا

 و رایان و4 : هل وه | ۱
 ےہ ےک 2 ناو وبدون لوپ کس نزا. طامآ نی مالعا نیو

 ۱ | یک تادوسهایاد ۇشا یجت کعطقا وف
 ک(یک علوی ان ور ںی یا
 او تو ایه ید سر نیوپاهطف وراز د هر ناخ لف |
 ن: . هو لئنج+وعطف نا "تم رو کار دخل وا ۱

E INيرام دکھ و مرور فو  
 نون وان یز روی ذکر زد
 تیس سر ا ا

3 9 

RESرم قوا ل وش تالذک عطف و ها  

 يخف كورم غاطقالا نسل هذیجج هلی قناطر یخ همه غطا غطقالا
 اف نا قل یکف ارشاد شا ڈ هنس انە وای روس نوبغرواکی نس ی انہو عاذطداو
 IIS یخ يو عقل ارد كولي تدني نوک او
 دك اغطقا دن ال منت بضخ ناطر یر سکیم ملم حاک ۱
 ج اوسی یاو
 ا

 ا مکان ہہ کج ےرس ۱



 | هد یدعلاومکيدناوبسا نقار سادیقلا رع ع یدجاو بلیت اھ وک ھار و ون کناف | | ملا را رد یر وقلة ك نبش ویز سک نفاق ید توا 5 فو وجبر روو نسب رانا دہ و نا كونوا | عفاف اسس زکم آل بدش و یعض كارو هاب نھ لم حر انتی E یا ات ید "تلفات
 ول هود ره یا شین نمو عا دن تری | E RE | سب ری چ رک وھی ثق ۃرزیدلوا |

ORONO 
 | منفاه دخ لیہ منفاوو نت ون ناسا تنها | یوا زان اب لک كەرىم تا دیدن نو ی ليف حش | قاق كن زمه عااتعنال میقرفا ذا م غلات ن لوقت ری هک نیو ]فلاش بالن نبامصسآ را تمشق ات میسج ىد ول لب ۱
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 | دوری ما نا 0 جم 3
 فرج اما سل

 اچ جور ییہ ورود ی

 1 و PRE ST a وا ۳
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 SD لی ءاعبض اھل ۔۔ںیمافلاانہلاؿ تعا ںی



 مصرف

 عرف

 تار ود ریس رم ۱

 رس مس انعم کلر ایپک نوا ك تشيد كإە وداآآ

 فلا غرف لاک ا عرس هرن عو علا ناسا را لاس هستید ضازتنا |

 1 عن ۹ سو کم بوسہ

 ہد

 : دسر ایه نیر ہرا وھی نوا دا لوڈ قر زم نالوا فاو |
 وط هل هک ندهن ل وش صف یارو ير سک وه چرت اددنزمیشادنزفوسباج نا
 وای هک هکر سرب يک ها لنکس فاو یر نک معارف
 یی وا كمقربعوزقمو ںونادارابتخا وما لود کن دککراوش هل ا
 ی اک
 ئی ی نم دارم رر
 فاق خرا بلا هنسانعم بقا لوا نذر دمنادن ہک تفآ نالوا |
 ہلال نزا مالم مهتر تار خیا ر اقر رب اتدم
 هاویلغ ریتم سی سیا رمی
 ۳ 2 ما عراق وه ا تعما داسر درن د لورا شرق هلینوت تالک

 زر فرانک شرت ایک اد کتا طو خذ دنگ دوحت اب ندای 1 هکر فر لو نأ داوقو
 تی اس عام یا طیف تبل ةغن شناسند دهنفقشلوا

 يو eNO یوم پس IIE رپ
 نہرو اج فنخمد هنر مکن نازو لع دقت رول وهم ےک بول وا
 کادو عرق اتوک رد هک جالعنادعرق
 لب آن سن کود كمر درک خار وکران وکو دا توگقو ۱

 و ی ها نا و یم تابع
 وداک بوش داکن هعرف نسب هت ود ةعرقلا لت اصااذا ہم رفغتعراف |
 ۰۰م بب
 نعمت روا مانی رخ طب صخ نرو ی مضاعف عن |
 هاش نزار ادج هک دابیجا نضع نق ارل وا هک دن
 لادن 7 بجا جا رنو
 کیس کد ود نىا« ك ەق ر فدا ےل تزاوغ نالوا هللا فە
 مع مس جی مک یر
 ۱ راک الا مہر فا لای نفخ بونب نان کی رک لام
 اف تالاب یدنک ی ویمن منسلک ید
 ته دل زاد جی زا قم سا او یش اغا
 یعنی [قنیراق یهو طخ م مصرع و قمزاب نشرات وئیر

 ۳ عاصبنفالا نج ڈول ثم تقباذا لا تعسر فلات ارد |

 تالواوو جت ارو كاف هغو لإ, لفخد حزاما اذا نل اغلا بالا نفافو ل
 یوم ات دا ذوق ھلرف نم مات واوا

 اب زور یفترکس



 اد یس و :RN دس رسم
 وغو ءانغلا عزرف ند ابدعت لالضب ها وطنابهننکواوا ھا سا

 ]هی ینیدروطسوج ناخ هرس کس تارا دی خد حق خاز مورد هنن انعم نل والا
 ا دو

eچ نع ترا انف اعیاد بنوك ر ول هاتف یر  

 EES یهو ا
 || هلی رسک فاق عا قل هم اتجه عج ۱

 ۱ رک یا ترم و موم نص خیا
 برف ئا هل عقیل دیطعایا ردو یخ نالف یعرغنسا ل و منم
 خارق فلان تدارااقا ول تحرقتما لاغير دىدو 2! اط ۷
 || تطمع ئا ەتص رفاق ر ا
 هل قبهنو بسه ]اریخ» هوطعااذافوعرفا لافب »تم هکمر نسواربخ

 ترویمو ته وزار د هد هغلوا هر ززا تلده فودبا وچو هت
 برق هدف عارقاو دیتا یھت یوم
 ةبادلا تما ناو هتففک انا عار لوقت روک دهن ایت كل
 او لا دعا جو لک لا وا هه هم اسوہ دوم
 ۱ زند اب ایا لامع لایک دون
 I HRS نک تللاعهجر هو هب هک چر 0
 ںیہ ںیہ شا

 ترم ا ا

 A یم ay Shy دهنشل و میس

 زج اهل دن رو روس هی زوال و ۈچ اتم وم نور د باولو و
 عرق جابقتوبکهنوکس انار كغ روا ڈو هل هلمه لان مع او روا

OYAرک دمو یر کا و ا ا ا  
 قم تاب نهج كرم نایت یل
 واتخا نوا لو دعي رق وزر د هغ وا بواکه اشنا و طناب و

 رو کد تسانمدیس عرفو توی دا غرق ع مته تار

 هک هنننکل وش هایت لنز و تن مه عارفالادؤاکذ هنس انعم هز 2 مه عرق
 لاو دید نالی سنج غرقا عب اڑا بالن .خرقب عرخیلاف

 ا اولا حرر ذی
 نس فاو ر داماو 6 ىب ناھن دلل ا بز

 ی هر دص به مکتروتلوآرف دهد ا
 ۱ با نعرل ی کعرفا تلکه کس برو نع

 هک د هنسک لوش هلنوکس كنارو یم كناق:ع غلا ناف
e e e emer ی n a mr 



 عذف

 غرذ

 مم سم سا

 ےس س

 س

 تم
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 اب نیزه هل تلابو یعضكخاق دعا هنسكن ابلوضهلب ر كص كلاب مب اقلا نسا
 راس 7 ج ہٰرط ہا ڪو رکچچ ورا نشاب اک یب هل د ذعلط ةعبف َءأَرمالاسقب ہلاک یکچ ورا

 1 درب زور دا فازا دیک دج رس هکز رد هزنصشوق هال وش اذکهمبو

 نی كابو ین كفاق میلا رؤنلار کب ورکه نساون ہرافەننبا فوخ ندهنشنربناقرولوا

 را ةع فون وسلب دروم د رکن ونیلوا ندشموک رکی سه وزرپ كلقد وخان ك غالب دمو

 1 ایدی كنابویرسکكفاق فعیبقلا رارید هنوصنالوا لصاح ندننروپ كر لب
 1 هلبنوکپ دشنام ك نونو یمض کنبو كفاف ةعنقلا ةعقلا رولوا ل صاح ندننروبهکیزاوآریزخ |

 | تبقين یب ہدفالغ عج كحاغا هجرحدلا نزویىلع "دعا لردهنفالغ

 کلوش هلم كفاق عانقلا ءاطغیاهعنفق اهنرهزتراصاذا ةرعشلا

 مه ع اشد دال ا روک سیل كهللا دبع نب ثداح ع ابقو هنسانعم عت لایکم
 ف تیلخدا اذا ءاسقسلا تعبتفا لو دکساوص بول نزغنر هب رسک
 قاذك طی ی دم وەضرااکآ اربیباغاهکر ددروف وک یزمرفرب هیت عن هم تیمش

 ]اعدقدجق|نرفتعرق لوقتكمرکس ۔وت بودی) منم ین لینوکس كلا دو یه كفاف عدلا حادعصا |
 طر تل ]خال بد یخ دین نو مک قو تان
 | .دهنس انعم من اَماطم عدقوراربد ءانب ہنغبدلوازز عم یعالکوب ینمیامی رکن اکاذا كادو ةفنآ

 کردن آلوش هلم كلا دوف كفاف حودعلا ہن هتنگ ادا كنهعلحر ا تعدق لاس

 ٭.عانشالا كغ عن رس ڪک كم نمه عادقالا ن وا قموقیلا ندنزس ضع)

 رش هلن عدقلا عنتهافهنعنمیاع دقنافهتعدق الا قمل وع وتم هک

 ایم تافل ضریح هغلوا فیعضزوک عدقو مارا با بلان » عدقف دتعروا

 ها هساوا تیرفهتشاب یلاییعب تندادا نوسخا ل تعدق لاش راربدیجد هلو بروو

 يخ كفاف كاذك عدقلا تروع نالوا اح لها تولوا مالک لب رسکكلادو یخ كفاق

 لا دو یش نیاز عدداسقتلا ابوبه ناکاذا ع دقسرفل اقب هلوا تاکروا هک ردنآلوش كی نیک
 وک امت ك بىر ةلتمیحر كعود ہنرزوا ك ہنس ہندرآیرییزقلخ
 ۱ 7یا خام زلا:ا وعد اهتلاعم رب دىدەك رود نێر یر ردن کو وهلو ار ديا یس هکمکج
 "عدد ندارم لع ساللا لمح نن دالا فو رولکهدهتساتنعم طفاسد

 ۱ درا یز یز قلخ عداسقت ہزار دهی ناورپ شارفورانلا یف شازفلا عداف طارسصلا
 عدل قوا نبزد بؤاوا یئوکشخ نت عدفلا ضمن قمع تاماذ موغلاع دقب ایراد

 4 | هان رک ک مز عاذفالا كلي وستابنش ب وکو وس هب هنسکر هلن وک تالاد و یمف كا
 | یک ذو قوم افو یض كوم عذتلا هنقشوشعملاب هتمرادا هتغذفاو هتعدف لاتقب

 لا ذویعفكفاف عداتقلا ر رده هناسلق اعفعمارعْشس مالسالا یف لاق نم ثب لم تبدا ینو هنسک یب دب دیا مش

 م ۱ عرف ا[, هتسا نعم ۆيد ٹنکںال وا تیجخ نل كلاذو كا عدنقلا م الک نالوا جل ۷

 ايلانا كرب عو ثناا پابلا نم اعرف ذج ردا بالا تعرفلاق ناف هلو کت كا روعة كفاق

 برف ح اور بیر ناک اح برع هکر دوب دارم ندنرالوق یرلکدید فا یذل تعرف

  eزد آر ین یب واهدهساک ع رفواعرغ اضعلاب هی ار تع ٥

 ج نوجماهیضناکب ی ید رخ نو ۱

 مک هلافهنس نم ع رغزل زد ىج هفهروا هل كنك ي هنش اب عرفو ٰیدید ملا عوجر بولوا هبت

 | کم لجن دنا یدرو لاک كن هاك ى می هتهجنالا. براشلاعرقالاقب روشوا |

 عو



 عا 4۷2 ۱

 قح تعصتفا لامهتساسنعف ذخانلآل مقلبرسک كاتو كنءنمه عابضتفا مانع عصش اف هتعضق 5
 ةهعاظفلا ن نوساتلوا قن وناوالاسخب للاخ نهد فاقلا کا تتلو ا یلعنالفنم ۱

 یزیکك ئاظو یخ کن عیظفلا سما! بابلا نءقعاظفر الا مظفلافب قلا مز بیتا ۱
 قوا عن سنو ایر کک ہنزہ عاظفالا هذ زواجت نددح هکه نسن نالوا مینش دیدش دمو |

 نیمه عاظفتسالا ( ینلاتمظفا لا راو د د هغ وب مینشیبهنسنرب عاطف 7 0 ال جا

 اعیظف هیدحو اذا هتعطفدلساو ئشلا تعظقا لوقت قلو عب دش یبهنسنرب تانکر ۱

 مظعراکاہرزوالونھج ءاض ررزد جزا علاوه ناله ہر سک او یم ك
 هع ەق سا مع ع بودا رجز ینوبف ناب وج را نرو نرو لع ا توام

 اوج ندیا رجز ہرزوا قی رطناشلوارک د هلب صف كاف عافعفلا رولواتباکخن آ7 ۱
 دنسهرحهخ یزاوآ هودهرجرجراترتوهفو رت و راجر ار ا ىة منسف لات ا
 ینادفعقلاو هلبدن دشت كنابهدنرخآ اوهضف كرا ىفعفلا ىيفعفلا اردک اكر رحنا یب هنسذوبهرترتو كم نود |

ee >۱عت ور دصا هلص عوقفلا  
 نم و لالا بایلا نم ءعقغب هول عفو لا هنسانعمهرفصلادیدذش دیر اکا کد
 عقافءارفص هرش و ر د هنس انعم هدیدش هو فص هرس ک كفاق عاملا ادجرفضااد قلب |
 ةعوافلا لا ندتفضكن ول تاد ردلکدیفصكنول یذعقاف ا ین یہ تا 7 ۱
 هنسا عمر ھدغ ھاودەلب یر كفافو ید كناف رھدلاعقا و اس ات ی

 تب رش ەلکما ینآ هکر ددنسن یراکدید هعقف هلردیدشن تنافو یم كاف خاَقنلا ردیچ ا
 نرم نوا تیک اجر عیب تست ی فاقعلا رتا 6

 سن سس

 هلبن وکس كفاقو یرسک ناف عقفلا ہرزوا یتاور دیبعوبا ردرننم نال وات الم
 كنالواهلب رسکو هلبهف كناف ردیمجتاهقف ليف كفاتو ٰیڑسکكلا 2

 یرلکدید نو درفو را ری د ہزانم یز مزه ی خد بج یک هدرفهلادرفو یک زىرو لكى
RE EE |كزاوط بويع راوط یزتنم ازیزرارید رق رق عقف بونلوا دیبشق  

 قعلتچیراقمرب عرکلا یزو یلع ج: ملا راربد ہر رر بہم ہذا الی | 6

 لوکس ك ءالو ىح كناف ملفلا یک رفاذا اعیقفن هعجاصامت اوا ا رفا
 ع ولفلا رولک هدهنسانعمقراب علف ولاا بابلا نماعلف ۶ دلا تینا 9 ا

 یخ ید گنوہ ودنساسنعم قراب تکه وکس کمالو یزبک فعل ؛ هس انعمرلف ران مچ هلت

 ۳ زور ازا جرفزوأوا داد قرب هلنوکس كمالویرسک كف فلا

 اک یم اکا ےہ

 لاف قارا ہلیدیدشتو ىم كم الولف لا ات دنملف لاس قمر ع

 عقو عازاا بالا نم عقب عاف هن لوقت یلواہدایز لام هلنبتقف مالا تضع مع

 ( فاعلالصف) دحعارا ید یا عنفود كس لاق ری دید کارا نوخا كو هار

 كنافو كفاقذهتَو لات بابلان ءاعوقعشیذغتلا مغل ةبتنکدننوق شاپ ورک بع ولا
 ay ید Pee عوبفوردروناجیریکدید رک هبا لاد یھ

 : جد هزینه سنجربعتفو كر کس تعرس ءدایز هلنوکس كفاقو یش ناق و

 اداقح ردشعد نداتفار د هسات حا رصبح اص ہدماق وت ورھبنآ ان الف لا زیدیتم | 7

 رخ رض رربد سد هنسم رخاح هروب لرب زمخ ع ونبقوررہد ہفلراتظابضلطم هسانار زرداکه |

 ا بولآ ریت رت یسفن بول ولوص ع ووو بهذ ذا ضرالا ق حیف لقب ر واک« د هنن انک

“3 

 ماعق

 عفف

2 



 عرف

او سانلالواا و وعضتا یا نالفون عرفالاسش زرب دید ۱
 ۳ ۲ رم هلع عان

 لد لاق هنس انعم ددمرلر د ید همدراب عفو كتعزف لقتالوعب ازا بالا نم هن ||

 فن شکاذا عصتقاو مالغلا نسخ لاش و یز ناف سک كنانو كٴہزمه |

 7 "ے یار | نادفاق ار ص بح اض ییصقتو كغ اجار خا ندنب اهر عرکتلانزو لع ۱

290 
 سس تا سس سہ

 ا

 رخ بودباربس یربرب عار فاو تی هب تعرفاام سب لاقب رواک یخ ددلسانغمادتباعارفاو
 ٤ ص :سیرواب هقان ناغوطلوا ع ارفاواهربختفرعف امف تل وجاذاضرالا تع - فال وخ |وعن رد ید

 مت تار و یوکس کنافو یمض گیم عرخلا هوعهذاذ موقل عرفا لای رب دیخد هجا اغون نو
 غ نان دغاطمرکتا نو یل میرفنلا اهضیرعیا فک عرفه لجز لاقبهس ان ضیرعیصآ |

 | تعرف نلوهترار دید هفمعحس هاطمپ رفنو تردحا ادا اجي اعد نفت لا نم تعرف لون كا

 ذ ناو ایراد آئآ هکر دیدلو نغوطلوا كنمقا ہل ف عرفلا دادضالا نموه وتدعصاذا

 رد هود لوش هربشعو ةربتعالو عرفال ٹپ دلا فو یدرازدیا دصق كربن هلکنآ بودیا
 ردپ رد الاخ شخلوا اظ لوش تانکر رفو یدراردبا حبذ نوعا یراتب ینآ «دنیلهاج
 فاررپدیخد هغ وا ماست جاص هعرفو ردیعما خد لعضومرب عرفو هلوا یعلوا ۱

 ك ےس كنارزو یخ كناف ءاغرفلا هەنسکنالوا ماس یماصدالیحطف ك نازو كننمه عرفالا

 و ۷ زوآ me وا اق افص ع رفاورعشبةربشک یا هاعرف ار ما لا ثروغ قوخ ییپانص هی

 اد للا یل د مرک( لوس ورولوا ی اقمكملصا هکر دهنالوا یللف بویلواقخآ کوا گنشاب کلی زرفف
 ها تن وەماما یبا تب هرزوا ریفصت 2 هغیص هلق كانارو یم كناف "هد رف رف_یدیاعرفا ملسو

 نل اب لوا وچ یغادو كاغا هلب دیدشنو یمض كنارو هلنبتهف عرفتلا ردع تفو
 | تعرفت لوقت رد سد هککیا جوژت نیس ہدیس كنساسن كموفرب ع رفت و تک دا ةرصشلا ناصخا

 رم قلع هلارا نت کب هلرکب لینک ناتو كەزى عارتھالا مهشاسن هدیس تجوژت ادانالفیم
 ۳ 1 كا تراکب دنا اهلنبتپچم ند اضو هلفاق صاضتفاو اهن 7 اذارگلا تعزفأ

 دنانزولع عهرفتلا_هنساینع» عباصا نعیفنن قفلتچ مر هلبنوکدس كرو یف كفامو
 دعمفاکنا قلجا هیرسک كنار و تن هزمه ع !ةنرفالآ تعفرفتفاھجقرف لاقب ققلتجیمو
 ماویووروق ہا بھن عرفلا اوتو یعاون کلا یا نع اوعقنرفا رع نب یسبع مالک و
 نفیس وقت رولک ج كعزفر واوا هاک هلی تام عازہالا یدباردصم

 جد دف كازو كی“ عرغلا عیطعلا دنع نولقتو عزفلادنع نوزكتل مکا راسصنال

 هان هدایت ول وتو دحاولاهبفیوتسپ سان عرفم نالفلاسبهنسانعم
 هکر سن لو هلیسقف كازو کوم ̂ هع زامل مہل عزف یهو ممل عزفم مهوساسنلل عز رفمامھو

 ۱ د شد هفاق ددمو ہنس اسنعم ضر وخت قن روف هب رسک: هزمه عازفالا رونلوافوخ ندنآ
 نزول میزرفقلا ی اف هیلاتأطایا ىع فا هبلا تعرف لاق دادضالا نم وهف هنسانع ها |
 ۱ عراد قح الات لوف تر فوطا ہن فک یا تع عرفو هفاخایادع لا ها مرکل |

 ن ۰ 2 ییاهزخ هرات هلن وکس كلد اض و یخ كناف عصقلا ع زنا اهنع فشک یا مهب ولف نغ

 :اصتفالا» الرد ید هغمرض نس زد ندنشایر کد نالغوا مصفو وید نوساوب وص ینا

 :تانزکد هلیصف ل داصو کن هرم عصفالا ردہرد نالوادنشان رک دلا یم ك واق ہغ فو هتف

 1 ار را: مدەفسک نامئرؤا راشد یاد وطملج اوعلجا مضوا مالغلات ناللع وانال وانحآ

 ۴ رداص ہی انا دعاد ندنکد ید تجز خا یا اذکن مهتمصف كبره وجر دلکد هلبوا ر دشمنان 0ک

 اق نوا يرابر زنگ عل افو كرمه عاصفتالا ارابا تلال د یرببلضت ہلجار خا افلاطم كنرغو
 دج ےس
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 یزبمک نیعو یف كناط ةيعاؤطلا ةبخاولطلا امبطم ناکاذا عاوط:لجر لاقہەنسا ہر یک
 | هعاطاا نسحی كلهیعاو طلا نسح نالف اقدام تعارف وی اختر ا

 دید تو فو اوو یم اظ عوطلا ردهنساستعم هزکمریغ هرس اب از كل زا
 زنه او لفعا اعطا لادي كشرییفع كجا هلب سک ك همه ةعاطالا .دنسانعهزاعلاط زوج
 هل عیسنا دان را هل ع ابطا لات قب زردی خد هنسلواولنتعساو كناعرمو نت نا ن ۲ ھاو رغ كردااد

 لا راسع والامعتسا :هزیهالبوئلوا لامعتسا ها زی عاسنعم دان داتقناهرماویع) نهن کما

 هد.عولا زد هس انعم داتقا هرس کم ك اطو كەز مه عاسبطبالا جا بتا ريغالفلالا هغاطاف م٦

 حاظلا(ء اظ لصف )رد ەن انعم عیاسطدلبدیدشنویسسک ناب ویعفكناط عیطلا طلا هرزواینا 7 ۱

 میت قزع ادا تلاشلا تاما !نداهلطعلظب معیلا عا لات یم ید یدک كا اظ

 تقاط ملظو رڪ ص نان تفاضیااهلهاب نصرالا تعلظ لاس رب دیخدهغلوا راطعلظو | ها

 قزاوییطناصزکا اسهّبلع لعصالوگكفل ىلع عبا یس پمیے ہو
 تام هال لا تافل رولواكعد “عد تبا منم عاراو نج ردق تفیدلوار ذاق هلاب در ۵

 یر سک يج و یف كن ةعیعکل | (مافلالضف) زی خدام هنسک نالوا مهتر اف و اک

 ابا باللا نم ةبصلا هتم لا یقجآ هلبناوکس كبجو یف كا عقلا تبص

 تعحوتاذا لاتەك ل وقت هنساتعم قلوا هدیگرهلدندشنو بیچ لوحو هلنبتعف ۔ےعالإ تا
 ۱ یرک هرو میا ندنغوبط ابا دوخابو ندنکلب لاەکردەنسکلوشیل قفل دوره ع ۳

 ڭنبخاص قا ادوخات كنبح كنبح اصلا ئستا !یناحوهلواهیسنا بناح لم كناطدوخا كسب هوا ۲

 لوشنلندپ هلن تعف ةمدغلا قلواهرزوا تفص نانلوارکذد هتسکر هلنیتصف ۶ عدقلا ندين ۱

 هل وک نارو یف كلناف جرفلا هرزوا نیرطن نوا کس ہوا ییا هکر دحوم ا:

 دارید هننالوا مات كجاص كلدك عرفو هنفرشا ك عوق موملاعرف هکر دندتهج بو یسالعا كاهنسنوب
 | لاعب هنلشداندلران قاغا ن هئلشیا ندنج وت وچ ےب با

 لاقاپ دی دهفمروا هشاب هللا كنکد عرفو رو دقلفسوفهنلراب یہاغاو ق وغ مرغ

 یوق تعزف لاق رار د یخد هغ وا نلاعهلفرش ع رفوردتخا ید PTE ا
 ع كفو هتعدعادا ماعلا ىس رف تعرف لاق زارید ید هکەلک ینا عرفو لاما وا فرشلاب مهتولع

 ادر دیس و هلبا لادو هل

 نالوا ہدغاسط هلبن وکس كنار كنارو يّحفكناف .ةعرفلا هایم | اع ورفو
 یت PTE 7 مر

 ہعوافاا۔ نتف روت وقهنس res ہود نا هتنا نجلا 9027 لزنآ

 یرلندنقآ وص هدنآهکر درا رب سکو بوش هل ا! رسک نارو یخ كناف عراوذلا رديعس| ی د کنروعر
 ندغاط A عارفالا ه دعصادا لبخاتعرف لومتررب ,دهدهغمقج ہعاطع رفوهلوا

 اندحایاع_ةفاعراف االف تبعا برعلانم لحر لاقت ردحاادا لبلاتعرفالاق كغ اەضاشآ ۱

 : نالغب ٹازلاقبالبو تدصم هل سک لوح: ةعحاقلا جر وج توت 4

 | یجج تعرف لیس عورفلا 'یعسام عدس انعم بیزو لک بد نج تنعرف عفو هززوا یا

 لاش راد یخ هكا لوزن عازفاو نکزما قدشاوب هز عر یر عا ردع ر خالاو دعصح

 که ءا اط وضو توا بو راومدقم 4 هریو عارفاو لدمر وک و وزن یعب هاندجا اه نال انع ۳
ona 

 رسم ےس جج

 عدق

 عرف
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 نر سه یار خطا یک لر

 8 ياۋا ا ا

 ضارب فو هی یل هدنس اح ان نانعص هلی وکسا لاو نخ واوو وج

 یو هند اسا ةعامطلا قوا نصي رح نی وب هلت مش
 3 قساو ەم اسف اعمط هب عمط نا هاتم هلم كلاب و ینہ نا

 دیسک هلی لیمو ی كناط عمطلاو هلی رسک كی مو یتفاتلناط
 اف یجب هلبضف نهم امالا زر دید هفزر ابرو رکسع ج طو
 خط ند هود یورو دو یو 2اززابیا
 معکت ہدن جد یار نی که ید نر طبع لو دز وق
 | رک قوچاردتالف یعاقاوشو هدنلح كعد یالوا جورا شکاری دةبالف ار لتعنرخ
 | هکر دتیاو وز هک دن ی لر هاو لا دا بم هبشیشر هو نتا نم دنا
 سا زدچوا یرلتز وص سنار زر دلکه نم روا مال ابر دشغلوا لقت ندی وع ال
 جیپ ذا وب شو مرد لکت رکی د یرب ورده ععسا ید یرپ وز دادنز

 *ع امطل ردشلوادواوسلب مو امدچرکاد ال وا یراجم د نیب لا مئیر ره ||
 27 عافت عام را لار ولو رو نمط جت کر ان و لوش نوک

 بها دنا موطب لع اطلاق: قلواعیطت هلیاوکسككواوو یف كناط ||
 بش اسم هومن رله ع اطلاقبرارب د ی د هغلوا ولتعسو عزم هو هال یا |

 ]| كل زد هنس نع ځالمو عبط + ساس واسس ناک نانانعلا ع وطسرف و كلل د قن: یا كد

 دغی هر او عدس حسن و وقلسروتکت ف اطهر لر رنک ناو
 ر ر زاغ یی زاید ر که برک ییا اض ا ہدنچعااط اتو لکا فذخ بودیا
 Teme كہ یی دتا تءارە ءوز هب نا! وع اط ساغ هنرچوردلکد املا ۴

 | هک السا نحت ینا طال تار دف عاتسا یہا ندیزغ یا شفخاو هل مجانی
 یاب طق .كنهرهه اریدع طس :عاطساب رع صەب وردک د مبطن ع اظتسا یدارم |

 ان, ع و .طقلا هلغق صوعن دتکسر :ر>ناشلزاهلازا ندننبع تالعف ییسردکع دعیطب حاطا
 -ارمالااذها عواطت لاسقپ كشرود ہنسزو تک تفاط فلن كن هنسنار لا رب هلیص کوا وو
 3 وہ ADEE ES حوت هلت

 ]قم رهن تور ونک تفاط هبهنیسفرن م زکیُ تا نرو لع عب وطنا: لربد ید هفلق عربت عوطنو
 دھو تصخر ۾ هک زددنسنانعم تفوطو یدتا شفا هدنلوق هیخا لتف سهل تعوطو و

 زادنجاچج لوش ادب دشنو یوسکتلواوو هد و یخف كناطو یمض كم عو طئازولوا
 1 او هنبعوطتملصا كنق و دم كن يع وظل ا وزله نبذل ایا هلوق مو رو ونک فا هدانهج
 وی كم ا“ دمواسطلا رذونم اتم كا بمنزل و ر بشاوا ماغدا هدنخ اطات

 ۱ تو عاوطلا : راد عواطم همّرال لعفرول وا هاک نوبوجنورد هنمابشغماتعفاوم
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 نا 1 0٤

ETT ۱اكاد مست ما  
 * | اطا لصق )اف ادازم امید غوت ی غل اہ سل می داو كى
 یس ییاردضممدنااو وزول داری هتلر وا کل اتن اکرم یو ی

 خلال بیام نسب ووو اب. هات هد ہی سکا ايوا خخ
 والا هنر قطب رک نکا شن نون نزن وصف هی
 ارد یجب مکا هنزل مط واتت یل باک ع تم بط لو دی کرا ذوا ل -

 لب بشن كابو یف كاظم ع ابطا فا ن اطلا اٹ طو مجالا عا ہلا فا
 ودنغام مانع ناس ]وار کف ہل سک کا عجل اره هنسنهم تاج ةلبم ةف تاب مال ات
 4 اج دوجے ضد ماتا سارک ھاو رسک

 هنس انجم لشن درک هلنبتخف , :٠ حطلا٫ ردنیمسا دلرهن نیعمر عبط۔یدتبارابط

 لیک ی علل یخ تو رزوالنک را ۱ ۱
 | یو اولو اربد ین د ەغتوط نما چاو |

 هنيه عیلطنلا هت الما ذااعيبطت هغو ءاتسلا تعبط لاقب قمردلوط موکت نرو خا مییط
 نخ كنابو یمط.لليم دعبظلآ /التناف هناا ماذا عطنف هتعبطلوفت نل وطالب دب دشن
 علط هلن طلال اب اد تااک دا ذا ةاطم دهان لا شقن هقان قالوا لبق نیا هما وارد
 ہنسانعم یغوط نوکر ذرت قف كمال الا و چک ےہ
 زد هد مکلکد قلب نوا کند کر عواطواملطۃواعلطموا اط بکا وکلا و قسم تحل

 ئانعم نکل رارزد ید مخاوا بئاغو موت اذا موقع تحلط لا شب ہذا یباوز تی
 اطاق ھن روا ك هنر و تبغا منع تعلطان روایت بل هک نان ا و

 هرس ڪو یھت تامل ایف كوم میل مارا بابلا نم لک
 بذا جنم لپ علا طر ول هاکو یصعاوط هلب مایکل علاطلا ہم انعم

 ]| ناللمباومو ردهبا نیک دل ب ذاتی کد واو ولوا دارا
 لا قوا غلط فردن فر دل اهتفا باد هلب دین نرم عالسا ||
 لاسق ملت ارظن لند ر خف مالو ضر نت تا

 هیات ,یاقفقاوهرمن لنز اتم دو هکر لیلا هیاهتعلطا اذا ترم

 ا ةعلطلا ناک دستم فی تک ابو ی

RT ۱علطلا بولكا جد :یډجاو ی ءاطو یک رادېد ةنشانعم  

 | یهلط مز هلی نسسک ك هزر مه عالطالا یشمینافچلوا كنامزخ هلئوکن ت
 || عالطاو یرس یلعكتعلطا لاقب زہد ید ها3 ففاوو هعلطج رضاذ| ملا لات لات

 || ناجی ارا علطا لای ر ارد ید هکمکک ندنرزوا نا ین روک سم کک
 || یضف ِك الو یس كلت اط ءاحلطلا هني انهم كا زرد ند ةفضصوف عالظ

 هعلطلا ةتسانطهولغر دك جاز واچ نددحامایا ہوم نبغاولغهک ېک اولغردەن
| 

 || تناکاذا ةعلطمةللذ لام ہلوا شنازوا هکر دامزخ لوش ہار رنک كمالویوکس كناطو یف

عاطتسا لات ك٣ دبا ارم كلب لا ةر هار سک« كاتو 0 یھ عالطتسالا» اهراس ت لوطا :
 ت

 | علطاهنملوقت زدم هی هر ندا ین ایا
E١ | یفختكناطو يمص كوه مالا یو قجتعقج كم رد هب رکو حیف اقا اط علطو هرس  

 م رك کر و یا تس ن ت هبضخ تمالو هلی
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 اج لوا بوينس اا دغ ك سیر وا شوق رسک د د اط و كهز ڪه عابضالا كلا عضنو

 هک صف واو و یم کل د اض غزا فلا یسرغاپیود :

 كتابو یف لد اض هعبضلا ةمیضلا والغم نانو لم میا دو یل  عیضتلا ترثکو هعایص تشفاذا 1

e e gm ares ae amane تھے 

 کار NETE ےہ
 ںیم ب۳ هنسکرب هکر ونلوآ برض هدلحلوش لذ.وبو
 د ی جو كلیم یا نوع كملض ناکفانال تیصاخل اش لقب و هیدن وسر و کج ىز اوچا مزب
 لض عاضیماضلوقت ندنتهج تفت ردکلیرکهلنقف علل ملی: هنس ی دیار وجه یک ال

 اقدام مالا هرزو اور یم الرد ضد 4 'وربضوەقلخةعسو :علصومبارلا تب ابلا نم

 داب ]یه الا بالا نم ةعالض ل جرا علض هلم لوغنرار د هغل را مکج یر اککو کاب اباو هنوق
 می زید آلت منلو منک نال وادم یکاباویوو د ہلدمویرسک كمالویعخ

 زءافو قو ایدہ دشفر یم كالو ہلنضف ماضتا هلو بصمل ارث ڪس وم ظعا نی بواوا
 ےس كنم زده عالضالا ابرو اعيش ال تااذا لپ زا علضن لاق ہنساضم
 EYARE و كج٣ علطصلا لقس یا عضم لج لاب یلق
 مماظن ضی دتا عاخ ین حارصنوہاو هلماغدار دلکد اچ کك مد عل طم ندلامتفا باب
 وک 9 ] ۴ دول غالطاو هنمانعم توفردندنعالض عالطضا لود علطور» »الا

 دید ر ولوا چدر دتامور دی مالاذه هناك لوا ینعی هناا !هنولعریذوخ اهندنرالوق
 . واو و یف لداض غاوضلا قلق هززوا یٹیھوکاہا نشقن زر چکنا نرو یلع عباضتلا
 ۰ قف ززذ وا هفلفا و هکر ح 'ذااعوض هعوضب هعاض لاب كعا كرر یبەنسدوا

 جت شپ كبر كس عوض و هعزفا اذا هعوضی هعاض لاس
 | لاک لبد شنو یس ہلراوو هضم ع وضت عوضتلا ولر ترشتناو كرحاذا كما ع اض
 طن لاقبو هانعع :ہلیدیشتو یض كابو ننعم كلذك عبضتلا كارو هعار و ۳۹

 سس جم لار وی

 ARNT جوا هل
 ہو یرسکه داض نااهیضلاژ هلی کف تندربه جاوضالا, ردیککر ا كشوف یدخا لضفمو
 داض بضل دن زاوآ كشۈق نانلار گد ہل كداض  عاوضلا هنس اتع راش وقار درع چب ا

 ضب کر هلبَفك دا غ ایطلا قاوا فالههنمنر هلرنوکسكنابو
 ےک تنم ۰ E WEEE تینا تالهاذ ااعاض

 ؟یدتاسوتسف قلث عباض عرکد اندو یىلعا عببضتلا هحیضمرادبنالف هلو قهنمو

 مو یر کس رکن وال اوا س اطخ« 1 دل ارکر دەر ومکمأت+دب راكد د نیللا تمض

 نک ۴2 ٽروغ لوا هکر دشعل وا ساخ هنز وعر ا دتا هللا لنفوباربز

 بورنوکیخندلوا عن هزکمندقدزا و هدیکبربففرب بوناشوب ندنآبوروکهبرک نغاوارب
 ہرا ںزوا تیفرظ یبا ایپ شب رس یال کیو وہم رو دوس و برم غم هک دتا تلطدوس

 ءاضالآهنسنعم حطمهنکیجلق یا هوکم هلداضوی سسکكو عابضفا دولوا بوضنم
 | لجرا عاضا لا رواک هدهنس انهم لوا قوچیدزوب ویرب هعاضاو اش عی اض هلی رسک ک هز سه |
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 ۱ ہن هلآ هنس انهم رادروبورارب نج هل ري کش كلداض ع ايضا هثیس اعم ن افع در وب هرب ینعیدالم

 ٹیم میضلا یکر دلی «ردب عج كکاذکدلبا یہ تلابویرسک لا
 ۱ - كد ابو ی

 aR كلوا ءاب و ٰیمضۂلداینم ةعبضلا :هننن؟نالواقوحیدرویویرب |
 ثا یخ دہدنلحم قلحا وتن نالوا لاله: ماضاا ردك بز اج كم دعب وضردي رهن
 داسا 4 ا س یاس ین ان نالو دن ود هم 2



 ےن ےس سم هست جسم

 اسان وب نانسی ور سس
 ایم حوصلا ںاشتاوا كرت یر کد نالوا لبا ترو

 خج اوال دبا نب لا کب یا رخ وکم ی دعب ینفصاو زدب
 يف داض» عرضا نںاہس ار ا
 كاره عارنشالا رر د ەت هم كنت ةو دو دن هم شن اوج نالوا فن ط لاتح

 اا ات تارا طور شو سام
 ۱ تمدن یر ادا

 ]| كکید یراکدید قزبش عب رض و عرضا ]ب ظع تناك د اةعب زمو غی رةش لاق
 || ق وخ هه وب هففرش بم ک هکر داوانکلد دوخ ری کا نو رد هد
 ۱ دیه وا یک ننام یدکیراتکبدهدقدوروخزا کوا اول ۱

 عا رتضالا ارضا نو عماد تالا بابل امن لس جم : یس

 ٘ دخ حرس تاب یتعرضا ىم لكلا قو كيابل هی رم
 یا متلب حاصل الف نالا عد نک قالوا فیض دیش رک
 عرب نا RAE طب اف قوا نو ضتارو --

 | یب ہی هی ران یدرم سنتا اور

 ۱ نود ىلع” عرضا مار ی فتا یخ تی اره ارز یک وع
 ا لززا نزو ىلع ا يلا "هد در هيلع کاخ اطر بم عرش ا

 ۱ (دلا هعضعضل اش ندید خاک لبلذ هه فعض و ضرال ای ادمدعان

 لب وقف لر وه ممم نیع ضرع زدند الل بالا ادا نشر خر ال وه
 هنفیعض لنت نره هلن کس كنيعو یف دانم. عاضهضلآ نواز قوجتنوساوازآ رد انءلام

ER OEE۱ عضلا' هنمر وصمم ءانعم نعرا نر و لع  

 اخاطر لیا هلممسنیعو فا ملو یتا وا کالا و ویب
 الببعوبهنسکنالوا قج او لیفت ولوا ملل اونک لینوکس دوا وقف كا

 ز ولو هد یس تو سس ریس ۵۷ج 5

ENTS |ملضلا كا لاقلواس منا بر  _ 

 ۔ 2۸

 بول ات هرزوا نزول ہلبغ كنون اند اتوا هنت حفر مت
 ۱ ٠تذخا قو زمام یلص رر دی خد غغم والبلد می تسنو تفت اد ا

 ۱ عضیدتہ!بلعنو هرزوایناوز یا عالا ا كمر ۷ وا سان ون بچو

 ۱ نا لاو هزروا یزورصنخ هر سنیک هک كلا ذو كلوا. حدغضلا عسا و

 بهروز خ رو رد مافی رب و عه یر و خر یز وز

 ]| هلئبتعض عولضل|:هنسانمهولهمناونتسا کیک 2رس شین و7

 ۱ کاواد غا نط كوكل وش لک اضو ردرابجدباز وج

۱ 
 تا
۳ 

8 
 لا قو كلاوهومعم تال« ئا نالف عقلعاض لاش زو هینسامشعهلو ۶ : 1

 جت تو ۱ ننه 1 3 مهد

 عرض

 عصعص
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 اول ناو نوا ۓاصمواب شل تب هام تا تبشلوق ۱
 | رال ولی تخبط ل اقرار د یخ د هکع ر وي قز دا زو ا اراوط عضو
 | یک زید خداو تاج لک دق اهعاضا تدمادا

  1تیبا کج پچ هو
 | تو منم اتفکز ری دد هدروقوللاب تدعابس عضو هرزوایباور
 | :اغبض افکار رس كل داض ناعرضلا هنسانعم هب ذج هنس

 | ی ا هدننوم كهبضو یوم هلبنوکس كا یر سک
 | ا -7 ج كن اعض هلی دمو یرسکح ےس سدہ ویب

  ۳رم كئاباو وا ین کج كدا تاناهضلا رد هتساسنعم بئ ٹن نایین
  ۱ناو ےن رجب كلعنض هلبرسک كداب غایضلا غایطلا دوو تون غج كعبض 6 کیتا

 |  EEEدر دیک طردکع دون قرداروا نآوقتآع :زکیلا نا او 1

  ۱ره خابطضال ۱ : اطضالا هبوروبقو دازوا ناو هک ردهقانلوش ہل تیکه كنا عااضلا یدعازورم

 | رب ردنا رپ نی زو موا لوص بولا ندبتاوق ناب مبهم
 | یژوموالوصو یقحآ یزوموا  URE"فاوط یاعت ہللا هفرش

 || رانا اون دن نا وب كجا یباہظا لوق یکی وب راب بند عابطضا اکو پور درا تمار
 | هلداض .ز الانایعیضلا نوچ دنا وب قلآ هنفتلوف ییادر هر زو | یا ور عصا رد خد

 یدتیارلم ت ب و هلوا عنج یرانابو زی ننراق هک دالترسكکر الوش هلن وکس ك ناب و یزس کک
n طردمیکر د ذوح امن ذزدمهک بوک هوا شلغاب کیو بار یرفناکنالترس لوشر دام ناعبص 

 تپ یاس ها حضن لرد ہےٹرکنالوا
 "لب مسکن رمه عاضالا عیار ا بالا نماعبط عیضتهفانلا تعض لا هانسع هلزنتهق

 :ویمضلداض ا هعیض ةفانلاتفبضالاقن قلواهر نوااهتشاهداب رتی از

 بو دو ندنش هبقرکب ودیدآی ساب كتضاس هجربنوکس
 هه دابن مان ر دتعاج كیبق نوه مان و شغادکردئاونزرکب
 هب لب همت ع وصماا مابه ر زوایای شکم لوک تایجو یف الداض معصلا ععضلا

 هل مک كناطو كن ەم تو ضرالا ىلع هبنج عضو اذ ثلابل بابل نماع وج واڪ

 3 ہر ڪ یر ماوس و ادب هوم
 وا رد ماللوا کل روک فرح نالوا پر فاہقاض هني ر ذلداضو یر وا ندنراکدر وک

 کر هلنوکس كی> و یر داض ةع چلا انا هنصضا لافب قمروتبهرزوا یاب هلبرس کس
 ےو یتخدلداض میلا کز او هستم نش الف لا ابرو
 نازو لع, میھحتآدعجاضب یذلا یا جلف نیک ناب هبا کر مو[

 EEE رود ید ہغاوا بہ ید بو رغ شا کو قار بصفلہدەنیذر
 ہل رى لیجو نحف ملا یبمام یلچ فور فللاموند اتباعو رضتا نان عر نم ۱
 ارا عاده درب رب تول وم مق لودعقناذا ارمالا ی یم: لاب كما ك ماقان بودیالامهاهد نشتر ۱
 ب :وآوارکی مهدوی هرز وا ینزو رهت هاتف كب جو ین دانم عش | لی ید ||
 | كو فدا هاصعتلاو تنا رو یدنباازف هنن الوا نوچ ماکت ||



 لغز سوک اس نحو ین بدو نون نقش تمنا
 دن نما عم كم توشز هلق کرو ونمط طا ماا | زردی

 ترا REWE لا
 هک درب وه لوکس هلو فالو و كس طا نغدو ق قاق
 اتهازع اوب 2 ك نونو رکو امم وغ كت حسن هاب قاوصزا

 کونو یعفدل دا ماعتبلا یک نواح زاد خم ات ہزار اصیل رشک یا
 ۱ ہباعتص هیدن بو نوکسس نوت انس رب

 منت كن کی ناعو قانمو انس هد یازح ما س ابقلا فال نم
 ی یس

 عاجز دابا نبوی خاکی کو هو
 جیمز ری یهو 7

0 TT 
ptأهنم انیمه زاوا ل اغا ن زوما ااا  

 یکناذمرهورد دد راد لوک ر وتلو ت ودخلوا EN نکن آهک رب

 رس مح بت شیو



 اف
 ٭+ہر و سش

 کز دہ فلو غ کا صور وتس فن خیاط دکآ
 ۱ ذج ترآ هلی دف كفاقو كنز سه عن صالار دشا زورم درين رد هی باب کت اولا |

 نوا ۶ 222.7 نمسا ردن الو نطابب هی هتروا كنغابنادنسچ
 وا زکد بن وکتبلواوو یف كخاقو لداص ةمعوصنا ہنسانعمقلواہرزوا تمص
 ۱ :كفافو یت فو ی :تفافویمف لداصعفصلا رار د خد ہراکاد نالوا هدنرزوالدیرههفوص و ییضعوم

 ۱ ورد عتصو غضول اتالادى + دترضاذا هعفصل وقت قمروا هنعضو«ضابنانلوا
 نصر ۵ : 9122 افق یاد خس ورادتغل ید هتل م ےس مان وحاصاذا یه عقص لاس زرد

 وچ هلا تمقص لاقب:مر دل هلي یک كفا: هتفاصلا زر, د جد هغمراوا مردلب عفصو ۳

 | بیطخ لان ہہ و ی داس ی عنصلا ردتفا هد ةمعاصلا
 رافہندک سا ! یک هکیغازق لیدو یرنکكفاقو یضخلداص:عیفصلا خا یا عقصم
 1 تک علبصلا رب نغاب یغارف ہلیدمو یمض فاق و یخ لب .ہعوۃصللا
 لمل یو واكنش ابكر د هسک لوش هلی كمال و تان نیمه غعلصالا كنا

 rH I هعلصاا را لف ہدنکوا شاب هل تع
 PPE لوخ هل یا ینوکبسا دال یف خدام
 ڈ اجل صو دنس اطعم دیا درارپد ید تر ةتفآءاعلصو لو لضودلو !شنشودیشاب

 انا یز زد .هعالئصنا ہنسا نج ٠ض رعرفص
 PER هزر لوشب كلذکم اص هردر وص قم ندنارد هنس انعم ع الص هل دبد ٹن و
 اس بر ی هنس انعم كم لقار ؛دوخ ان ندسر

 او رشذ هم هلصو هقنع ثمر شادآهنوالعمقانض قیمت ینا ۱
 دست هلداقو هلنس ردتخآ ید هعفلسور دتخا هلبا فو. هلفاق دا ولا و ۱

 1 کت سیب تقاضا ضرب هاک له رس حارسا

 ۱ رک دعا هک انوکهدپ لهوخ مالک دوهس |
 واذا * شل تعلصام رز واین 'ورر چار هکعاعلف ن دنلضا یب هنر هج رخذلا+
 افلا وڈ دا هس اب .اصلدش ارد ہنسا عم ٹا شرت ةعحلص یذتا'

 وه دات ها کاور کد لوش هلیف لیمو تكنهزمه عنعالا تک دام
 09 هنمنه نامعصالا و ناک دب فلا
 نې فضا زی کوکو یا یو رای ندمزام
 صلیب نا بیر ال ناکساع ا نا ثبط و ین وم هلیدم كعلاو
 : < نا نیک اوب میک نصل ةعالجآیهچزوهویسوب ناخ زرد هکید

 اوتار ون دیک ہک ایاز ند میشن قرضاپ ندنافا هلواشعاصایکاباهکر دف وال وش |
 ا لنج 3 نیل اذو هلفام انا تین اف خو مدام هددق تاش فض رخ لات
 ی 0 لا اسم كز چ ىك دم للمصاب توكس کود و نال دام مععلا .ردهساثهم

 سس رر مور رہن و
 كراوی لیم دل داف غزاهتالاذعولفافاوآ یراوس شاب باواوا
 سم بب ترس رسوم ود
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  || ۱ا ةرحاو لکو ننقزف یا نیتعدنم مل اتعدص لو رب دفیغةر فر ندنسیروسنویقو هنهعطقر
 كوان وكس كلذک انار و یرسکتلدٍاص عرصلاو هلن وکس )و یخ دا عن يا

 عمل اب اعرصواعرص هتعرص لاقي هدم انعم طاقسا كهروش ود هرزوا غل سیب ۷۴ غار
  ۹۹ 7نوعرصلا هنسانعم ب رض زار د ید عون وزار د قد هف وردم ص رزم ع رص ولا لا

 ةعراتصملا هزل د دش نوع رصم لقب تنزرم لاقدر هنسک عمود هل : و
ERS 

 كارو كيم عرضنا-ضرالا یلعمتقلااذاهت ءواص لو ةت كفر وش ود ئال ةكة ليف کز ||
  ۱تار یکی مسیر لد سرو هاو

 یسح نم ربج كلاضسالاوبب لا ءدتلنوا عن ءان رولوا یکم یک و ەل ها ول درب |
 هلککرهندشالخ هکر ندهنکلوش هرز وا یزاوهرمههلیتت كنار و ىل د اص: و
 هلردمو یرسکكنارو یزسک كل دابص.عفرصلا مصب ییهتشکیردشا یس سومرو

 غارص ہدر شعر کَلانَدو یل یہ وتلا جو اھ > قیسفالن
 زا كیع ناعارص)" :راوپد هند انقر لنویف اب غالرضم هکر رددذوخآ
 ٠ن یکیاردەبن وکسس كنار و یتفذلدانص.ناعرصلا ی

 كل دهصرف طوقس ن درا من فصن حد یو بو د هر اهن فتصن ان دنتفوحاب |]
 هکر دهودل ولب یک اهلی وکس نارو یم دانا ناعرصل رصاا دننعوم ةودضیار بنا یی |

 ا ایر رسک داخل زا غان اثدنفادلوایق وهذان رو وادند وصیرب

 [| .ك امہ احِنایطح نعجن دلکنالتفو نانتجو نا شو ناعرصامهلاقب ردن هالوك 1

  ESعو ول مقرب ناطر تسمو ودا نوک عن ام انہ تاج ناتو دن و تا

 | واک هد هتسناتمت یا و  Tirtaبجا جم ۳ 1

 یبا هکر یاب ل وشو یخ لوش هی دمو ئږرسک كار و ف اص ت قد ۱

 | هوا شع روق هدنشان مانا ندمل کی باقا هکس داب لوشو ی سمت لوشن وڈلوا سالن |

 كعا كر ەتىن لو کس كنیعو ییرسیک داصا ع اضعتسااو دل رانا |
  1جد ەنس انعم قیر فوعصعصو عنعاریخ هتعزغر لم خنک |

4 

 | سکس, ییا راد دم وچ دان بسا ل هک |

 ۱ غنم نزاو اب ناد دع نرل زمرد الا اِ هع یف |
 | لاقبهننکیب نوا هلسەلبنوكس كنافو فكل د اص ناعفصاا منا یه

 | هیحان بناج لينوكس كفاقو یضالداص عقصلا ردة دوم لک غضردپ
 متسا دیحانلا هذها نمياعتصلا هذهلهان:نالفوبهد و ایام

 :|تعفصلاق ارد ید هخارروا نبق قصور طل نع لد جئ عفط لاق

 ۱ تشکر يک رود نیاز بایلماعتصرا
 ا هکر ونلوا تیاور شنوک هلی كفلاو فوکم كقاقو یخ ل دا بض :ءافقیملا تب ہدانزتوط |

 || تناک اذایدتبادوتنالاوبآر خاش اه تبا ابیدتبا هندلاو دن وک ین ایا کلیدی |
 ۳ مج! لاوس نشهدلوا هلقب رطۂ ترارفغ تالش یدنبارف نسب کنت نم 7

 || یخ كلاد نعپ یا دشا ابنسپ پیدا دونی دمالعا دو ترارخ هم
 ۱ نالوا قآ «دنسانروآ كنس ام امفصو یدّتآ عضو عن تار هم رک ےس ےس ارو

 دو هک داف عانس رو یاس ی ده تت قر
 | کد دیس از

 کل حس حس

 ا
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 الف اب ۱90 نوک ناب یخ كن میل 7 الو تعزوا
 و جو دم را رکو ہرکصو ہرادق: یا[.

 شكل یردنوکمیرکشا نو یلص عییشملا لردیند
 وت سچے سر کس
 شنی نو یمن ك عین اھیک ذبابطح اهلع تیقلااذارانلا تيش للو نر مار,

 ش لقب قلوامیاایصخ تلبو یش كی دعباشلا هتسانعمعاتهنکالوا |[
 ی هستش ى شا ررردخد هک توعد یہود نابوج مینو |

 ۷ عیش 0 ایس اچ كەن کرب لب د هو یربسک ك نبش !هعیسشلا.هنسک, |

 ادا لج را عیشق لاس غب كغ نسا وعد كلبعیشهنسکر ید , | بخ مثل

 ا ںی ات هر كنب یرهکد دموق لو ہلرسیحف اب یر
 | کش ات ةيضاا ین نه ابی ا لق نم مھعایخاب لا لا دین
 ۳ ۱ خرد شک بوعد بور غاج ںہودنابوچ عابسضودعب اش ەعاش لاش او جا

 مس کلا شتآ هلکب هک رر د خد هنغافوا نودوا لوش عایشو هسلوارخ اتم ضعب ||
 اه جم یاس سن میم هننزاوآیودودكلابوچ عا ويد نیعللءالجو

 دراو تفل هکر دن ور درج یو یر کد هنس انعم تنکنآی عز واپ ق نئابو یر

 | هست هلق ید هدنس ی كنود و یرسک كن عیصایرویص یز ا
 دد راج | بولق عبا هرس کر سکو ردرئاچیجد كد صا تولق میان دیس هم

 ۳ لا را عبصاو هلب سیک بوی تن ؛نسهردعیصالوا کر دراو تذل یجبهدنویو ||
 ۳ TENE عصلا یرادوج نم نسحر ی عبصامتبام یلم ازال

 ۱ :gt ترشا ادا لالا بابلا نمراعبص عصا نالفب تعیص لوفي كنا تراشه |
 شال الا :اذا نال ىلع الف تبص لوقزردیخد هک ٤ا تلاد ملر هنر کرو

 ]| لوفت نوکیا رخآ هس اکی الوا هد بنا رب د ید هغموف هنر زوآ لاکر يار عیصو ||
 دات متصل خان ہیفام !هیلعلاسییح باعیبصا هلع بو صو ادا هنالتبصاا متص

 هاو داص .عتصلا ,قلوا قروب یوب بولوا فیطاو ار یاں کرا یشود دود ||
 اص جدیصلا یشوف هود نالوا فطاو كرب یاب نه فو نوک مدنپاج|| عدم

 ھر مکه هتسا عج تن عطف نار دص حدصو هنماسنع اسم قشقهراب هلنوکستلادو تر...
 یا دیک و رند لاتہںوک هدنس انهم راها عدصواهنطف إذا ءالفل تجيب
 3 دیدم و اب ع دیصاف كنيلامت يراب وار امج هبتسلکن اذا قاب تع دیم لو ار یخ د کانن
 ۱ 25 تم بم طی rT یی متن دا
 یف ع دبصو كذرصامیارمالا ذه نع كع دص ۱

 ۱ 0 دی لو لای طیو كنس ناپ ع لصو اعم عدس هلا ری بد نکا
 ۰ را هب نا را لپ تک داصر تنم عادصنالا راربد تالوا لالا طی و یخ او

 هنس انعم ع دمو یمیب کجا دو فدا عيدصلا قتل ائ نایب ابا نم ج دینا
he هی 

 ۹ دملا اربد حد هنویف لب وهلوا پیززو هددجزوتوا هکز رد ید هیودرا دفمر ع
 اهن لا عدض لار وله ہنسا جم قر شا شاب عییصتو نشانی قیرفت هر ےک ااو
 دم ور مولا عدت اش قلا قو بد شنو ی کد دن خککپ عدصتا ۱
 ۱۱ سم وافر ی E هنسانعم بس اھ : :
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 EGET نور کاوی هدننرف در هکر و نک اف
 'ٰیدی درونکی نابلوایدلوی ك

 دیرتوا ندنغیدلوا تیفچ ہالی دنکو تفت: ودنکی دلو تراك فاش فاش ید خوب !ییعوا |
 عافنمالا ہربل وطباقکیا هد هعاصر هکر دهقان لوش هللدمو یس كزافو یف نش ع وغلا

 هتل ًأساد| نالف لا هتعفشنسا لوقت كیا بلطتخامش هن کر ند سک لم نیک ناتو زور
 لولفم ٹعافش عؾْعْنْلا۔ ۔قلف فاض هیدندینو عع كنافو هلنبتمف عدس کلمه

 كنلا و نص كنت ئاکتاا ییعءافشلتیفیا اهیفشتدیف نعهشف,نالف هیلاتعغشن لاق قوا

 | هوس ءودهرزوآ یار شفحاوب رب دمخرحاکاهکر دنوم هه روا لوش هر فا
 عكا: ندي دحناو ارتش عا ماكا ردعج یاکش یدتاراب رب غور واک عج ودسا و یخاکشب یز 1 1 ۱
 نسکیلفاکویتختیش کلا مکشلا: با تابلا ن اهکشمکش لای رسان خو و

 , || كمزونکهبضغ یز سک ءرمه عاکتالاماتبلاجویااهکش تام لافتين ك وا حوا ۱
 0 نهم کز جی فا دنتخه ملا ناهز ەم پورنو تعالم عاکشا ةدسارصم ||

 رودی نکا 20 ك یم 0 ردات وادلو موہن ام موج نان

 “ر || لوک ننه عام ا: ید و هلق (تالذک کج و یف كني عع -هاضع هلن

 هلو باوا لوک تاشو خم علا 00007
 كلتش عرومشلا OEE SKE یس نک منتر

 كتشةعاننل ةعانشلا ھوا چاۋا یت وک دا 4
 نشاطنا انا 2 اند عا نت لا تسانعم تعاطف لوا تار کوا ہمت

 کن رھا مال جوا نالوا عش تول ؤازؤاضم ناددخ ہلدعو یت كو یمف كنش مین

 نزژلرف عشنا نش اع شم تعانشر سال کس كونو ىم كنا هستن هاعع بكف كونو |
 ارگ دو ابشن ةبلق تخش لادن عا تبشر فار وک 7 ۱
 غیلتنوهززوا وز دییعوبا نذعضا ترقشاذاذفاتلا تم ٹو امار بود ام نو 1
 دق د در کرن وڈ غش رتیعو متتت الف تمنش لوقت راد ید کام 27 کر 1
 قالب دننو یی تو حلف اسلا ثدحافار رالف سا

 | ولو هکر اذا نئرفلاتهننتلافب زرد ید مک وا تنا اذار اغلا تعذن دن لاوقت قهر
 | کیا ناب سو نم كا شا خوشا هتنلاذآ خالسلا منش لا تا

 0 نکس لاو خلوت غوشلا زر دنابلا خاک کر ولوا یشع فور هدر
 ۱ لاقیوا دوزخ هدنشاع وعظ درآ آ دل هکر رد دلو قوش هلیدع وه رب
 | هندمو اض عاص عرش ةعوعبشلا ات وب و هاو یڈللاڈھمیغ
 زا جو عویَسا ع اداذاةع ويش ذعبْسِا طا عاشت لاقت قلوا

 ماوة eR ER رو ع وشو زدن جا ضمت مانع

 0 و ۱
 مرح خیام هستن لات تن رکاب تا غ ناک و
 عاش زین ةعان تالا هراسوا* لا املاک اد ملات ایام بت
 هتک ی اخماش یز تول نی مایل "ههاذ| ادا ربط عاشا لا قاق

 ی7 رولکمد ہن نعم یف را هعاشاو هنس انت ا |
 لادن و هبتسزاذا اپل وبا ةماتلا تعاش لاف ۳ رد هکیسک وا ذعفد یل یاضابم بیر

 ا ا



TES Eیا !لڈا وانا اچ وا كی  
 پچ کرامت الو 1 فاع ٹلاا زنی رم و ئ انت نفی شهلا

 ۱ درتنا نور ار نومورک موم ختدنواجرش بف اسلا
 یوم سس مکس عج لک لا لوق شو هام تعب ش لینوکس
 ِ و شہر پٹ ھا 8م كعر هب واک
 رول ېب هتد رکعت نیا عاذھڑا سض
 ۱ وارد مج خج ای ربکهكنبش عارشلا هنسانهزاشپرکی جج هی تنارو یرتسک نبش
 ۱ ہد مج ار ودق هرات نتیوب هود رولوا هاک و رد حد هنکلب یکعارشو هرزوا یار |
 هنجاعآ نر هک ر دنر کن الواپوسنمهعارش هل دیش کئابہدنرخآو یرسکینت كلش عرش ||

 ی

 ین عارشار با یی یر ما

Eمسجد ورم دوم ہح یا  
 یبایایزا هشوبکص هنفارطا یعب اهبح اول فورح ال ذل وطع

RAشم لوت هنب امت یز هم صل نیلعن یی هلنبتض علو سلا ییاصابن لب  
 ا EEE هدانر نلاع شو ثلاسلا باللا ||

 شالا بست لبیعل تيش وفق كم همت لعن رکلا نر الا !هیلع مالغا
 ی وا قارا قارا هلب ریسک ك تس .عنماشلا « تلدجچجاهتمسشا لی اتم کوب

 نیش غالب تا ! ملن نال نو داعنا ادب تلده بمص كنس وی كلوش .عولنلاهنشایتمم ۱

 شہ ها دهم ةقهاعشلا ٰیزلابط ۳ز وک یک لا نکر ضوط شوکه یخ |
 ۱ هواهبعاعث ترشناذاسجشلا تعش الاغ یسلخاط كن زایض كو کلب نکنم |
 الا را یر نی اق ناک ٠ع امش اراپ ا عاش الام موب دغ نم من نسعشا ناردقنا |
 رہیا هغنغاط ینلوبود ع اعش او ہعاسش خرخااذا عررلا عشا |
 ۱ سہ رم وم و و ی تو لطف كش ع الا |
 ترنم سچ وو کارب یو قرغتف یا عامش سفن لاقت راربد ید کھانا ۱
 و شب جو یخ تن مش رود دخپل نیک عاعشو اسمه تفوفتاذا |
 یک e ا هقرفاذاهعشن هلوب ربعبلا عش لاف قتعاط
 ۱ در 5ا( شلط لا قب + انعم زانو آهو یک
 | یخ یخ كيش عاتمیلا ىتفرراذآ بازفلا کمک الاق نرخ افترا رو

 لا جنس لطف ماش لر لات له تی ماعز 1
 ان لا ی و یس لرلنبخ كاذک هنامشسشلا قلب وب تروا ال کخ هلبخف کرام
 ال رد هنسم اتعم لب وط تاکید شو ىف كمالو بت ملمشلا سک

 ۱ با تفجعفشوردیلباغم کن هکت جهان وک لغو
 درب دوخابهدراد هکر دیعرشقجرب بوکس ناف ل ےب تاک ۱

ETEمووی دیوی  
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 سه لوت زنم قیدی پو و هال ماصتدارفف نا سم 2 قر 80 را و < ۵ #۶
 1 خیس رم پوپ ناروا م4 دولوا کم زوللوا من یر السر ا ول شاو نورعغادلؤاداباز ۱

 ا سو هاو دز یمن
 | ناد ید تر E r. 2 | وبن ورت طی هالن ۹ نو غل

 ۱ | قط ەۋ ياما ق تلخ اذا عوش جشن بو ۹ درد لنا 1 | یهلعرشلالنقف اید خد هکمزتک ور پیر 7 | عوتلا د سرو یی هم
 همه و ا یس روم 2 | کاخ( لر اوط نا 3تا توغ زرد یعددخ هرافچ شو ون اذ

 ۱ ۳ یک
 2 و --. 2 :

 ۱ E ناچ يک هب یوم بوم ع



 عیب

 ام ناو نور نم هوس جیم تا ۳

 ےک

 غب تالزوک هل يح كنم ةعانسلا ردلکدز اج یش ہد اوا وچ خم مږنورو دن ۱ کد نر راخت دی اج دن عر سس.
 کالا جیم ام بویر ۱ كنب عین ماا باسی نم |
 دو جانور اعتفو دعا دم ام اون جزا ا

 س س و

emeلب  ARRدعوا لامہا عوسو و  
 سردار عاوسو لی عاوسلا تکون دا تعایف لبا جایا
 کمکی مان طاسهر یدلوا كنموقلیذه رک ید مو لس ہیلع جوک
 رس 3 ةعاساا یدرارذا چاك ا ەنيدصق ندا بعدنیلهاجامزردرتقانوق وف چوا قد هغر غ

 او ایس تعانض ابتلا لیلا تعما لوقت نا اسم هی یک
 اب هدر ہازن وک بم كنبسویرسکجلوم ع ايشا .عاینبلا نشت نالوآ عیاضتو ودلوا لو ۳

 جاب عامو عام لجر افت لر هد ایپ عياض عابس و تا ن دیک
 ضملجر لاقي هنیکندپایل امها بولق ,ne, iy بم
 ن سا لا تک ج بوقا ہلبنوکس كابو یف كنیم ey اوا
 الا هنجو جبر ادیب جاذاعویست زوج یس
 و مت بکر وم یت عایلا کتان و و كنه عایسنالا 7 لر دهن نار وکې کوص هد هيرب هب مهم نبس

 اب یر ی TEES روید + لک
 با لرد تم ان ی ا لوفترب لب قم
 رک ییهنسارب عب عشوراولوا ناد کید + نت ييديجب کیک وچ اوج

 ادا فض یت مشق دلباذم لاب هرز زار ون راک توس BEE er والا هدر لوقت رواکهد هنس
 نرو یو یک یا هنیکناپ ور ناسا ر ںیہ : منا مشی
 ینا فار ولوا اکو ی آرا
 سچ خیز طلب ور عا LATER طا ا
 جو ویسی عیب غبصلانمسوئا تم
 هنن نیا دوا كلام اکر ہدنسک لو ٹل دید نویرسک تب نص نیز عی عشا کیا
 اینم الک کلم الاع ۶ مشلا شيا وهنلارض پا هی للطاببا دیلیادچف
 ئ7 قیدی یراو یس ساک كوچ هنس نابل ایوب یر یونی

 چا یدنج لاش ماع نالوا نم یو ابو یس کیش نشا
 مر یوں یت ہن روا و ا



 گو تزوم نا تم برو رج نانو تن یر ۳

 هدننانكمالز یف اتو كنبس عقل یب بک یوم چ اھو
 هتم غفل رداکد ع وتضوم ةنانعح لقتشع معلا یدیناراضعبهلوانیشخ هکر درب لوا لوکس ||
 كنبس عقنلسلا ةا ہنر دن دکر نوا قله هفت سن نخ تن ےہ

 | ثزارخن شاطقافوا لب رنک مالو زد ع انس الآ منم اتعف قرب خردلت
 لا زرد دقمازدلب رو قا عنا لات نفخ
 منیب ولف یلع هللا نخل اعتالو تک ولو ا م څو هنو دج اور دص رب ر واوا ماهان ثا |
 راف اردو شن کون نس” عاملا ردر دصم٭دنلصاو ایر موقع ۳

 ك٤ا غچ نا یجب نم دلقف كرته -عاعسالا عا زا تا بلا امام قاعتت ىلا تععم |
 یکشدلا كمر رع و جا اغ اس الر کشت رخو عیش كف ریه مالا: :هتسلوادار ۳9
 ردةتسا تو عا تل کلا تاتار زوا رسک كنښغو یف تان عاق ر دةنس عم ع مسا ۱
 رود توسل دشیا لن نوک كب و و ی كن عملا هنا تد حناو ردا یک اتو زد

 در تك كن و كا نمع خالا ٭ اودع او سأتلا هازل یاطعتسو ازا هلعف لوقت كجا ید

 تعما تاستنا ماغدا نو هلکعد بت رولوط قال :ذ عی لا تیغص ایا هل تەق سالۋ ء هلکت و

 الت کت لنفتلو یم نمو هلنبتعف نس لالا الان وعمال ؛یرفو سرفه ازم ۱
 هل ایم دلک هل تعم ہلا تعقتعو بلا ةت تبوک لات ك۵ کید نوجا كمشپ یهنتفر

 یل نابين کس ىف كاتا اشا نخ نال الا نا ن سال عج دو نآ قلا
 شی دا معا لانا مر دشا a رنه ع ال سانلاە ماس لاقت كنشبا ندنر یر || ۱
 شفخالا لاقینس هر خو یاعت هلوقو دیش اذا هع لاش دنس انعم متن رردخدهککوسعاتسو |

 بتلا یلغ هرضناو هععساام ىا عمو" ةلرضبا هل وقو هیلع هاعد نوکینا یل عب تعمتالیا |
 زیا هلوفکی ات هللا ء اش ناز واک کت ژرید دفع یا ئی :یبا یراکذڈ عم هی خو عامو ۱

۴ 
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 ۱ هبنغم تر ون الوا نزار کک نام تلوار یم ۳۳ اتسم اهل تاج اذاولداا |[

 لسانا هعمس هذ لاقب فن اسضنعم لاج زک د هلی وکس لیمو یرنکكنپس عملا ععسلا )یخ |

 | ةعبس نالوا بکرم منسو نونسلوب عوقونوسادلشبانعب ملودی المال
 لا عملا نم عا لنت نوا لس اش ندروقوللا هکر ديس روایهزوف ل وش یی لرد ن
 لزارولوا هاکو ر دراو تقول ولد ادر وهعیجبو ناوبح نالوا فیفخ یرادویوی صلر

 هرهش ادا هنس لاق هتساتعم ره کلا ن نزو لع مهسا ںی

 رد ید علم غلاش یذتسر عضو وب هقلخ غئاٹسا دا یادم نی

 کمر دنشیایزاوآ بودا توضعفرور داف هغاق شنود نون نالتس هم ۳
erخم علا هتساتعم ندا قالۇقەلب رت كوم ابل هاو نیو  

 ناول و كلذ تسمو نعیم یخ تالف لاق ال وق کلک

e 

 ردت او هنشانعق مهاسیتدشیا ید هلن نمک کمو یف انس می

 ۱ ES لیمو مطا كنبغو لس دنیا یمن

 ةآرما لاش هلواهژروا مر بوی وف نظهد ةن یی دشا نغلو دشا ہ دابا کر دتر وع

 عملا یدزدناونقت یاد ف رح و دار کم نرالو زر اک ناوک ر او ةر سس |

 تستی

 ۱ ظفر ان او زا خو دز نو ف و ۱

 | حس تربفص لا كەتك نا زمانی و تب |

 مس اپ
 ست او 7

a 

 عیس ھتوکسن گیمو یخ نت عملا



 مفلس

 ابو هنالوف هکر درفض لو هد وشنو یخ كالو |

 ی سم ےس ےس سم 5

 نج تیس ع اطا >اعطةماعن"لانقبهتلبننالوا نوا تر
 كنان هنا هی« علی هن انفه تا دوغ زرد هذيك راد كل اوا ٹانک عزا زد اد

 لزل علا نز لا ہوا اذاہرازوا دو ناسنلوارکد هدنذبوهکن دمو دلوش هل دبدن
 [كافب زردی IT مس وه یک ذا لجزا عسل قمانوب بولدارپ

TLNEةواضمر هراس هثغ لا یض اور ثیدح قو قر کا  

 دن رخآ كيا هلب رسک ك فاقو صف كنیع بقعو هنیقپ است ولف میعسن
 یت ےن ہل للا یزو ناغ ةع سلا تط اذا نالفلاخ تفسضیسآ ا

 ممه مل ثلقوابهنرهزاذا یزعلاب تعبعس لوقت ہرزؤا اور ارف كا توعدوند
 و هو اذا بلا نههتبصانثعفس لاش قش يابهنوكم كلافو یم کس
 یس ان ارب اطل!عفس لاسقب زارند سذ هفمروا هلې دان شوف ودبصا لاب ءاع عينا

 اس ۂسودنہضاننذخا ہلاک ناطبشلا نمذعقس«لاش قف وطن نوکس تو یخ بم |

 ورم ابن او اٹل هنعفااذا موملاورالاتعفس لاش ود یو هک ریخت
 ندا أت هکر دی راتو ارج کمو س داب هلی رسکناهویمفكنبس عفارلا قد له ءاجو
 7 لوبدہرلوش هعفسوملوا لئامہغازدرف هکر ده ایسلوشهلث کب کناف یک بیس
 هداوس نالوا هدنزوب كتر وع نالوا ریغتم پونلفرا هعفسو هلوا فلاح هنکنردرو ین اسیر
 الو هدف بواوا اس یکنر هکر دهنسکبلوش لین كنان و كنهزمه سالا دارید ذا
 داوا حفلا یکنرراپ دید عفس هنپراف ابا جاس ندیغابا جاس هلینوکبس كافو یمن كنیم
 خب دلو هدنکنر نبوت هلیدم كفلاوهلببصق كنپسرایدید ءعفنیلا هنچرکوکو

 سر 2 «دننیج شارغوا املی كنافو ی گیم ابا ا و تم 0
 هد هنس انهم كن عقسور دنهل هدنسانعمعقصدیحن لينوكس كفاقو ین نم عقسل هتسنم
 سس دید ہکعوا ضسورخو بهذ نا یا عت نا یر دال
 عفصم بیط> قسم بیطخ لاقب بیطخ نالو غلب هیعف تفافو يرسک
 ۳ هنس انعم عافص هکد ن ن یرافدلفاپ هننوبكتههانهلپ رنک نس عاقیسلا
 تبار دی ندنز اط هکر دب رخ كنس + ہفلاط طب ازوکس اردو یهو 21
 مکی فا: مکس نا: یرداام لاَ کم قس كم کھل وکی س كفاکو یتف كنس س مکیسلا
 دیدار هددطا بودی مکس و کارد ام لاسق ان ر دید تنر یم
 || رها لر هدف یر هکر ود ہروا لو جلسو عانم لوکس کالو یرسسک تنم
 اا ندیقیراب ش اب هيف كنس هعلسلا رویبهچتراو هنیرادقم نواف ندنرادقم دو بولوا |
 | هتعفشاذ ثلاثا باس نم اهلس هعاساهسا آو تمام لابیفب قمراب اوس كبالو یف كنيس
 :نالواۂدغآط یدنیا بوق هلي عولبلا رد هغي راہنالوا+دفاب|علہو ||
 زن یاسراضمب هکر ین هیت كن نمه خالسالا برسند
 دعلم ار ديل كغاتط رب ه»هرونم تم هنو کس كمالو یف كنپس علس نارد

 جوان آ قم ہرا چاغان
 وفا هلشتآایفآ ,بوضا هتنغالوف,لزبص نس هرابچاغار بزم هلی ,یغیدلوا
 سو "0 قاغا یار ماس وردک د یدلراب قاب تمازدک نم نعمتی بال نماعلس لب قلاب قاب هیت علل هرزوا یراعز یدک دویخابرومغی یدراوروس
 | سد یا نال تناسلی سکس كنه ا نص ا

 ےہ حمص ہے

 ہدلنبام



 : ظل ور ولک دهن انعم + هرکی یو یار ته هلی و کل رمه حوا 4 هند نم
 أعیاناتالننوتت :یتجلكع وسا هلندمو یزرشک OE وا ا

 زدشملک هلکرب هرزوا ینزو نالعف یربغ.ندنویو ندمدا "كرو: هلل ہی کات
 هفت نوا دم هی طبست یا تفیس وقت ناف ددع قاب زر

 | زرد همالک نال وا ق تم ہا وکس وجو یف کن مع عملا ردنا یونیت

 لولک جد ننهعوهماووج" تلعاحهما ,عیجناسالا وج ۱

 مسو تل باب ناسا عم لاقب اید هوس ی 209 یر

 کمک | نفح نور دلا نزا وآ هقانو تر دها دا ماجا تمس لار د یخ و

 کج تیام م رکا ن زو ىلع میس. .میهسلا ةدیناو نهج لابا امان دان
 | كف رب عوض الا مالک نالوا عم ہلیدیدشت هشت و یخ كجو یمن وفا سلف

 زد ر دش بغف تاارویزسکك تنس س عرق شرت نا هنوکس علا ۱ ١

 رس ن تل ون نک نیلنبا رت میرسلا 'ارغصرخض لنز رسلوقت نام
 زدشنار رکملِيصن تنرغو یخ كارو یزسک بس عرسسلا ع رتا ادر فتم لالا

ENEكود عارساویعتلصالایف وھوربسلا یف عرسا لا كيا تعرس  
 نص كم ةغراسلا اعارس مھباود تناکاذا مولا رسا لات د حد هغلوا عد

 هژزوا یخ تو وک كار یف كن "تام ناعرمس هل داباذا شل لا عزمت لاق هنس

 الت انش یدنا تعرس و دتفل جوا ہل: کت کشا ناعرتسو هلی كن اج

 ترک نالعرسیدنلوا لفن ةنوف یس دضف تنی اجورخاد حرس قدم او خاد ناعترس لاب
 یااذک تعنضام ناغرشل لاقب روتاوا لامعتنا یخ هدنهتمافمو یدلوا قع ءانباک توی دلو |

 ایل یی رسو دم نزهارز ار رولبف ن کاش یار علس ا مش

RRو ها رو زدقوبح هزات قار نا غروب ا  

 ما
 اہک ددزوف فقره هرفلوشزوکذ لانزولا حلق غورسالاو غورسالاو لینوکس كىنو ىم كنار

 دی جورب ٰیلصا ا :كَعورشجدولؤا هناور هتنارباگ وقحس ندع ر دنا ۲ رولوا 7

 :طسآ تلاشاب یو

 ۱ تاشاق ےک یاد یرغوط مجله الا سا

 ا سپ

 ۱ ا تنئا تخ رن تلک هلنیتصف یک یجولا لاو وا کلعدثنا تعرظتنپا تب

ES 

 | كاذک دخت مض كنار و هلنیتخ ع رتسلآ هنس انعم تردابم كمترکوا یب نسل ےض مج

 0 هاو وا فیض 1 ںیہ یس رر

 ۱ گود د کوا لوس عرغرتنو قوخ هزات تالذکد صف كاروان ع رع

 ۱ زا ندنکوک کيا صا دکن دزلنادف وش بدم ئ رنک كن ارو یف ك نەز

 دان وتساوا عن هم کنار رب دلف موم ناب نسب رض کلان وا نادر صا ۱
 ۱ رونق یر شب ان عازمین ناز یش ڈو زور مک
 | هطوطخ نالوا هدنززوآ تان عو او زدنا هلاک 1 ARO زس هفت ایطا رشاد

 | داخلا مقام یتامکو وتلاف كا تم و کان دلا ویز وت

 1 هلیدمو یرسکاطو نفك بس

 | دخ كنلاو نوکتس تم ءامطساآ قلوا نوا و هقف

 تم یس رس سست ےس

 یو ہوم Reems ےن مج <

 نیا

 رس



 عد

 ته

 می
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 وا طبایطم یا تالاپ بلان. عمز عز لوفترزوا یا2 تیک نازیکعوب |

 یت نمو یف ناز جو شمس یم سیا
 رح رس مج ری و

 جب عاد لانش ویدن ےلوادنن+یرییدوق كر تو ِ
 ا نییزتهج رجلا نرو لع |

 ذمو د دج تاز لین وکم كابو یخ كنس سا (نیسا ا |
 ناچ )مب هل یوم هانم کابو یفف كنس تلخ 2 "ردص وصخنالوا || ۱

 7 ماس اس تاکادا تالا نابل ند مهسا مت یو های

 تلی OYTO جو ۱
 يلا بئذلا عبس لانفب وارد یخ ذرب لقوبق.دروق

 0 AYTEN خا مماوف دننولریدهبهدروف ىلا |

 یم ی تقاس یر اوٹ جنون نوک ۱
 ی ۱ امور

 تی ا و یم ےس نودع ویو

 ان : ید تو كی تینا همای شروق و ڪس ی یوا

 واذا جرایم لات لکه وصر نوک ید یہود تانکر عایمالا الو و ||
 را وچ عاسادنجہباوراصیااوبہب الا لرید دمو ید ع ابساوعیم |

 اسد ہززفا یاور بوق وین ی وادا نیبزا بسا اسلاید یخ

 کیر و دما یا بوس ها لایق لرد خد هک سہی

 شات سم من دی )راهش زن ی



 اکو mT ل

 اخ صز جو قنا یا بناج عار بنا نو
 نالوا از سرا ليد موی ر نسخ کاوی تیر دەن

 اروع دب تاد هلک ین دا6 افا نرش ترک تار عا ||
 رم: کر کفار وری ایش ہک تم جابو |

 مارا زر به او نجلا ق ةداب ز هل تراصاذا مانعطلا عارالاقب قلوا ہدایز هدفشلو هد
 هاب ناعیزلار پاور تسمه

 الو كيارمم باسن نات عبروا وا تاکنون نم لو ته
 ی ع لا ںوتروک شوم و

 دن فز جا لکن ابن باش مالی
 رکو اا تولو یر ارنا جو باجلوا بونوق ہدای

 | هنتر را لا نگر او یر گص کیا می د رفلا دکب
 | ليزك كناز عابر عابلا ئنجا ول شیک اردک ها د ا او ۳

 عیوو توئیعتتبا مر لکب نوش لاتمنماوقنمو ھت این ویا
REA: 9جیک تیام رایو تا هعنودلآ  

 قدمو زهرا زور یا کد خزم ق ن برم وب ر دبایا ربت دیراتش ر كسم معتاب
 1 یل ڈک رک بور و اص زتە کد وزرا ضرب دارا کار اک
 اردو كن وی لم :عب ملا نده عواخو خراب دیدشنو یخ ابد عزل

 لوکس نر ةوکتسه ووی رنک ناز عزا اچ لئ
 ۱ دا کز دارو ف لا

 یاری عدرا هجنزولع حنا یارک رس ابو |
 دیس اننعشرذیاقلا رند سد هک نیک آ چ زودتر اتم" ایج

 نصف ماهتوصرزت منا علا شعت دوو تائا ها هعرز اب تمالس تاغار دخ ع دزو
 هلا دحتوماب و ہائر بجو *ہزبچ ئالا درز سان واک های الطا حوزو نو
 جا ذانالغ عر د الاغ بلک نیک هل رنک كادوا كن هزم. حار دالا ذهنن
 نادهروهجان هنغب دلوا م الم یبرح بولا ن دام وع شنفو رحمت کا نفو یدہا لعتفا هذن

 || نانروہجاز و لا د رلیدستا ماغدا ب ودنا نیابت د یان هغ دلو فام از نال ؤا دب
 یز بور ورو یر ردکبک نیک هرز تک ش هلتقفتنارو ین كہ عر رازلا: ن

 ریس ریہ ےہ سرمہ ھچک ىع ك٣ ناغورول ال
 امشب كا یخ یب هنر دانا نزاو نع اح لا نده بک كلل
 اوکی نیمو یخ زا: نام زا قو درز نزول خر و

 هدنشیپام كنیعو ہللا عرب ع عزا تاع غز عز لاقت دبا كب یتش

 ناعرعز عراتیاضباهاسنسعم)ر تشک انی او یم هم كل وا یازا عزا
eeرال وک كفاتو تخ از مدا اتوا عع زر س لاغبو فدا  

 ہذتلا [وسنرزا كا اکر زلف لوش تحمل "ملا كلانا بالا

 هدنس هرشط لنت دیدم رب نالوا دلا مارو 8+117
 | خاتم لقب هی زر نو 5 ا

zs کاک | ا 
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 و مارا سنتی ۳ 7 ۳۳ جن ها

 قبا تنده جوک هراز ر فتا هم نامش ناعفزملا زد ید ب ەنننگ نالوا ق جنا
 یخ لافهنسانهلم ترقاج هلبصتف كنار ةعافزا نادنسانعم قلواجاتحم هنتمو-یلقج

 را نحو تارا جلا مهرا لاق قلوا ین اهلی رھک زف عاقرال مالا
 ع ۱ ازش نامدا یجدهرفاعع هک ردیولقم ندهرفاعم یاوارجنتنعدم هلق كفامو نم
 تا یافت او شتر ام لو هتساعم ثازکقیمزباق هلن شک ناتو كان |

 رس یم قر ام لاقي نن ام تعضا لوکی عار ات
 اکا ذاع ودرب ع وجل عن اتم دب دشا تهمت كف و یه ك ناب عوخربلا |

 كاك لا عوكرا :ردلكدمولەم یرلکبدحوفب غوح لودغوفدعوچ | عد
 یب لاکر ×لاتقل زند یخد هکلکا اندر وکروردا ذوخأم ندنوب قسدءولض

 هر تضغلا نم هفنا عمر لاسقب عا تكر ح نو ندیضغهلتتعف ناغمزا || عمر
 ۱ ی کنار: عامر هثس انجم ل قی ما دلهره د, دغو مط كم و ہلئبتصف

 مناوشات خوانی نوا ددتاب ولوامالم ۂدنش اب تاراق اغوا کت عا
 واةہشن دهم ےر ذاکر : خم یتا 3ا عامر تبذکل اضب روا

 ۱ شش سس رای قاوالوش لوكس كارو یخ كب كاب | مر
 اف یخ از غوزا جاععلا جس ضعإ !َ اذکه نس انعم ٹضخ قاز وحوا هلن دن وک خور

 والا فخر فاو نکسو هعرف بهذاذا غور خزفامیهوق هن ہتعودنسسانعم عرف قوخ
 تردد اس نر هلبوکس كواوو قع كنار: ةعورا :زوددکوک ۱

 ا ندب تزن نادری یورو باما تاهل و حارس بحاتضو هتفخاذا لوالا تانلازم
 وب هفت ذیا ثلالد هدب رنغو هدیره وج ترابعهریصتیانعح نکلردراذْعا ریست
 ال یتیم رک هتفخ لوااربز زاسلوا لیلدههسزونلوا كسم هلطااتالف
 لالد سدو هرزوا لوپحم هغصهسر ولا كس های راکدبد عرالر ڪا د

 هلو خاوروز دشخبا تراشا لی ربسفت فخ دوخ كتاب یرھو کنز ما قلا مق : رولوا هاک
 ةننانهب رونق رکا نزو ىلع عبد عیورلا جا بل قلا هک شوخ
 | واور نتف ع ولا .عرشفهنعزفیا عانافهنعوزلاقب فوخلب رسک ابو كم عابترالا
 ایک او وھی عرفتاذاعورئلاسقب كم فوخ تالذکه لب هیددشتو نفع

 ۳ زر دون وا نو ئار تل حور نا شىدا قو لار یداخق یا یور یا ع غفو
 وا قالفوخ کس و ها فوخر دیهن هعیص هلق ك نارو یم كنا خرتال ردنرابعندٌبا الا
 0 کال شوش سرد و ؟وهدزغمكاروب ریه هیدمو قر مک نو یعض کلک نان عر الواد ھن اتم
 7 وا كار هوا قوس رو فار رز دما و شوا
 یا رظن ییسح هکر ید حد هنر وغ لاوشباغورزوز انلوا تفض هرکس ذم نکل داغ ور
 وو تيري ابد هلجر نالوارادنبطُم هل عف كو اوو كنم عورالا دلکش وخ

 < لهرر منو قلوا هدابز بو وو ا وکس کن ای و یف كنار "مد را می -ہروگ گیس
 ہں شی رر ناد وزد مل ا تو مم ہو یں 27 ناکقنرآ
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 ءدلاهتعادح لوکس كو ناز ااو نوک كنبعو فدا عرعز عرعر: هنن یا
 ہیک كالو یخ كار عراعرلا لادتعالا نسخ یا ارم عرعر با لا کیو
 عفر ]| یخ كنار مفرا مفرا.دنسکنالوا هراوآ بولو هرات هل غف كنار عاعرا هنس انعم رلنا وج« لدتعیعج

 انک نج نال واهدنسهیانم مم ہہدناب ر عم عخزو تلالا بالا نم دتعفزلاقب ق یم ۱

 ةنعفر لماعلا ىلع نالفمفر ار لايقبل م چەك ل رخ مو دیس السا لب ۳
 ودیا لفن ربخ ندزتعاجو ھی عی دما تمرد ق ۶ یناغالبانمانیلع تضر ةعفار لک دا و
 تن ابنور اشا كل هنده مو ردیلوق ةنب لا تمرحادق ینا لوا ہک دبا لقنیربخوب نادزپ دما 1

 1ز سلا را فر لایق دید هک |لفندنربنتزخهرکصن کد دع 1 'مفرو مدتبامنم ندعط
 یدنکیزوتک ہک نون یه بسیر عفرو ر واک مزالو یدعتم رار د ید هخهردنقةربسس ی ملا اذا

 راهعتو ناطساالاهتبفر م هلو بلاد نمو بلقب رقم یا هعوفرع ی وج
 هاشینمصنضوءاشب دن ٠ مغرفلاردئامرکم جاوزاذوصقم هکر چ ہاتسانعمذ موم بم

 ند هننیکر ی هکر دهصقل و لپ دمو یرس کک کنافو یف كنار ةعیفرا رددوخأندنرلکد
 لی دف كنار ع افرا لب رسیک كنار سس یا لقن ربخ لب رسک ناف هت
 هلن نا رجومازچیدنیااسکع اهر مابا هذه لامن كا لعن هنر نمزج هرکس
 ءاروهلیج مارجو یدید مد چ شا 2تت.

 ۳ لا یسعا مس ەليا ةغلابم كنهود هلیدمو یمض كنافو یتخ كم ع وفرملا راز دهن

 رخ هکر ده ر کس سنجز ولو یی کحلوقهفودولردردصم ع فرم نسب عوفرهاملسپل هد |
 كم دجوفر لا اعیفرت هتعفزلاقب كار دنزکس< کلا نزو ىلج نا رس یراک دا
 ردزادصم لینوکس كنافو یعضكنار .نایعفراا یدنیارورم کتب هی ندب انب 4

 عقارب مات لام هلو | شمرزوتک نغا ہنس هم هکر دهقان لوشهلب رسک ناف تو هال
 هدنبفع تدالو لام دحوم ءا و ہلیارسکک ٰكبالمابلو یو مالا نم یوز ا: ھر تعفرادا

 نیدکه لکنآ تز وج نالوا ق|یسیزخابص هکر دهنسن لوش هم كنار معاف رددوس ن اچ 1
 زلعان یراقوب بور دلات یف قو علا  هنسک نالواولغافوب هک اربد مہیا لوش هعاف ور دوس وکر عام

 لجراعفز لابقیو ملا قلاب :دعافرو ار هلوص ل لاق غب رد هوا کوب راوآ را

 هتک نالوا فیر سا تموم سکوت :عف مقرا توصلامیفر ږاصادا| سما با
 ید در دش لک لغف ندینماخ بات سیتی ندا مز یبا یر ند 2 رک 1 3

1 

 بی کم تیپ

 نلعر دفلوك كنافو یرسنکت كار قبا تاد ا
 تعفار لاقب نوجما؛كعسرو د هیاوعد كالا هک اح یک هاب كنافو یمن كوم هه

 كنار ها اف انعفارت لاعب كشر د هکاح لیس كاف یخ كيا فازا کا ا
 عقر ]فرو دولبزاب یزاب ہک یس ران دغاک هلنوکست لات یک کبار معزا: یبا كل ت ہلبرسک
 خاکی ج هرس ڪڪ كنار عاقزا هنسانممهمبرزدیاتمرمهنسن ملک کز دهها

 كی عادی رسک ئار لماعلا جاق انا عاهرلاب بولا تعفر لوق ان ساق
 لاش یو انها لا بلا یا عقر عقر لقب یا بن یک تا اد کا ریما |

 رت قچته وا متش ید, دنن و یعف تفاقویمض كم عزل ا اج وما بوق او تھ یا انصر |هقر هنءقرال

 مابا ci r ا RRS vh لاش
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 سی نازک ین سن عیب عبا
 چ ياع وا وشاب هنج درلاغب اید غیر دشال وپ غددرو نوییاوا

 ایا فزشؤد ہیزوا یزوبهب د زوا یناف نشر دهد یل میچ وارخ اذل وعد بکر
 ,Sa جاهزا فکع هتففکادعدنزانءدرلوفتقلواعونهب میک
 لودر فر ناپ یروک خاین ی دنا ا تپ تموم یک قارا هتسخیوکه رکص
 لدغ در لاقي غنم اخیر دادی
 ]شوش کروم .عدنرلل ندیم كيوصر برس كار عاد. ےک
 لوش ه هوم ہلوارسکنم بول یادش هی ناچ
 0 میان قول سو لا او دا ینبز کات ع بلا هود شرک
 | قلواسانغانهروک کمان مي هک ادا ار تو

 تیز يف كنو نیم مسرل اعلسرت لچ لا جبر لاعب ردع ہنسا
 ۱ و سرو دن یقه ك نيسو یك سر منسک شل وأ داف
 ۱ سرت کره یر کاوی عیصزلا رد خدای نرم سز و اوادابما
 لغ ۲ افن شمل واب خداو یب هم
 1 وا نه رد هقلحلوش لب رکاب خار عياصرا عاص راب
 | مصرف ی فلا سر لام چرا دت قصار نیک اھ یا
 تب هتساتش خار فاربد ناو اتسرآ لا: عصر و قزل اعبازا بابلان اسیر
 ۱ جا ۂلداصو ترمه :عصرالا یو دنیا

 ا تا نسب لواآیرانا لا لیوا |
 رودکی رز دکل باروز کرارا
 زدن وک لوک نو یخ كار عزا توهلم هک انس پات
 را لاس و حاصرالآ تل بابلا ءامصر جرابهتسصر لوغت رود
 ۶۲ وف کرا جس ات هام لیول ای دی دھو الماس سرا يا
 زار ةعتصرلا اجا مج اش لم بازا بابا اعراب یضلاوت اف
 هضر زب ہے هرذوا کلین وک لد نمو
 نم تب ما تضاد حاوی بر
 ور رمان داغی ر نکل واچوله تن ترا ٹروع فالو

 وف نار: نحو دواوا هوا دف دیو توس
 نالی ہزصکغداضہ ناماز امضا ناویقرتنیما
 اون هرگاه مضار فعطاورتطتب لاش ىج
 یدزؤاض الو او درا اورق سود ندن دان ناق کرک دوب لضا ||
 SRE ںی

 سه یم رس
 نالغوا۔ و شا وب ەد دک« ا دوسونالفوا نم لوس دمو لب اکا دامو یعفانانار مضر
 ۱ شا از جلا تسٹرا لقب کم ام مارا ہلا اف همه رواکی دوام نم
 دنا وا لیلا تزوو لغ غزل بش اتم دیک ابا هاوو لمم نیز ضا ملف
 ]ی حر انو دریل زر لاقي تم پورا

 تھ ا م ی ت ا ا

mei 



 نیا
 ےہ ماس اون بده ماس سعید ویسی یو بس ----ےس 2چس”“ۃ:تی.عتوژپ|کچچ

 os ےس

 || هەن ۳3 TOTTI حان راو اھت رو اتو هست یال ل
 هشیلعد قغیاپف اپنا نف و رضا اه اض هدعحز امن نیو

 مترو زر دهنشن نانلآ نوت اص هل هو دیلنوکسكبجو یرسکتنار ةا ةخاصلاةدئافلا |
 ا عار دما 1 صقاندوخ اب دا اب ند هنس نالوا نج او هز ززوا كتهنکنوب و ۱

 عج نہ اج یک ا برف توودلاق نیب وفا کاو غان ل وش دوشاپردیکم 7 ۱
 | یر رو عوشمجر هاو لک ها اسید کبود تو /

 ژرهد : مجاز هالو | هفلطهوالزا نت توت هتناب یساتر فا ینا ا هرکس ندکدلب!تافو دان
 ےک ر تخبز لاتقا یم وا ہوا تلاحنانل ؤازکد درا وظیفی دەل شكك بار عملا عابر رار دهدودرم

 ۱۳ دیک | روغ چک ندب کشا لاقت اپ ہراحدالب كد مدازابدالب زوبع اجر واع

 ا 7 Ea ارض وا تھ مچ نیرو ین او
 زاوا اخو لام وا لت ھما ناس ا ا

 نهی رر رد ھا مت تیری سم
4 ۱ 

+۹ 

0 

 بوس

EE 

 یک

 یز نت وف ]هکر دراوطال وشالیدمویرکگیج اج و یف کار عجزا انها

 هوم و یر سک ك جو ی كنار كاذک حجوا لوا ش لوا بو
EETنراف ناک ترک ع روارارا د یسد مناساجنز اوطمحبرو یجج هل  

 زا قیووجرو :طبیامزر نو یر لا هاتف لاو ید ر ا
 | راک دلبر دود یرک لوا هک هنن رهو عج رو بلا مج روه لاق زد رواج
 ا لرد نو WET ایاز اک ود یک ہدفتساخم جوج مچ یار نا"
 3ت 5یا نفل لا بول دا کراہت دوم مارا اترو |

 | ا زید دا خلقوا ہہللف یس عاجراؤاش لوا
 ۰ ںیم ہر شرر و وەت

 ۱ و ردا ید هک قلا تنا خو کم ردبود ہرا یف لین
 | یا حاتم لاغپ هلو یم ها تکی اعا تم نوش هلبارسک گ٢ هی سم

 " لام نیل ەد وامه كات موچي هنا دیش کک ارا
 ایر کلا تمبر هننب ەچ دو یدتا تعجارب هدلیوسزوسیبءالجا اف ۱

 ۱ هيلا از لا كنود یک هنری یت ایچ یا ما
 5 تبسم 7 ولآ رک هنن یکی درب وەنکر هر سک ك ناتو كا ماجا

 | تب E E ی هات ا كانا
 a ی 3
 ۱ ۲ لد«دیعفاش بهدمو عا توصعفر هنر ود هتیجآ تر د او عف ۱

 یی تنوع کا ایا دام
 || تاخا بانه اور د قد هغاق ددم هدزاغوبیزاوآعبج بت نا یمن یبا واوا تلخ

 ۱ ان ہد لا كا عن هلن وکم كادر تخ ار ع درا ید موضع وار کود
aan o mgr 7 7 mam a rg a Tm TT 

EEE EEE تب ا 

 ۹ ۰ 06 ےک 3 | نایوان و هک زین یرک تر ی یکی دو

 عد ر
7 



 س a لز لیدجریرسک نبوی كوت عیار ہوا عو |
 زات کردی داوو هی دشت تارو نو نئابو یرسک تن تلاد
 دنا شبق هکراد هکر 7 نوش هد دن هزابو ہابنوکیس ابو يک تار تل |
 یف نا ار ین تر ات ۱

 و ا عوجرا نیک نالوا صب رج هدایز هل دیک زا رک كن مرا عیار ||
 موز نجات لک ماف تو و نان بابام ۱
 مت مربا زودی تک تیام پوپلموآتم هر یر هدننانعمیدمتم |
 هر هلندم تلغلاو POET رپ ننوموالتیالوقا |

 ول جز یاج عابر بلط ند استوار ناوم ات اذ اورا ۱
 سن هدر اف ید عمارام کد تمیز ىەغلوھو ى ب ماتتا اغ |

 ۳ 27 ۔ےہومررہویچودجووچے ےہ ہروچیم ۱
eکد مہمان هل نو ہر وشام  || 

 چا كو ما لوش حایہ ینا ى مەل اولیا قې رق راہب
 مہرللا:نولآ ندتولام  هنسک نالوا نثر نکرد خیز لوش عابرمو
 2 مرم عرش وقهنم هروت توا كچ هب ہود مکر درو! لو
 عدو,هدشناب کده لو مموری رو تورو

 یر ۷ اب خابت ع وتدهور يدجا خد تو راد
 . اد موس HR Î دەز ۱ مو ٹر هرم ع وب و و ددج# نب ورع ن تللامن

 رس اچ رخ لاس ازاد حد هک اویو تان شام تلکلانا
 اتوا یجج هریک کلر جانا عناد لبالایفیءوب نایلتوإ هلب نیک

 مد نومنارموقلا مود نما بوس نوعنارا یک ماین || .
 را لانني قغالنوا هلي سک كن ؛زمه عانرالا ہنسانعمر یت جسالنوا

 ایم نوع مف لبالا عترام تنااذا ٹیغلا مترا لقب زار بد ید هکمر وتب توا
 قل رد هضرح ہدایزودعمط هانیه عدرا نوت رمموف لات رادالتوا ۱

 لاس ی جر اب ادراک هاب خور یحرو

 الف ل وقت كل یک هان هلبنوک خو یخ نا و ملا |
 ایک چر واچ لھ مهلوق هنمزرب و عوجوا: یا ||

 اردنفل یو ر بک وذمجرمأ ما لع هک عوجسفیهرقالط هجروماوج
 3 حرف ناکام لات اوج ا دیس یخ وی كم حوجرل ردفا خخ

 لا بولزاص هکر د نا نلوش هتک کیچ ةهجارا باو چؤ موو درم نم یا كيلع
 ۱ جت رج هه کیس

 ی تنو راقم ید تھ و ده عاجترذا
 سس

 ہر و و وچ مسجہ بس

nےسسسم اچ  

 هاش
 ی



 ا

 ازاد کن وا تن او سا
 ۱ راتبا لنعاجیرندنزاوهکو ددعیبد لوش خمیر یرور دلم ن4 دی

 نادزاشمل واتبسنه : زءدلاوز دیعسا كنم هد اولیا دو نہوانآکز ده
 وش هل ف كنابو یرتکلف هعیر هنن نالۇا بوسنع هیدن
 هنج لوقت زردلکوب هنسهقرا هلراوط یو هلکن بورس

 وہمہلا لع هتعفر مرخالااهف رظب: كيحناضواهف طب تدخاو ہن دمہ
 تیا هلراوطبولا سبز ی ۱

 هلماعسهدمبز قو دعمارمو مک بدو لب را ناوارکد هل نون کی عبار
 رازدنارا وکم یاب هکر ولو هکر هلی دم تالاب كنار ءاعب لا دیس! تالج در با یخ کاپ یار دیک ك مبزعو الوب دة هاشمو ةفناصم کت زر دةبارم هتلماغیدتیا قاسکراربد یخو هک |

 - || كندو ذهانت همی لوالا مهر ماو مهتم اقتسا یی ناب ز غسل مھل ف ہموار زا یت
 تنها دهن اطن ول نما رب متر کنه دابز ہودالیرشکكک اتو كنز خال زدبدآ كتعاجار نب

 ]| نوعي موق, رم دا قو هراز ہلاش اولش اهر ]
 رارید جاد هغانوا هدنتف هژ اهب ہودوززادا هد هل وا هدر وار یو مب رم 0
 ٰیااڈکمضومباعيزا لامن وراو دید یقه

 زاربد خد هعهروتوا تووہ شاذغ! مرو هانعم هلل دند شنو یعض كن
 لدهتشانعم نادنوب زاطع لب هلن وکس كنابو قعد كنار ةعلرلا ہلاک لب س

hpلب وطال قلنا عوبرم نکا بر تلاشت هوا  
 لامعتسا هدشن ومو«دزکد موج هادتعف تاب هعبز اما لا روناوا قالطا 4

 دا تستر کلب زاها كب رخت هدنفج ہدلوا تفص ناخةلفاریزرد

 ات

 ھٹیدالوا هکرذش د كوش ةیناغلا نرو ىلع ةبعا لا هان لا زدلوادع» ندهعب را ردەعب را هل لک

 هدارخآ كنابو یش كنار نارا" ناب زا ین لبفبفخن كابو یک كنار تابعاب زآرددنسارا شود 1

 نافویکناغن زر عابدی و كا تیوب جے
 یادو یرعلکك جت وف ءا قد را وایعار ران وت کد ل وقت ناس زادبا تاتا

 تاب با جم نانو ہللا فات لاذقو یک لذق هل لاذق ردیهچب تیم یر
 رکدوبیکنالزغبلازغ یج تالذکه نوک كبویرسک لار ایر

 | ردلمات )عی فو ا ناب دباغ سقف هل نی هدانیتروب زئننووص نکلوردیمالک ۷
 و جو تی پرت عابرالا سس ینا ف

 رازبداعابو اعبر میرا هر ۴ ةف دن نینسقهودودسرب رک ہشاب شب ناوی
 ىي ہود عاب راورز دیلعاب را عز فیہ وعان رنیزهوه * هدنتفضوزدذ وخ مند هه ن 1 1 واک دا

 تن هتسکر عام لا غیب زا اهم اذآ ناک لبا نالف مارا لاخب رارب دید ہفت التوهالعب
 هک هزات عابرازواعبو هلا تد واذا لا مرالا تب زر دیخد هک هیوضرب هنگ
 یخددغلوارفن ترد موق عا زاوا ق دادا لنا :رالاقی زند هغلو

REE DEاوعئرا لا رازبدیندهخلوا لخاد هعسو تو  
 ۱ ۳ زود ید A ناور انب تام داد جزاک

/ 
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 سس بودیا:لرقثت هدیاب رولوا هاک ور دءرجبنالوارب هدنرد لوکس كااب و یم ||
 زا هلواهضفهنو نزوا کادر کوش لبا یم كناب و یخ کم عوزلا یک یراکدید

 ۱ وب رات درو اذا لبالا تقیر لاقبردقفلوصر ەدن وک تارا هود هلن وکتش كنان و یرسک"
 نوک دو هیئوط نوکی با هنوط نوکر نسر ها نات وطرب ندنوک ترد
 ۹-۱ وین كنار عیاوزآ یم ا ول ہا

 9 و مرام سرخ و منار لب الا تاجلا هود ناکه و صز هیلوک تر د ہلیرسک

 ناس لا نا ندنس هلیبق لنده ر دیم ضا یانهنسکرب نادلاجر می رو

 ۱ دف هننیاسبح نسفنیدنک ندلشیا یشیارب تودیا فوت
 نیت داف ۱ د دمو یرسک ك نانو یش كنار عس را فكر كف قفرایكماعط

 رازو ۲ ق شن زی یار یخ نورد هنمزاعب ریز ورد ونهش عب ر یر ہذنئاف

 [|رابعیو یکیایتدلوا هنمزاعب راماوزریدرخ الاعیںرھشو لوا حبب ,ررهشهساواولن و ارببعتندنولو

 | مے ران دنا قکصوزب راکعچوزاتنع هدنآ هک ونلوارببعت هلک مدل والا عیب لاندنتلکادنبا كىآ
 ی و بس اب اکبولوا زاشیہدنآهکںونلوا ربع هللا نالا
 ۳ ر هنس کیا نادران ہر و لبق لصف یتلآ ی یپ برعهفناطیدتا ثوغلاوباورولیق
 د برخورد ا می « رهنسدکناو درا دمجع ءا ظوهلفاق اربذ ظبق هنسیکیآو رب د فیض

 مو ۱ وج كر دم نغلاو یرسک غار یخ كم بھ ءاسعد رالا۔ ام الا زاوا تش ی3

 | ندزرانوکهتفه ءاعب داویکیکیدلکهبصنا و ءابضنا ین كبیصن یجب هل رسک کنابو یتنخ کن زینہ
 دنلوا تاور ییسکیالامعتسا حوتفم ا كنضعب ندنښ هلبقدنسا ین ردیعما نوک ورعمرب

 ان وا نما نعم قالتو| نعپ الکی دتا بوق ویچ لب رسک کلب و یف كن زمه تاواعب رذنا |
 مین دننوکزاب , عیرو رداعب را ىج كعیرنالوا هنسانعمر اهنا عی لوادجورد هعب را ج كعبز
 رپ ناغیزرومغب نالوا رک د هلب دمو یعض كلاب و یف کوم : ةعوب رلا ررب دیجدهرومغد ناد

 هه زی دیدشن كنا و ینوکس كلاب ویرسک كنار یب را هعوب رمی ہف صرالا تعب رهنم
 1 PEED علما عبرلا رادزوسکماز یت دہ دشارچ ن ییبروهنسن نالوا 1

 ب ۔ انفہاصمو انعبارم:ذھل وقت یی جہللرس ڪ كابو یخ كوه عبارملا ردم ردصوص۶هعنب ر

 ۱ | كجات تفو هکر دیسیرواب هودنغوطهدعیب رتفو هل بعدك اب و یمض كنار مہرلا فیصنومنز
 | كجات توو :تقو هلق كناب و یم لزاسہعبہو عبرالو عبههلام مہلوف هنعو رولوآ نمو ط ہنسا:

 ۱ ٢ كرم عابرالا ہنساسنعم یراب رواب هودیججهلب سک كنار عابزا ردناغوط هدنرخآ
 2 میک ہنسا فیوار ولکیجیخدكعب رع اب را ویک ب اط را هلبطر یجكل دک هلس کلین وکس كنار و یف

 1 ہنسانعم یسہشید كنسیرواب هود ناناوازکذ یل : ملا یش ك ناب و یعض كنار دعت زا "هعبرا یدتارورم

 ت E مہمب را مولا تعبر لوفت قلوا یجندردهلبن وک كئاب و یف كنار عا را
 ارا كعجا لا ثیدل اوزار د اجد هغلآ نشرب هدشخب ترد كلام تینعو مهعبار ترا
 اک ےک هلسیعص كنار رددنسانعم مد رہا نوک نارو یرسک وم عاب رکا عاب یلازخأتیاا
 .. نک كنابو یضخ كنار ديدن شش ار یس تر 2 ۱

 اد حلاةضی ہہ زرد ەیەخلغوت نالوا ن دروم د تالذک عیب رو ساط نالی ر دلا ن وغم انص ٿب والي نوا

| 
 یر مورد نا دع ندعم یرازن هی لوا هکر دیدآ یساباب كن لیبر س سشلاذعب ر وەنساتنعم

 نوا یشادنرقو یدلآ تاروکدم هدنمنک یئاریم نال ندنزااباب,ہکار دوب ثعاب هنن راک داد شرفلا '
 ۳ یک دن یزید ورا دد دار اض اکا تاذ لا یدلآ 9

 رایت



 لوش هب رسک لارو یف كيم عراذلا ردشلکندنن اجر اج هزطافراتلالواهکردذوخ اهن دراقلا |

 كحارص بحاص هکر ونلوا مهف ن درز دقت وب و هنس انعم ر هش نالوا هرزوا هچ و ناناوارکذردیدجاو |

 bA قلوا قرفتم لزرتلانزو لع عذعذتلا كان رفت ةلزاؤلا نرو یلص 2 تن |

 عوبذلا قلوا شاف هلنوكس كنا و ىع كلاذعبذلا ع ذاغذا وقرغت لاقب روناوالامجتسا هتسانعم ||

5 
e a سس سس 

 هدب یوا اذاربشیلاعرذ لاقب رار د خد هک اتر اشا هلا ان هدزنمیرذن ورلو د جد هکعروبملاص |
 عرذلا ہلوا یراتمالع هايس هدنراقاباو هدنرالا هکر درغص ل وش لر د,دش تو یف ك نارو یم اود عال ۱
 ہل مسکن ءرمه عارذالا رارپد یدهنسیرواب كنب رخص نایب چ رذوزدهننا ول نیت ۱
 طارفا ہدملکتو مالک اک ارذاوعرذ+یهف ةرقہلا تعرذ لان قمرغوطیرواب یرفص ناپ |
 :عارددمانایحا هدملکت یاےتا نالوارکم هدمالک اریز هلو ندعار ذدم یلصا كل کمری ۳ و ۱ یدنتبا یرھوج كیا طارفا ءدملکن تالذکهبدیدتنویمض كنارومهلبنعف عرذنلا لود ند وک |
 هد, دشت و یرسکك نارو یم كم غزل نزيد یتسد کیا دقت هرب عارذ متسبذوبع ردت ورا |

 رد, دشتو یف تنارویعنصكيم عرذلا ردیاب نہر یرا دغم عار ذرب یغ كنا هکر دروم غو لوق ||
 ءاسیس نالوا هدنلوق یرلکدید عرذم هرطاقنصعنز هلوا فرش ا ندنساپاب یسانلهکر دهننکلوش |

 كع راذمەلب نال كمع عا ردملا .هلوا ن ابو ز:یناج رب بد ول واع راذنوفعا ۵ غایناجرب کر

 دغلامرخ لوش ع زاذمورولوا فا ات ییدیددش اب خانو تشک ور د هکر هش درک ادرکءاههدع راذم
 یرسک تلنارویمف كالا ذر دلا راز دیخدهنخاناو هنلالراوطعع راذموملو اشرف کش کل رد |

 یرسک كنارو یخ كل ذككلذکم یرذلا رونبدبهدرب یئآ هننکنانآقوا هراکشهکر دەقانل وش ہلیدنو
 عرذامهولتق لاقبوعیرس یامیرذ لنڈ لاغب ارد تحد هعی رس عر ذو وا عساو دا کرا دنآلوشہلدمو |
 تاعب رسیا تاعرذ عاوق لاقب قاباو لا نالوا می رس دلی رسک كنار و یضخكلاذ تاعرذلا لتف |

 ہفرعم سرونو تب ہنر خاک اکر دیدآ رب وب هدقب رش ماشهلب رنک نارویمف كز زمه تاعرذآ
 تبآ رو تاعرذا هذه بویلق نونغ یتاعر ازا نیک عب ندب رع یدنبا هوښ یک ت افرعر دف رص: هو |
 هنسن نالوا بوسنم هلاعر ا هلیعف كنار و کن «رمه:یعرذ لا نمی ونت هلی زښک ك ناقزایدید تاعر ذاب |

 قرفدجاس»نزویبع ع داعذلا هنسانعم كو لب رب ىدحاو ہضم كلاذ كلذکه عامزلا نا قرفراکولب هلبف تالاذ عاعذلا رود هکعا هراکشآیرسرس هعذعذو دو هتفرفاذاع ذب 8

 ناعیذلاو اضبا هانع هلدمو ی كنيفوقوکسكنابو یش كللاذ هعومیذلاو هانشعع هلئبتم |
 ۱ كنونمه ٌهعادالا رشتنااذاان ایذوعومیدوامیذواهیدمینب ربا ع اذلاَتالکهاتعع هلی
 ززد ی دەکا هلج یوص نالوا ہدەنسلرا هعاذاو ہاشفااذا هرغهعاذالاقب یقاقمباش هلی رک

 هکر د هنسک لوش هلنوکسكلاذویرسکكيم عابذلا هلک هوب رشیا ضوحلا قامموقلاعاذالاق |
 ی ها ییجكعابذم عییاذم رذبلامیا ذلاا وسل ثردحا نو هیلفاصیرس ۱

 هدرب هنر اهنیعب رار هوا هلنوکس كلاب و یتف كنار میرا رد هنس انعمرابچ دبا شافیرسیخدیسکبآ
 زمہ عابرالاو ہلئبمص عوبراو ہنساضعمزوا ىج هل رسک كنار عاب زا نوساوا هسرولوا
 رولکی جج خد كعب رعاب راو ر دیعجج ی درانوب كلذكه ليم كياب و عف كن همه عت رالاو هلع
 یخدەنسائعمہلح عبرو رولکبب رقنع میکتتیبکی کیدلک باطرا ییجج لبطر هنساتعمیسیزوأب هود

 عب د لاقب زرد ید ہککوہ ندناف ترد یشی رکم برو مہتلح یا نالفب عب رسوا ام لاش رولک |
 هغهردلاق ساطنوکخهانص تب دوقعب ر وزر د هنانرب توقو یوق عب را نم هلتفادااننعب رهعب رب ہرتو

 هلحف كزارو كنهرمه كلذک عيرالا ردزک ذ۰ ددع هلع كنا وكن هزمه دم الا زربد یو

 ت

 || كنار عب زا ردنددادعا بنار هک ق رف لم كنیعو فكنا وك نەز هه نوعبرالا ردشٴومددغ ||
 حج سس لا

 ععد

 عدد

 عبر



 جد

 نالو هل جور هم هسنرع هد دم تم هد ناساوزکدوآ کلر داکادعمادامب ۱

 1 مین : لین عدلا مرذوایاوررخا رذخالع نالوارفاظ هدر فیدقآیشاذوک |
 1 و او یف كالا د: مندلا اربد ید هتلذم عن دوردبا جرظ یئآ ن د هو د اص و ود ||

۸ 

 رخ ادا هناساملد لاقب قمعج زنش لید جلد هم ران لج رام

 در در یوا نرو ل بک دب درس یمن ناو ققوایسا فیبر
 | ۳ !قرف نر دصملمزالهلب دعتم بولوا بها ذ حاریص بخاضورداض» بحاص هنساک
 ۱ م لباد کلک لب رسک ەز ببه عالبالا ر دشا توا قا سباق بجاص هفرفو

 | ی كيو ىف كلاد عدلا هجرخإاذا نال عل دا لاية ر دوا ییاوزیارعال ان
 [لاغب زید خد هککودقشاب نوک مهو یس هز طقرب ك شاب زوکهلبنوکس كي و یف تلاد ةعمدلا
 | اضند:نیملاتعمد لاقب تک دن ابد کهنه عملا تلانلا بابا اعد مجلي نیعلاتسسق
 ال كيدو ىف كلل فجمیلا مززوآیباور «دیعوباردتفلهدننلوار کح ذاد دقموو غبار بالا یم
 | هییسکكم ٹیپ هما عسل لاک دادم اب تروعنالوایرس یا یزوک لک
 ]ی وملواه اغ یلق هک بد ناب شاول وش هد دوم وادش اند هم هکر دی رب شاب لوک

 زد

 قام فا طا نوک هوس كنویقف تلاوا جم مند هلو اخ ام هکر دی اب شابلوخ
 وات ااندروک دکل اب تم يا جام ا ناتسانهبل
 e مرکب عام دولز عد عھد هشاب ناکه لۇق موبوی روا ندللواربب بولوا دایژ شاپ
 سارا Rr نخ اص یم حسنا شلوارکد وبراقا ن دغ وج هعصآ درام

 2 كلاد لاد مم لا هزروا ینزونامرزدنعدرد هددشممهدم نکلا عامدںسوماق

 دا

 زنیم بم سس

 [ودنداضعا لوق نکا جد( لمف یوا رن تولوا یک هکر دهنسک
 | هد عارذورولوا لزان انار کردیم كز دلبر ونمیکیا هادنجرب دس عار دور دن تن نۋ ىکا
 چپ ن اس یس رر جول روس رخ ہے روا
 ]| ید هل لوش عارذو یک یر دلوارمط نالوا هدنویپدپرولا لبحردرمطنالوا مدلوقعارذ لبخاو
 ۲۳ ارب وک کورارہد لمااعاا عاردید هبرویصل ردنوکو روا هنشنرب هلک آهک نود

 || لوا ین اجلواهیهنسن نالن آر ةیفصن نالوا هنناج ن از ەد یر پن كقوا کن اب دهنفصن نالوادننناچ
 عرذلا ٭ ير ڪا كايا نرو نالوا را هليديدشن كارو ىف كلاذ عادذلا ناوي ذزاو
 || ىدەكچاھېلغى وخ عوذو اعرذ ہریغو بوڈاتعنذ لا قب ك ہوا ہلنوکلكئازو ىف كلاذ
 1 عروق روا ڪ خد دهنسانهم تقاط ع ر ذو هبلغو هقساذا ؛یلاهعرذلاق اربد
 | تن اذا امر ذزمالا تة ل ادب و رار د هغلقر عم هلمهم ءاطر اطباوذقوط نمک دتفلکادا
 اا هیهنسن ك خيلو ارداق هک اب وکر دا (عرذهکر دلوا ىلضا وب هیلغلوفت و
 ءرد دصفا مهلوخ نمود واک دەئسانعم سن عزذ وزار د یخ ذاعار ذهب تضرولوا اکو نسزعشربا

 اهر و دید هبت داغ ف حس بول را عو هل ارادت تل سفن عز كفن ىلع برا یا

 وم عار د ید تا هپ یی رباب هنغیدلوا نوم عارذ رد بولوا هدنژندمت ع ردا عبس كلک

 دیابتی باغی را کیو هاو نک راغ واک غ زد! جج 0177
ESE.اوط جوک وشل رنک نار عادل ہک كنار ع ںادلا ر د هنس انعم شر اقلب رسک ك نبشربش  

 ےک 7 ارد یک ك نارو یف اد: عںاودا:ہلوا شلزاقچبولب وصنادنین اجیرالوذ نمی یزاغازن
۲ 

 ے وس هاو جا و دقنخادا ایر ةعوذ لاش, وب رک



۳۷۴ 
 دم س

 | ةع تب ی انقباض تا ۱
 || تعهعج لو ةت نوسغص هنسنزرب نصا قاغا (یهنسن هیشاک ادوخبا نایک ل زا تنوع ۱

 | دام اچ عذر RR ے- ا

 || هنسانعمشهتاومق ردکجدع دع دهیدنسک نشو تونا طمع دعذ ٰیذتا زو ہو اھت عد
 قوا هرزوا و طب هدهعرکسهعدعدورارد ةعمشلا ہک نشود ولا وچ ناڈو ہلمہ 91 ۱

 | عادعدلا ةولم یا دعدعدمهننج لاق باقلوطهلقف هلال دو ىه كي ةد عدلا رولکهدهتسانعم
 | ذعدعدلجرا عدعد لام هنسانعمدعدعد قلواهززوا *وطب ہد من کس هلت وكس كانغ و ىع فالا ۵ |
 یمتسکررو ًابشنالفیاتعفد لاقب كمرنو نس ہہ کر بن وکس كنافو صف كل د خلا عاد ڈو |
 یعا کلا دو تن مه ع هدنالآشل لا بابلا نمعغاللاف لاج زلات دف دلم ژربد ی وکی ار ۱

 یکم مک رح عمار ۱
 ور وهم ے < ۱ : ۱

 هل یتضتلاد دا یوم رونی em 2 ن ا

 ةعفدلا E ap Pa nn دّدعفد سش رر مغل |

 ےب

 رد بدن اا مک داف فقید

 هوا ا وصەدنا هکر در ل وش هاتف تنم تایم ق

 نیزه وخ ون یو دناشغارب تات انا ۳4 ھو ایا رج
 كنافو یرسک ك بم مفدلا ردشجا لوهز ندنفیدلوا هفشاک تفضیبدند هيلا اهیفیرجت لا |

 ۱ لبلاهوق مومن دمو یبضتفو یف اد عهد ناربددتلآ حرب وبا هر ابعق |

 عقد || كفلاو نوکس كفاقو یف كل ءامق دا میلی ولد عاقدلا فدنریصق |
 قالادا عقد مبارا بابا نل جزا عقد لاقب قو رضا طه رت غف عملا ةسات م قارظ لدم |

 تفزو ناعضخ یا ناعفد ناعحاذا ادا یوزر لا رہ اک با 7 1

 مدزدەد درد زر ذ مار میم د هنىلانەم ق اراط انوکا كفا ید کا الا تا 1

 لاق یعلفر ار هغاربط لا سک فافو ی مس له عقد رولوا كارۋىتىدا درد يکي راد
 يرسک اف یف كيم عيقادلا اضنا مام لع رد مخارنطءاهقد هامقدلاب قصات یا عقالم

 لوش هلبرب کک كفاق -مهادلا .ءان هغي دلوآلیلف هلت وا هآ واز از هب یوا هکر درو
 كفاقوكلاد :ةعقو ها ہبلِازایتخا یقشعو تاذ نوعا شک مو دبا نل یکی ر اظ مہک ا

 رقفلا یا ةعفودلاب هل هام ءاعدلا یف یهلوق هنمور د هسانم نزور لوك الواو« نام یف

 عکد عاکدلا دیدش یا عوقن دع وج لاقت هنسانعم دیدش هلردمو یمض كفانو یه كلاد ةعوقبدلا لذلاو

 ۱ ا تلاثا بابا نم ڪڪ دب ۲ مک لا دولوا ضراع اکا صو هد

 اک

 جیم دمحم بسس

 :هلبرسک كالا دو ثانیه عالدنالا قهرقحمرپطناد هنکرب لینوکس ك الو كل عادل ۱

 لات دن ذطنرعلقو فايل دلش نیت لب



 وع هلی دیدشنو ملیرسک تلا دو كام عاردالا ردرکدیوبو 1

 وت ہر ا يا رکنا چی ریہ ایا 1

 وه ردلا هلواقآ یاد یو هایسیشاب هک دنویق لوشو تآ ||
 دید سک نیا میم ینا
 بوس ۱

3 

FTE 1ھه ج انخالا ا 7 ا ۱اور  a۱ رسک  

 ا واواراک دہلیز بس ڪڪ كنون منع ةج اطا زا نتعنخا لاقي كم ات
 هم كن هلبقرب هلی كناخ هع عا ناکو كش هلنوکس ك وو یخ ناخ دین ۱

 رک سد یا عرق عو سس ہک 0
 شوی ضغلواوو نفخ عوطعلا:ہنیانعم یداولا جرمنمزودخدهنبرب نایک کرد عوخو |

 تیل اص هنادا هم وشلافب لاک (مرکتلانزو یل .عیوضلا موها هنسانعم نصب ناسک |

 الارق لا نو ن نیناج یکیا كن هردلیسن اشیارب دید عود لب هاب رع ۱

 ۱ یقه ر دالار دیعاج ٹناویفرکنں وا برج هر زولنوکس دو 0
 ۱ اودنسان ان مل هرز تلف عنج تلادک ہللدمو یتغ كنار و وكس كالا دو ابن ا :نمهعاردالا |
 م كلاد عردلا یارک هانی عوراد)ا۔ںولکی جہ ید كعردنالاوایکلم یک

 رک همدرد نیعلوا تناوم عردارز ساقلا فالخ یلعرنیریغسصن هلن وکس كتابو |
 وک تروع+ حدودا هاب یرغصت ابا ورک عرد يدتنا 11

3 

 لولو هرزوا تریصبو مزح یمیالیل عرداو یدزالیذ هرم لوف هبمو زایندلاعتفا بازوپ
 ۱ ذا لجرا چرچا لاقب ید کیک هرز عاارداو لیقلاظم نلیصخم لیمو ۱
 1 ok تیام ادا درو زوم نو لع |
 E او تعول الموک نالوا ند یل لو
 ۲ :قنوط یو! نماج جدیدش كارو ی كد |
 ةخللا طیحتام ار دوب :ناناوا مفندنمالک |

 لا عیزانہلا ردمالک لج یک ر بنا

 عرٰوملا۔ یدتارو خال مک ردکاهيکنالواندگوپ ہعردم ||
 مه غردالا ةردلا ںیہلاذا عر دن لانج هرزوا قبوض تل رم هکیک

 یار واک
 ہلیربسک لاو لمزجھ عادل ی

 دو ایر هیت کم تن یخ لا قع او لا اس
 | اہجنرخای وجی داذا ةر ریا ضد لا چراکه ا ببام
 هنسانعءهیطع ششخ ہاب دم هر ریسک ك نیسو عف كلاد ةمیسا میق یا فوج نم |
 ۱ برا ۳ نخ نیا | جدو مر تالاب فو بام نام جلا عظة جرس دلا

 ۳ هاشون بط من دوم و نکرب آبورذوط هدر ترک دق لول رکی جارو ۱
 | ثب یا 11۳ مهم هاست عو

 اوت

 rar اس دیدی دس



! 
 ےس ےن

TEENتوش لعفندنوو رولبدجا ٠نفل هکر دزاوآ لوش  

 ةعضب قو لو هضخ طارسللتعاسلالع ردزاوآ زیبا ی ےس تالا ا ۱
 ۳ كزابو یخ ك دا ضو کكناخ همضبطا دنیا نی زاوا یس نج کم قو نیزاوآ ی سن

 تی ا اوژندارف کال 1 تم نواز تیم زر وار ای رذ ہلا

 ضاوت ةد تلخ دور تانکر دولنک نوش رل فف لدا ضو کلهر ھه مش ۹

 هود هللا هه “اظ ۃاظو مس -۱یلظوا نطرالاهجو یلاهقنع ناک اذا عضخا سر ام ٥

 هات هوش هتک ییا عضاوت هلبعص لداضو 9 یه كناخ ع وا ار

 عقخ دوا ندقلکآ ھڑوکسا كنافو یخ کلاس عن بنر مهر دن ی

 عوج نف طة هر داذا ائ الا ماش لج را مف لاعب تاشو د ٹرک ابن
 تخب تو کاشان ی یر درک راشو تار ناش
 ملخ 4 وملح لات كعا هلاراتادمن هند( توپ هلن وک عم ال ویتض كناخا عطا ح

 کور دشن ا4165 اوا يمنات حارص بحاصو فاعلا تالا ندا
 دئاقمابلاغ ردا راب ا کرک شاخ فا ہد خو خف نیب ردلقدرھاظ ی ٦

 ہمہ ةعلَخ ہیلع عل نام گیج کمیک سس
 یشاب نکا و انوفا فجر غمو رھن ہل: ما وەک راد ا لاوش عل خو زضاذ
 تٴوبلغان شات نیا لو لا نفس وافس لرابط الی ملل دی
 رک اذا مالغلاملخ لاقبَولکەد هنسانتەما لو ون ضزکد ال غ و او ارزو
 ا یاد لاق ررددکعا تناتآ ع هخ وز هنسسکز الو کس مالو یم

 هتف كالو یم كمچ حلالا وار اوشا او ہن العا تامل وکس کم الو ن
 FE ےس ةعلطا ہلاہنم ل ذب ام قالظ عمار هاب ت تلعلاخ ا

 7ج جج ھوا لاخلا سا بم کشد

 سس حس ےک ہحسعمکےسصس-

 ےہ

 rS هم كزەوادملاخو هلو اشا وام کاخ قل 5 نه <

 متن ا وو هل رخ رخ لا ناجا رونا عزا یزلاوغو ۱ 5
 ١ یبا شاۋ رره رادو كنغر ۇق كو نابود هلم كز مچ ̂ نیخ بارغۇ ر
 هر ار ی كمالو نیض ب علا: ۔كمروا قسنآیرنفا آمل
 نیش لا انہکفنب امتمکشتم ناکاذا نیْیلالا ملت لتر لات هلوا قازان دنر یز یراق

 تاج هنرهک هلیوشهوا شم گواه آی ناترقهکرالخالوف هد ۳
 می زر دەدةۈازاقىلۆش وو تاک دابن زرد خد ہی 1 24

 فنالوکراغ علوا اربد عیلخ یاد هدروف وردی داشکنیآ بی
 مولف زرااغ راه ناوکاهکرنوخلوخ رو نزول
 رکن نزول عین یک لو نیز یب سم لک آف ی
 گنا و توا ا ارض: رکا > لتقناهنلوعم» تودنا هو

 ۱ عادت لوا لقت انوا انک

 لیلا سکوت ها اس ہوا ہشام قا دا کز زو هما

 | وكس كه وی رنک ناخ عملا تڑھک نر هاو راک ِ

 ت

 ح
 مو
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 ۱ شب

 4و چ

 مخ



 خرخ

 حسب

 رول که دبد نو یخ لو یی :مدقلا رردبا هدنماش تالو یا: انکا ۱

 ندنت a هکاردتروع لوش عبزخ یدتا بو دیا راکنا هیابنمون یعاو رد هد هنروع |
 | كنيت عار قبا هلنوکس كنارو یخ كناخ .عرطا هدنالیم هبناج وب هبناچلوا ۱

 || ییهتسنرپ ترس ہو اتو كم عارتخالا عراف ہنع رخ لایق قلزاہ ہلکا |

 يا دم د نیهنسنرع ارتخا یدتبرایضهبهقتش ایا! ذکعرتخالانسقن قمر 1

 تب رهوردف رفع «تفابیطنکر دنوا یرلکدم د قوادنکه رز وا نزو مهردهلیضف ؛لواوو یرسک
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 ءو فهضاذا بالا با بلا نملجراع رخ لاسققلوا كيلوسو كش وک لن عطا ةنسف
 2 زوما هک)ربد هنبراپید كنغادونا ون نرخ هل تحف رکو اب دی ند کیک ۳

 مت فی ر كنارو یم ك ناخب عا اهب رک بہ ذاذا لا تعرخلابقب رولوا
 لپ شقراصفکردبغ اطوط هود لوڅ هلیدمو قز سک كنارو جف كنا

 تلخ: عورخا اردک

 گل با نمههدبررع مالک هزز وا یزو عور خو زاربد عورخاکا هک ند نقض بولوا بفيض
 كنازو یعض كناخ عارحا ردنعسا كن هردو دوتع ه کرد دونع یرب و عورخ یر ردشلک
 1 7 مقا لات هقاننالوا هنونحشهل دمو یم کان ار و یف کم دعوُرَحلا ندینونج تنمقا هلرفیمخت

 | تەل  قدغل وهو هفتکت عرخنا لاقب قاسمقچ نوما رسک كناخو كن هزمه عارخخالا
 تاریخ عزت هتسانعم اخوان تی هدنسابنعم هعالخ هلبعف كناخ دعا

 | به یا ثلاثا بابا نم ارخ ع رخ هباعصا نع نالف عررخ لا كا فلختهلنوکس ||

  ندنس هر وا بیا هلن رسکح كناحو كانهزمه,عازضالا وليدتيا تماقاهدهکم بودا |

 ۳ نان ×كحلعف اذایب ن ىلج رق عنصر قوتا تمدن

 دور اوین از انارو ةعرولب نکن دبا ق انک
 | E دع ضا وت هلنرتمص عی هنس اتعُم هعطقتم لهر هلوا شلربآ |

 کمان ا اه لزم ال ۃریغم یا ةعش اخ داب لاسفی رپ نالوا ولو هل رسک كبش ۱

 وا قلا کرد هد لوش هرزوا قتزو هربص وک نشو یی كناخ 7 رد

 .: ان ین لا ان راد رار د یر دکي شوب بوبیکیهنسارب عزو ماش هدد شنو یعصكنار رو
 الف دوبشع نب رلکدن دهعارخهراروب مو نددزاردهلببقرب هلی یاناخ عا لا امطقهانیسقا
 یہ روپ مپ راکدتبا دصف قلعاط ہدالب فارطا بوچوک ن ندف خر یکم

7 ۳ 
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 3 عن کآآ ورد چارا اکآ هسیازولبنک ندر بیرف هنفرطرپ پویان دنب تروا

 ۱ هضغاذا رطب عشخ لاسقب رارید ید هنابهنیکو ار کج ع وشخو لالا بالا نماعوشخ
 کا AAG E كا عضاوت نالذکهلیوسک ك نانو كن ەز مه عاشدخالا

 . هدرننفت یشاخ ناکم ہدماقم وب حارضص بح اص رغم یا عشاخ ناکم لاقب یرکذم ہلیرسکكنلش
 4 | دلا« دحوم اب یریم کان وکر دوھسٴندشمد یورد هدنا غ یزنمو ندش ہوکر کد

 کس
 ہدنلاشم انت هتسیرپ هدیر نوا وصر | ینعل تبحد مم مایا ٰیلعطعشخ ضرالا ٹاک شیدا

 دم عوض« كا عضاوت هلفاک لیا یمض كنبشو ہللتقف منزعلا یدنلوا طب |

۳ 

  ۱ی

e 

 زار : قاب خدا رد ایو تلاملا تابلا نماع وضخ عض > لاسقب هنس انعهعضاوتكتسوک

 ج - نضج جا لاق كا عضاوتلبرسکك ان ودكمز مہ عاضتخالا بیغلالاماذا ملا عضخلاض

 1 ET ةج الا كيلا یٰلعضتخا لاسفب نولک هد ةنس انعم كمر دنیا عضاوٹو

 فال اا هدب ضاوتهس کر دگر ددنک لوش ہرزوا زو« ہزمھببفلداضو
 سس سج حس سس

 كداضو
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 یردلو هو یزس کن و یعق ام ون دعا رر دیجههتسدروابناش واطعلوخوء عقب

 :ی | توکل وا تاتو رہو هعلوخ دوو شاطر رپ شا قا غ کن قوا ۲
 را وخلزکر لنا عزل وش هما وخ نفمأاهلوقهنموردفورعم هام هك یار ۳
 | لقا یس امت دکدعب عبا تالوة . رزوایلهذلاناب رای یرلنآ نک رديه ترور 1:

 مد اش ا مک دتا كالههلجب ن هلبقع یب یه نسب یدل دلکوب هب هقان ما مدى
 | كلادو یف نزاع دا یدنلوآ برلضلنم هدنلفنهلیه دلج ویدنلوا لم ا هعآ وخ ||

 کیا لوح هنساو لک عدخو تل املا نم اع دخ دع دخم هع دخ لافب یا نَه 7 || ٦
 1 لدل یا + هللا یف تنع دخاه لاشولخد ادا ه هرج ف بضلا عدخ لا رول دا

eeعدج ل اض اربد ید هغ زا یراب نغآو رد هنسا تعمیم نما لا  
PETESقهنشنوو تد کک ان | قولا تع اخ لاش زرد ید هفلوا . 

 .كلا و ٰیرسک كيا عطا" كا ئ عدم قع نر |

 || کلا ذعیدخا بال ثبخ نم هورکلاهبداراوهتخاذا ار دع هرم لم ہا تب اک تانک
 اظ لا طا دو مات مدال" حر اجلا هتسانغمقما دلار دعا هلرذمو ( دتا کس ۰

 | تننرمه عادضا هنن متال ؾز یا عدا وهل اق نکیغوہ قعادلآ ہذتطاب كم
 نلامت هللا لاق ٰ ما دل لبق تلا دو ین كم عد اكا .عدخاف هتعدخ لایق ہک ت
 .عداخقلخ لاق رد هنس اضقم ۇل تمل زنک تلاد ع داخآ هل ء ای یه یکم

 ,نضفانیاع داخزانم دلار ولک«دهتسانعم صوان چ داخو هنولتم یا دعا ما ولنم یا |
 يڪ خم رلنصصم کف تالادو یز راک ید عادضلاو و لق كللادو ىم كب ا تا عد ۱ |[

 اندم .لصا كبوت ی بتا ززا زف هک هز زوایا ور" و ۲

 غوارمیملعب هرس ڪڪ كاادو یف كناخ عدلا نوخعبدلوا لیتو ضرایدت اروع
 | بض نمغ دخا ل ثلا فورابقض قە دانم نالوا زک د بف كلادو ك همه غدخال نیسان |

 | تنهرمهب نامدخالا-ندیشنمند ربط اش لوا هک هدر تمانخردیجا ومطر ع

ESS EN |عاودت رزوا كاز  
 | یر,تم اخ ىع دخالادیذشنالفلاق و ورراودتی دح 1 وا كل 7.

 ادا ام هد راکدند هانسفلا دین ن وما تآ ی دنا رضا ۳

 ۱ ایڈ دز نانسی فروش
 ۱ | هنتسم ڪس ناننک یز مط نالوا فو زەمەلكمدعدخا هم ورق

 عاق رفت اردن زر جی ہلفادلآارار مەدبزح هکر ردهننکلوش دلیدب دشن وی كلادو
 | كا دعدا بل وباين قو وشن راضشاو تاتانهنآ هکسز لپ لۆ شل ديدات

 ۱ اور یعضو یمن كياخ هدنزل ڪڪ دب عبد هفدخ فر الب رعوهلیخور) 2

 | كلادو ىع كااخ ةد هام ینآقب الخ کر ری د ید یونلیک لوشهغ دخ
 | ںی عدا ارد یدک نادلآ ناخ هع دخو ابر | ذع دخ برظنا لاس
 یراکدیدیسنمدآ نسب لب تیغ لوغوع دیخل رغ لان تالا وج

 | رفت اوری ک دلو لوق عین وز لاله دیو سرود

 | ءاح عدنطا نو لوا بس و RK اراض ويار دولانا تینیکحو
 | ازز د ید کمکحەبق قاودتش اا نهم مطف كمك ارزول كئ بچم لاذو یش كز دج
 رارروشب ندنا هکر دم اس عط لوش هر دمو یزشک ہک نا یا دس ةا یک ی زاب کا

 یہ یگ ۱

 عدح



 یو موسوم و یف کو |

 ناک ما لو بلا لیدی بول هکر وس ان ۱
 و ما شیت هم عاجلا ندید كع شا هنس ان« قليل دعو م كچ ج ||

 ج رک لینوکس نو اوو یف كیج دمو هنس اتع لب قات عا ماعلا فیوتهاجو |

۷۳ 

 راد ایر سهره عج عا قفل دیک اینم عزا[
 ۱ سوز واچ cE هما

 افشین تارن مو ناز وزد

 ج باک عج هک ناو اج لوت اک اهضو ےل و لا
 ات ی لک رب چو ملکی هیچ اج لار وئاوا یک دهلی کز يد ظفار |
 "میچو زولک ید هنښایلعم ج چرا رضا كەز ەتەر وکی ا
 ا ادعا اف یخ اب غاج لوقت دین نالوا مجمل زہک بج عامل ا

 و ور ٛ تیا سین
 موق ارم اهن ادم رک نو لع میم ا: رد ھنن رود لوا ما ا
 لات الف وچ لاي ولک هدهتساسنعمرک عمو ةولصلا اوضقو مهم اودهش ادا فیت ۱
 اد وز ۰ :ردیبفل كيالک ی هیت یو |
 5 نود دود زادەدتبولیقال ان دافر کم بودی مج یش لٹا دیرش |

 هاب خف كنیم كلوا می ساعی توت, نو صا قبا هرواشم |

 تی وس وج رد كه لب ہک ك وج عابلا هززوا قلواهر

 تاج فالك دید وی كوا و عض كيج. عوططا عا موغو نام ل جد |
 ہو تامل ا۱ ةو 2 ماع لاعبهنسانعم قلج ا تلذك نو کس كيج ون ع واو كيم :دعوا |

 90 ۱ 1 عج الا هعوحبو هعاجا لاق ہانعم: عر کیلا تز و نم عن ییا |

 ادق بہشت نیو ہل ره علف مصیبت حب |
 ترک یادت ہکر دەسک لو او یزسک اچ و یم كب مج |

 اچ عو دعا نیا ماجوہوالا وات بج او اج یلدا |
 ذر ډپ نو انف نب دید نب تان بو دار كماقر ندمیچ ئالددمو ||

 ۳5 لا ارم: بتا یوسف نوک تب وی تا |
 وه راچآ هک بولت اکی ود ةعب میخ ناز ا لا ترو ع نرو لیت كابو یخ |
 یو رسو یاو یه ںیم سس حت سا
 زا وآنداکب ةزک لغو تم خوار روا را شاد زاتووع باوکی د ن دم |

 ۳ د هدمامو نم کف حارص بجا کل ز شاذ عو خیصلا خلافی قلفا |
 زالا یف عتخ لاس نک لنزمضر . عوتطا ندید نتسدرکر راد ن ڊش ڊ وڊ کو تودہ نظ |
 لابمعت ST ذاذا تااسشا,بابلانم |
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 Fe عملا :یدلوا اش ولو ةفطحو راجو عود نع زرد باشت
 انه وانه نم اوععجااذا موقلا عمجت لاسع الرش وید ن داز واو ندا زون ہاتدبدشن و ضلع :

 نادرا ارش شوید ند هغ تتل ابق هڪ تعاجج نالوا یدنر دملرذ دشت كومو یم بج اهن

 یکم لام ما طمردزز اب یرسکو یف كان مز هوا عب تعاتب ل بعف کوا ماا جیل
 لاسبو مجد رضلافہنساشعم قره وب لا شلرش وید هلو كس کمو یا

 میا ان الف تذخا لاقب و یدر وت کدنسٰیلوط یبوآ نعپ ھجن : هس ےک :

 اعوکءناک اذا ممجو مم: نالف ی مال ید هکمهاپلاس تبفیکو اتم ق ساشابک
 مانانهدررید یحد خللا ناب یراکب فور دزناج ید یرسکو یمه كيج دحا هاما وتو شغب ل
 یاعمجت نا یناریمالا هما لصا یددتبا ب رودبایوکش هثفو ٤احیدبا یو سہ 5
 یخد هدنشنکنادل ارال امعتسا و وار دید دغلام هدننراق یجب و دانو ترو تی ا ءارذغ |

 ةع ا اهن طب یفاھدلوو تنامادا مج و عمجم ةنالف تام لا قبر دتغل ی رمن ڪس و مط كيج |
 نيم ةعمطا مو هنفضف یارعتنم ةع چب لاقب ر د هنس انعم حوا و هلن و کسا كيمو یمطكيج

 یدهلسض نم وهل کف یلص یدزرب ,د4ںورعلاہموب هدلوانامراک هکر دنؤک نال وا فو رغ هلو کس
 یج كل زک لصف لبعو یم كيج عمطاو" جاو یجمانوکس كبو یش بج قا رد ۱
 عماجو نرس لوا تاج اذا عماجنابا لاب بکر میشی د نالق یلکو ده رسک لو مان 1
 قلا هلو اضا نسر دیماه تایر :زک او مما ارنا لات زرد ید عت دهیم ۱ ۱
 نیل شل قحو حالا مویلا دسم هدتفاضا تز وص نکاو یکی رکن قوی |
 ۱ یش ِبرعیدتاارفوەللاروبنہربدقن الار دلکدزئاج یفاسضا هنشفتیدنک كبش از زرد ا ۱

 ۳ قوکتنِلی٣مو یی لوح ءاعمد ءاعمنظطا ندتھج یخ دلوار اخم یراظفازدبا فاضمهنسفن یدک | ۱
 سی سک از زعه عاجلا هلوا نمملسک هندن ندنن كتآ هکر دناویخ لوشهلتقم كفلاو |
 زرد هنشاب هم ةلیا هیچم اڅ تفلخ و مججااهفالخارص اذا ہنقان عجل اط قب قلعاب را: نم | |
 | تە انارو اچ فو خابا مزه عاجیایدتبناسکو ردەنسانعم قاغاب هلی لمس تاضر ضو |
 ۲ لوک و دیسان كاوت رب رب تودیاهكرادن ییهنسنرب عاجاو هيلع تعرعاذارمالا لو رمالا | ۱

aیف رش لوف ین دروب 6کءاکرشو کرا اوعجاف :كنیلاعت یراباماوار شمال ما  
 قنات ایونس ادهنسنرب عاججاو زرنج کلب راز عد یئاک رش تعج از راد هدنزاد

 مع حوا متن نالوا غرض مل فف لس وی ض كا واھ ملا ملا کیا عج تور وکی لکی 0
 ا و ءشولکد هنزهر دننتماا وا عج ندارواندار یک ند ەتىش لاو بوی £ اا

 ار لوشو شین نا عج ہیر سک ك ندا عمو یمض ئالا یوم فا
 ارز تودناعجیارضض یرانآہکاب وک ندضوخ قزآ هبلربا ندنز یز انا نل هدنآ کود

 للا عسا لاضقب قلوا عجب ولکان ندر رھ لر تشک كيا و كلمه عام رو

 یعبا عمحج لک صا رک سم ال لای لہ ا بلط قالوا مچ سس روپ جا انا |

 هد رکستآ عاهیهشاو رد هنهنسکن دنا بلطشج نیهسو یدت بچ لع ره
 | كيمو بعض كج عج هیرج ق علاناذااب رخت س ءرئلام صسالا فر رد ا فرض وو دقع
 ۱ نالواقبالہدنعج كان ءاعج هر کار واک ی خد یی اک ءاعج و یدشارو رفت یجب کا هعج لب
 مجبهدنمهب كل یک لندن | عنوان ظفلمججا مکی ما هوا عجب ااتو هللا کۍ دیاوب
 ادب ڪک ایت و لد كدلاو نوک لیمو ته كج هامون کف تو سری ۱
 | ٹلڈکو ماللاو فلالارتغ نرم وهو قور طخر عج: رانا آر لاقن ذنمانعم یزتوکو ۱ٰ
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 ست سس ست تب ی

 هدلاقدوخ اب نوک "رک وچ مود همججو سام ین هرارادهنشخضراع اجو عا

 Sse واه خانالا اهنکر حنا لالا تمعج لوقن زار د خد ہک اكرر
 || محملا اوخانا اذا مولا معج لاق رار بد ید هک رک وجو خاننساو اتارا اذازبعلا مج یل اس ۱

 ءایطاهلیلق تناک اذا ةملاح و ةملج ةارما لاق اهانعم هل هلن رنک كمال ||

۱2 

 | نی دعب زا یدید مدلوا علطم هنتعگ کلئانعموب NPE مم |
 یبا كنخدروقامرخ م رکتلانزویلعمب زل هعطقر ندن دیر وس ن ويف هل دمو یر

 زد اوا طر یک هلب دیدشنو یفکلازو یمص كم حرا عز جن رسلاعزجب لا قلوا
 ۳۳0 منت اهل اطرالاغب اذا نعرحم هرسب وع زر سب لابقبتومهعرجلا تیر وقامرخ
 یشن یمضص كنتشو هانی هلنبتهف مٹصلا مہازلا باتلا نم عشج لوغتر و د هت رح ہدایز

 1 EEE نومشلا هنسکنالواصیرح هلب رسک ك نِش و یف كيج عش ۹
 سس اجرب ندیم هرس ڪڪ كنبشو یمن كي مشاحجم ا بدی رج |

 ۳ زاوآمزکد زا نزو لع ةعحعا ردیف یز خۇما دخر دکلام نب مزد
 و هم جو رژ و لاملغتسا ەد نیلا یسنغ بولوا قوعبیتاخوخاشطیزاالو |
 | یقه یدزاب وند هاعصاو نیسطاب عهجنا هددغاک "7 "ییدزاب ةدعسن رع داب زن هللا دبعوا
 ازا 6ض رصچو ردهتسانعمهیلع قرض یدتا ینارعالاناور درما:هنتانغم آن نسخا ناععج نا

 زاو ہہ خانااذا ےہ مح لاق ینا نرل ورد نشت هو هل اطع
 کا

 | ورگوباوهلوا نشخ بولوار اطهکز رد هعضوملوش لالا نزو یلض عاچخاو :رعرعلانزو لع
 ] اح ظلع عاعج یدشاراضعب رونلوا قالطا هر ره ردهنسانعمرب توت یدتا

 یک كن لم !ناغرواغرا دیش ناکا ذاع ا عج لج لاقبرا ار د دەم ود نالوا دبی زا واع اههج و

 ضراع ضر ەر لرز لا نزو ىلع محلا | زرده زاوآهود هلیدم كلا ہرکصن دەحم نبغو ۱
 عف ملطا هباصا عج دو نف ضرالاەسفتی ترمضاذا عم لاش اراد هفمرواهرب ییودنک

 در یرلهادوط .هدنزژوایرایدو بار بابلا مهر لا تعا لاق ر قلوا ایسا

 ان نووم قالوا ایل البلف هل ر سكك مالو عف: كيج ةعلاطلا روبزملا بابلانم اعلی علج
 روشان ماکتن

 TOR TERT هلبصق كمال و یعص كوم ةماعلا رد علاجو

 ۱ | ةنسانعمملخ ردکمر دیک ى قعاوص لوکس كالو يف نوچ ملا زر دی هکر عازنه درا اهو
 ۹ هکر دهنیلکل وش "هلی كالو كنهرمه عاجالا ردنباوز یادو یتفعهعلخوهب وتغاجلاش
 سس تب با ملا یوض ضا شفخاو همسر اق یرافاد وِط ہدنرزوا یرلشندكنآ

 ا ا , ہنئاخم فاشکنا نچ هب رس کف و كجو كنءمه عالضالا یدنا هرزوا

 ا نم ایواخج ملجت تعلج لاش ؛ قلوا قچآ یزوب كتر وع هلن | عولطا تفشکتآ ادا
 تام مخ غافتلجالا :هقاننالوا عساو ینرف باولوا دمر تفك لافو نن نو كؤودتبَمف
 ونک ورب و لوکس كه و یش كيج ملا ظلغاذا عفنلجا لافتقلوا ظبلخ هلنرسک كمالو
 ۱ 82٦| ات قرطتلا+یشلاتعخج ناب تر فولوا حج ہیک نو تن زمہ عاتجالا
 ٦ > }£ اوس دار بو یا شرا روس غوجا نولک ٭د نب احد تغب

 ن طرا ن عمطازکام لام هیلوا مون ییلواخ رخ سنج لوا شخ ندڪد درک

 سس

 هی نو دلو بقا ندا ون مچی وزدشخا رضا

 سیم کلب زا لوا قالطا هنس هقشاط ات داش وا غلات اسے م دس نش



 قاراجات زد ہراوظ نغارب زنی هیت یتزاویط نالوا لقا نس ندی و
 || چلا یف هؤ د نمبرانالوا فخ خا صو روغار دل یخ وا نسھ نام الواز

 اه حیف خا ناکاد اکادارالااذهق .عبخنالف ےہ وقهنءوولرب د دید هیت عفو نو

 هلی سل يج | عادشا" یج هلینوکتس هبلادو یھ كی ناديا . هساوا ش
 1 كن ءزمه عدجالا ئ كنوع نج نبتت .,تاعدطا "دی ہوم میا

 ندنزیسقهودو یہا یفجاا ندنحدیناز وو نالوا «دلجیآ ننهن
 هبنامز لوا كناذکرونلوا یی یاس س یتیم تم ۱

 | نج دیا یز وقط دوخارهدنآ ی !یهلونویق یدنبارلیضعبهیلوا ی شید كحافشودو
 زا كع>و هذلوا ليف ك الو لازم .عبااالا دو ان مضاعف هک

 | بدغلعیراوط هليو کس كلاذو یعف نہج ع نفعا: ۳ و
 ةتمادا ینمدجا لزت نا ص ناب هی نک کلن نی ورم رخه دم

 هنت عوذخا وذا ین انا فا لب یکبش تالآذو یرسک كيج عم

 دخ لنا قو :ںدیم ا تالجززبهلونوکبس كلازو یزسک عج قت دام یرا
 بو وق نر ند کو لم نخب هنسسک مان عذج هکر دوب یلصابٹ

 ۶ نانلوا اڑکب غذا ابكي كما: انکی اذهلعجا بیانات روی

 | رخ هرزوا یتزو هجوحد هلی ف كا كيج معد ا ندا لت 3

 هعدج یا كهعدجی جاو ةعذحانا و رولا لاو يسا هنع للا یر موعد فور

 عرخ | لاسقب قوب هلبقیرط تم |یبهنسرب لینوکس كارو یش كيج حرا( قاغا وا هدا
 || دمام ووز دشا ؤاکنا یا هن سلوا هلبصف كاز تعرج و عیار بابان

 | ولموقلوش لت ۃعرجظا دولوازھالظ نب :دلوا:فلاخ ترا ب
 یاس یناقر کكیزا چرچو هننب امرزرودا یو جی هلننتصف :عرمطا ا زجا یر

 زور غزرچالاا فانعقلدم كفلاو یتوکس ار و طض كيج ارش اا

  هتیانعم هوسحر دوار نوک اروم گونج ذرا *
 هک البسه یش وب نقل اهمب و نالف تافل خو یربغصت هاست كنادو یا

 نابسیغنخآ نقل ذمپرج یدنبآا وی لایت هدنعحافسک یا

 هکر در هود یش هلی دمو یرښ کک لار و نیم یان ستم

 ۃبضغ مرکتلا نزو یلبع خب رهآ میرکل | در او دوس عار نیم هند کای وک
 مح یروصغ ناتیلوا کپ هلیدیدشنو یه كيازو ہلا عا انس یر هد

 ازاضعب هود نالوا هدومرفو جلضج هلن وکلا رو ین كن لب
 یرفر ابهر دهلبنوکس لا و یخ كج :.عزراط هود نالوا تنه یرلنانلوش

 ےہ | خد هفت وب یم لوش چ رج واضع زیب اس تا تعج
 یرٹک كيج تک از وک تن زاد ني نخل و

 ںی ےس سماع سض 2 نوکس از و یسک لب ا

۱۳ 

 لار کرس ملک كنور ع ارج الان تور اج[ مہارا بالا ها

 یا بورخ عن میک دورن ر
 ےل وج تے:

۰ 

 وچ ی ۳۳۳۳ و

= 



۸ 

 کایزرعا دوخان یغاب لوکس فاوو نفل حوت عو بما كا طو ل ترش ۱ عوت
 كمالماببلواسهب هعفر رب نخ هم هیزسک داهعوا هاسیلاوا ن لا تفت وقتا

 مان وک کلاب و یف كنات عیتلا نجوم نخور هام ضامن وبا کمین :
 e ا یدلا چا لای رولک هد هنسانعمقها ع یو چو خادا اخت : مت قلا عات ل وقت
 : نا عام ا لات سج خراج شا ق نیو رس کس تر نه ته شر و

 ہ9 |نیب نج تر رفتسا دس مم قن ںی

 رو اقا وف ی یا ماتنارکسلا لاش ر زالوا: نایین
 هک كي نی لک کر وک نالوا دنزوما نکرزژوهود مناشورآناقوا
 ناب دعا طلا ةنشانعخ لاک یصیر بج كول اولاو ةا ا یی

 et و وچ ےس ےس اعم نزیف د داغ قرف هلیدموآ

 009 فنا 1 ا ع اتمی یلص لج برا عط:لافب ییعنوانزور ردیبکماکر |(

 ]ویا ورح اوج ن ەچ رت ثب دحا یقو ادا نالا باسلا نهاعت مشی ل جرا عنلافت كا,

 E ابلکهلبنوکس كل سپم»ارویرنک كيجورجو
 ۸ ۱ 2 ا ملا نرونلوا. قاالطا هد هفطآناقند هرات و ندنورو اعاینمثنا هنفنم قلا علت

 جماح و ناش خدشو هتخ دشاذآاعلن هلا هسا ر تمل وقت قەراب :ساسلنوکس |

 0 ی هنس شیاراب لب دیذشنو یف كمال وی كيم بم يللا لر دهخعافوا هنن 1

 ۱ رکن دنشنجب قوا رک هنن نالواهصف هلبعف لیج عابطا(ییطا لصف) هننسن ٰقربغ
 قو مسکن ور هلنوکس ثللادو ف تاج عدلا حالا خضور قاذك ن دنس ها | عدج

 1 لس :امنمو هفموف از عدجو هتعدجهنع لوفنزونلوا قالطانذ ەکمسکلاو قادوطو
 ۰+ . لب ا ژدتفاهداسنعموب قسد ہللا هجج+لاذو هت جو هتفسانآ هنع دج لوقت |

 |[ اغ ك لاو یوکس كلا دو یعف كيج × هاه بال هننک شات ٰیزوضع نانلوارکدیلبقف ۱
 : ہت وو الثم,ندقلوفوندنورب شابسک بق تللادو كيج مرا ةعراطا |

 1 دا والا تکرت لام ءا هل میعض كلا دو یتض کنان حوالا مصانع لبق تالادو |
 ee رس كس تالا دوف ك7 عدلا ردیعچ كنیم یغاواواضعباهضعب لک بیا |

 1 ا ا عدلا ادا س ناكا داع دەبم اعقب نالغو نالوا
 ات )وفن لازم ار نادغ هلبریکكنومه عادخبالا ةواذضاسناذا ما بالا ٠٦

 زاضنیوپلالهیاسکر دیلبلتلوشهرزواقزو ماظفهلیف كيج عادج مانخ |
 E A هکر دنوآ لوڈ لبد: شن یف كلادو نیم كم

 كلادو یعس كلیج عادلا ,نذالاع وطقم ناکا ذا عدخترا تلاش زرد ید راجہ |

 ا اد یز کلا نز و یل میده هلواشاوا عبا دش توپروف هکر دذالنوا لوخ
 [۳ هال ره هغ نت شیت یل اعتیاد عياد

 ج ید اراض هب وزوتلاوا دیم هکر دنا رفح لاوش لب ر دک ك لا دو یف کوج

 چ دوم ن نارقى راويزاناوازك ناقنرولوا خد دلا اکو ہنسا قۇب
 دادم الا دو كيج هعدزطنا او دید ۵ هر شل اوا شا دانعو]) رو

 وایت وی كي كلذ عدانطاتاد ی کد دا سا
 غوا کر دیس نیر -۴ تن ناعدج تام

 اس چچچعک
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۷ ۳ 

 تم مس ہل. سہ = ي ےس
 سس سس صحت صو سل

 لاو اجر مبتوردشغا جب "لنت یبا نالوا هنس انعم کلیک دس واق ترابعاماردنانوا 7 ۱
 رلود د ھکب یرآ بوضب هک شعد بیس اعم بز ض ہنلدبریطلا نم ببر دو ماقوز دم ا 1

 نضوحلافب هتسانعمرپ ن لوط هلنینص# عزلا ردراو یلانحاقلوا اهییشتقالطا متلو عو ەچ رر تتوب ||
 عارالا "التمااداعبا بابل نماعرتع زیمانالاع رل اةدررب د خد دخل وط عرو یلنم یا عزت ر وکو عرت ||

 تاكا ذاع زم ةنفج لاق هنس شا ردلوطهلبعت كنارو ىم كوة عملا قمردل وطالب رسک كە زمه |
 هر دب دشن و یمض كنار و هلدبتصف عزنا: هنس انعم ساک قانون وک تاافو یت كبج هنفح و تم :
 هکر د هنسکل وش هلبرښک نارو عف كات عزلا /عزمنازا اذار شنا ها عزم لابتي كنا تعرس کا ا

 ۱ ندا وط یر لس 2اا مت جلو جنۇ راپ ول وب راپا شا

 هع INARI نم و مان هیرنسناشب طاق وة رونق ||

 تن هه جرال الا ارد خس 1 E چہ ےب

 تن ور سج مسلازد رک نم ددعا وژن وک یہی لات سالار دبا
 جی روند هن زجو ناد ءزجز وقط هلو کس كنبسو ی كن ر رنو وم

 هز کلام دے لا٥ انجم هلن دمو یرسک تن :

 فل لافو یمض كو غنوراد نمک ییزوقط یو یر دی وک ۱ و راک ۱ ا
 نزو یل ءاعوسانلا هجنار هیذصکچواردیزدها کل وا آر ولو هد دعکج وا ناکهرکصف دررغ | ۱

 یخ كنان مسلآ هلوادل ومو هکم ز دین ردبایرهوجب نوک نالوا وا ندننوکا اروشاغءاروشاملا ||
 عھجسذا مولا تعيس لاقنا یقلوا یجروقطدوخاملآنیرب هدزوفط کن هنسنرب هلن وک كنو |

 هروص هدنوک قم زوهط یب ہود هاب بکن ہن هزي عاسنالا اعسانمهل تنکوا مهلاوما عست تذخا اب اذا

 كعا ددرت ہدمالک هل :۰ز ان رو ىلع ةجتعتلا. راربد ید هغلوأ مام ؟ددعزوقطعاستاوك مايا

 همو ناق ردیا لامعتسا قسد هدنقحراوط یوپرواوا اکو هل واز چاو خاب وهل غلوارصجختاب
 لثعو هتفلعاو هتلتعاذا لحرا سٹ لانش ؛رربد ٰیيخددغقا رهن ارطضا هعتعتو هسماقخ بونلناص 1

 ِكلواءان عاص ہناعتلا رد هنس انعم یم اکر اهل خف ڭ مالو کا قلفو ' لک مک هلن اشمتو ہلمہم نیع

 | موقلا مدو لاسقب كنلبوسرربخولرودولرود بولوا قلقشراق هدناقلخ هلبر ہک ننانو یخ |
 ع اجلاس قلج «دان ره رس کح تفافو ف كن مقتلا ۔عقتاا طبلخو فیجارا فاوعفواذا اب ل ۲ |

 || لجر لافقاوا نوزوا نو ہلنبنف ملتلا هرزوایب :اورو وبادیدشعوعب ین عفوادا ہئاعوج
 دیج لا ب نو نالوا نوزوا ہل دمو یرسسک كمالو یخخ كنات عيلتلا قنعلا لب ناک :

 علت لاسف یمنازوا نب وبنوجما کا مایڈہلیدید نو نع ك الو هلت علت یو م ناکآذاعیل ۱

 بیج عفر اف یاعلتیاه دعخلاتب رواک ید هنت انعم قد دلا یرافو 2ر 1 ۰ ۲

 هبناجلوا رسک والو یش کان علتلا رددنسانعممایق هلباههچد اض ولون صو 1
 ا نالوا یل وط عاتو هلوج تفلتل رنک ناک اذاعلت لحن لا ةن هن نک ید تای هلا ق

 ږوضق دد وج نعبر د هغ دوخاب تل هدنساښعم عرتوبو تیام ان

 رپ عالنی دن ورعواو هنسام راز ك اک یہا وکس کدالو فلا لرد
 عنترمزدنو کت یکی كمالو یخ لا علت ردبیلب راب دنقا وص نیا هزار د ندنک سک وپ

 ةیوراف ون ننن وہ هدنغاتب وهآ هلب یسک كن رم مالالا: .عفیرا اذاداسهنلا علت لاش قلوا |

 مالدى كيه كی اه دی تمس اذا اهس ۔ دب قره یا
amenاب تورم سوم و  erو  

ara 

 مہ

 عنعت

 عفن



۹ 

 سست سس ہہ ت ج ج ج جج

 وا ر کام دال وا تاق ۳۳۳3 ۳ رز تن تضاد شم ۲
 5یلوف كننشحا :نکاوز شمسی ل وف یکنا ی دنیا یزافو یهنلوا بلق هدنآ ربع کش و

 | ذع لیلح نکلو او ئ دند راللک دش انس كیا فذحیواوناک نوفا لوم تمالعاراز

 دېت هکر کهردر او یلاقحاكعذ رکاکد تساتنم لندن مار شیک یخ ین وا: ند اض قات

 1 وی ادم ام هل اتم ل راک نا مپ دعیالا + :ہلٹیدردنو سا تلال دو هفونخحم ۱ 2
۰ 

 عبا لوم كا ۶ نوعا قناص هلی بک ك ءزمه ةعا الا عاالا يشف ہاعباب د,لشنو یرسک

 ةف قبا و یم كيم عالی نوناص هل رسک ا و كەزى غ اتبالا ع ايبالا میلان :رعاذا یفلا

 اش | عند هدانفمیکیارندکن ایلوارگد ہلیض كا و یخ كن عیابتلا داتا رده ارارقو

 ...١ شرک همناص كتهنسنرپ هلب نک ك ناتو
 نب ندنسأنعم قعاص ص هعینو دنیناتعماشرلک عضوم نالوایراصتدبعم دمو یز بنک

 سم ةعاتلاو هانبتقف عتا(اعالضف)دعیا نشاط هل لام یک کر و ةنلجروای ی
 ده لار اوز هوا رم فل تبشماذاعنالا بابلا نع ةعابتواعبت مؤقلا تعبت لاقي لاعبات

 شل هتعبنا لاسقب كار دشاز ا كدن درا كنهتسکرب و قاق عنات ہلتوکس تاتو یرسک ك نهزمه
 دی شفخاو مہنتظفال اوس دقاوتاکاذا موقلا تم لاقی ںولکەد ہنسا عم قلب وا عناتو
 سز مالا اهن هلوق هنمو یکی ید دلو ا هپانعمرب هتف دراو هتف دررد هپانعهر یسیکیاثرلتوبهتعبناو
 بت هر ( ییطفلرب دعا ۶ ید مالكا عابنالا هنمو بقان باش هعیناف ۃَمطها

 0 ںیہ شام ویر عتلا زاید د جاب ین داکآ یک یش زمین نح |

 یت 1 7

 پن ج ابتو اعابتو دعب اتماذ ڪڪ ىلع هتباتلا تب قل واڑہاب اہ کما !عابتلاو او[ »5

 هاتنعم ءالورلربد جد هغہازدخالوا نیونسنر غانبتو هنسانعم یرایغا زوبیغصرولک
 وهمکج وانقنایا غ لج را منا لاقیرونلوا لامعتم دهن انعم کیا مک یب تر
 و اھانھکچنا ا ایندلا ف هلا نه ۃرخآلا ب بلطف غباش تجف لاعالاانعبان ناو ینا
 ورک کت ید یخد نوا هنساضعم انعشتانو ندرت كن زهوج نانلوارکدوا
 | تن ىلااب ب تعا بلط بوشود ہایدرا كنننڈیب هد دښتو یم كن هیت عن
 رک عاب ها اير فلا تعبت لان انعم خ کت نازو لع میبا ہلاعبتم هتیلطتاذا
 ادب تبقاع وب حارص بحاصو زالوالاخ هتک نالوا قحیذ ندنلط كا ندهئیینلوش

 لرد دانم بان لدمو یرسک كامو یخ کات ما ااهانعع لپ نکنابو یف كن

 ثنا رو ری ی هو رسد تل شا ةعیبلا هلو

 سون يا هل را الا كانتو و
 نیک ابو یف تلات 'دعباتلا نانه یاقعبا هحممملوق هنساضفمنج هلبرسک اب" ةعب

 زد کوک ند رس ا و یض کامن عبتلا ھنسانعم نمی كولم ۱
 ردلاتح ماه راکدب دیار 2

 دس مح  E IPDدرک acer a n ںنیہچپبسوسوہمسےسسسسس

 ۱ ]دو هاو تی هه کد الوردق یدر تم ور واکیخد يدان كعاتعسو كعارازاپ

 عت جج جج اره عابنالا

 زرد دهن ازو غم بو مہا: عو اطالوی افق انا لیلع کود

۱۱۱۱۰۱ 

۳ 

 5 قا كرم ةعباتلا یهجج كبت هيف هره عابالا اتر لالا كا

1 

 4 ۱ کد ناخن در ووصق یری فت لنا هز درا ازل قت لاک اقلط هرانخش ڈ ةخَرُبحاضو



۹ ١ 
 ےس ج

  1نوب ہلوا یهر  llیدتاراضعبو لب نالواقلنقهل دن كلا یک , لذافو نحف كلاب ءامقبلا
  ۱كر رب مکیلاردیدآ ارمشربهرزواروب ره :نزو اعضداوا مج قلت وقلزوچو اهدنا: هکر دلی

  heiهدندب مکہ و هرکیام هلبقتسا ادا لالا بالا ن راكب هعکی لاعب
 | هغ مروا کج هند زا یربیرب هی هفتم عضاوم  6 Tmtع نال زد مکی نایردااف مک

E كالو یف كتاب .علب ید بار ور نال مک ھما ےب بمد نام | دلتا کچ ہرا 
 یشلا تەلب لاقت هانعع هلی رتسک كلاتو تاورمه عالتالا .عبارا تالا نمی شل تعاب اسب ق
  | ۱"ھج کمال ویک كناب علب عسا علبدعس یربغ هتعلبالاش قمردتو هل 0 كنزي عرب تما

  ۲عز هلب وش بی رق ہنر یراردد دلی کیا رانا هک دیذآ تن زفر ندرف لزاینم هرزواق ور
 | ر دشا ع ولط هدنح یکی دید یعابا ص ر االق كنيلاسعتیراب زازدلیناشلوا ارککذا د کرا دتا

 | ملنا لرد هد ەکلد نالوا هدنتماق كن هركب كا اذکح علبو رد شنا ایم ل هد

 ةعولاسلا ںہظاذا ایعیلبت مس آر ف بہشلا علب لافي یہمباد وہظ اتنا ك كاری م رکا نر
  e: ۱ىك مالو ی کنان ةع9ولبلا ةعولبلا زارزاف هدنسهرواكوا هکر دوبف لوش

 كالو یف كن ءاعلب ملیددعو یرتبنک منازل و یخ اب عیالبآ تہ
 .. لوش هرزوا قز ولا تم ہلی رسک نیا ءاتویعض كم متلب. دی سا کلرز لب دم كملاو نوک

 ہدنرغآویتف تاتو كناب ینابصتلبلا هیلبا ضرع تفارظ لک اتساییکح اه هکر دمت
 أونیاراهلفا تفا زظ هدنهالککر دن کود نان ار لا وه تا |
 كتا ععلیلا هللا راد نک ك لج رر هیجف ك نانو كلاب هعتلب ويا ردقوب هتشرپ نیشیارظ هدو دنکه کا لاح |

 لاش هیلوا تیزی ری نلاخ لون ذر دلا نیل: ةعَلِلاَ هلق كا ۲

 دولور ار یم و یر کنم هوا فصو اب نا ست نا داءاهرپ یادو علل ||
 هک الوق عابلاردیا بارخیروا ب ذاک نیم یھب عقالب رایدل اذن ق ةرجافلا:نیلا لات | ۱

 هعونا بلا تسب لاق قلجالوف هلبیوکسس كوا وو یّشت كات عیب : عوبلا ردیزاادقم وزوايا
 عابو یکم یرلکدب د ریش مدنلحم ذلشرافٰیعتربشلا نه هنربش سود دانو

 هد هقانویو هنآ رس نمد +نااقبرازپدیخد هی رج یف سرفلاعاب ورونلو قالطایتدهمرکو فرش ۱
 داده وی زس کس كنادو یف كم عیلاو هلینوکسس كنابو نف كن جاا نولوالا معتمد
 اغا نمایفو هت شاذااتعیتمو اع معا ۶ :یشلاتعب لوقت ارد ەتسا ھۇ ا ید نم کا |

 هدهنبنانعمقلا نوناضعییو رد کس رک لاک ن ملا سوتفن یاد صمد وقت رز یدک تب

 هدهنسنانعمقاصارشم کترولوا نددادنضاوب سفره شا اذا لا ؟ارتشاریاک ||
 لام ال تا ایریا تاب تبیان رفتم : انف اک

 عقاو ندازبشای نا رز ندکیدەیخاءارش یلعیزشیال.ازغهک هبخا ةا ِ دیخآط 2 اع 1

 هی نیبضام نسهلک عین ناو ر ولکیخد هنسا تعم نیلتاص میم, ردلکد تنی روا

 راضعباوا ارور کم توکو ءابكسلد عاری هرز
 ر ذهل وب لاع ید هدنلوهخ تارا هلکنالوا فوج ارا ٹو زرد ع وب بودباشلف ةو :

 همدم نشب مم ام شم اص كلذک هل یعض كتابو یف كعب تو لف نک :
 هدعس یدتا لیلخ هدهلک هرزواماع هاکو هرزوان اص قن اکر دیک ویخت لطب لاح كعویبم 1

 فوذح ٰیدنبا شفخاورواؤا وا فذخس :ردەم از لوعشًواوار زن دلوغففواو نالوافوذح 1
 زابدر وهه فرح نالوا هدنلهام نتکرحرابدلف نکا اس یاب هک اتتفواربن:ردلعفلاناع ن نالوا

 کی

۵ 

 عوب

 : لیدبتە هرکه ةنايص یبدعع هدکدکمزال قو موم دب نم ف + |



۹ 

+ 4 

 الف كلم لاعب هر ابا ور تیکساا نیا زدن ىنا بنعم جاکت لوکس ا داضو یم

4 

 امر هرم ا رم رخ نونا هات
 ۶ E زدم رال شا لوخ لوک توانم ا دالا

 گرید هنب بز وس نوید لو ههضابو زده هداك ہنرافا ناتو او هلو ار نا
 ق فوسکم و تورو وہ ہی ۱

 : لداضواوسکلاب عضبلا: يه یاب ماذا ضاب فیس لات هرزوا یو

 را الفاو اش مقر تو اغلا هه لا 1

 ا اینم ان ارب وج یو راس یخ
 کل تاک د هسا مت نکس ین لز هژدب ردعضب

 زر تجسم خر تعلق ولک«ههنس ایم زا و هم دل
 27 ما غضنلالو عا یم ح لئ قو اتيۈر اذان الا نم تچ ضب كم |

 | د ولولا ا ا اھ لیول صاح تل الم نرد[ ناس ررر د نالف نم تعضب هکر وا اکو نسیم |

 دنیا مضت هنج لاقبرولکخ دهنس انعم ق آرت عضو ر واوا بت هنس انهم قم
 راوچرولواءاکو اورا یا ءال ا نیضبالافب ن ردنا هلب رئیک لزمه جاضبالا ا

 ا هنینشادا هتعضباف هئس نع نالف انا فب لر دید
 وان دیەرئشو هزل مہا ینا لر کو یر مطب درک ت لی نج ہزاب

 اج كلذ کک هلپ سک اب عاضبلا زد هنسا نعم تعم اجهل عف ر اض و ل۴٥ معضل
 و رج و وس عیضنلا عاضبلاههاملعک لا فو دنا
 یظاخو عرضیلا یظاخلجرو عیضیلارنکح با د لاق هنسانعمیط ید خدهتعیضب وهنسالعخ

 طا هنا نهم قی زر دیتدهرت عضب و رد ہما عن ناتکمو عقل هللا او هیچم انہ 0
 N دہ دوھچچ ۱
 e عقاوءدفیو ہوئ نئدح کت لد عا كي ویفرب عا عابر |
 كيا ةا ود یخداقلام رغآن درویش هل وولت عات و عاتموز اهج لف تاب يابا ۱

 دلی میک ناف دعقالا ہنسا لفمرا ارب عجب بکس لب مابقی ازیهرابربهلبنوکس لفافَو

 انا دوخت تالک اسان هنذنسکر هلت وكس كىا ىف ك ناب ملنا علا هما ضعمهب یار ٹول و
 20 اک تبادر اتر دوا ملی یوا لوهجحألءاتبلا لع لجزا عقل اق
 اا بهدصرالا عاق نمةعم یا !لاق ا بەد نا یا عقب نا ی رداانہہلوف ۱

 بوک نالوا هدهرونمذنب دم ندا ولو راهش ع وند هکر درب لوشهلیدمو یرسک ۱

 || ا۵ نالوا هدنمنجب بالکومدن نر ويظل هللا زدیم كجا [سنجردفرعوزیدی |

 | درب 7 لپا هنس ةچالآ راوطو مس هنس هالا شوق ؟ یب کک یزاکدب د قلن هنال واه دنم بآ هد

 ]نر شم هرز ی وا عود رشاشیدح هلبنوکس كن افویمس كلاب م اتلان ادب

 | ینجمایهاینج مود ردراودا اوسو ضابد وا هرجو صادر اب رکی ورال وفا

 7 نییراف



 ]أ خدا اهن انا لات كاتس ۳۹۲۳۳۳ ا ست میس
 ثلاثلا بابلا نملجرا | عارب لاقي نرود هک عا

 | هباصا هنسکلار»عراتسلا هزيغو علا هناصصاقاغاذاسسماتبطا بالا نماضیا غاب
 لاقی هنسک نیل هنسنراعوطت لب دب ةشنو یزسک تار نعم کم .عربتلا هنشک نالوا قا

 كنز وعر تاذکع رو ںدیعما كن هقانربهرزواتزورضعج عورب عو تم هتلعفاذ رب دک تلعذ
 | یاس نکات ناسخ با فار دیشیاوتب عر رب لو هک نیما

 دونعو ردپدآ تنور اورخن هکر دزاوذوشعو عورخالا ردقوبلوعف هدیوع مالکاوپز ردع
 عانترالا ا ی لو لوچ یش نوک سایہ غیاب لآ یھ [كنهردوب |

 تب ما هلتدفعتس دا فال تجذب الوقت یابی الی نیک دم ا ۱
 نفت اب عقربلا۔ عرب تک نوا بش بولا دوم فوق او نزوا هلو کس

 یراکدنروا تب زوب كس هنئطاسنو لر اول لطف تقاق زا جا نو
 هخرحدلا نزو غا ةعفزرلا: مقر هنن نلتواهروکذکهلدمو یی نفاقو یی 3 ندهچج |

 سہ یا يه استر و ھر رو ۴
 قرا ناواقف ی ابو هابسیس ه دو کن کو دنوبف ل وش ہللرصف كفا كناتو
 هزاعابم نا زط كنب راو کو هديا هظامآ یو هکر دشا لآ تآ ل وشب لززا
 ساعت الم امسال درک تقی يک نرو یر اش
 اح برخ دلا نو ىلغ كولا: هل دمو یرمنک4 بیش ی سو

 عنارلآ اڑ ود یخ هکمر وشوذ هززوا نوک نو ويریدننکر هکر وال رزوا

 4ردتفصر تغازنو دی خا ایم دن اکو رس وس 5
 هدنیع وب هنسانعم مفت هتسک نالوا لقب زظ كل کت هلبعض گنا ی دولواذوجهاکنآناسنا

aieغ ربتلا" سهاسخا باتلا نم ة عازب عزت لاتش هسا خةت ذا ارظ هلربعف کر 2 توپ  

 هکموب رشواغوغ ع رتو فراظیامالغلا علف قاوا فرش كنه دشتی كامل لعق

 ا

1 

 ردفا ید كتر وع :عزوب هنس انعم هصوصخ لمر زدیدآ تموقرتندنراموقدعس ی

 5 رد ید هب اتك لوبن وش عشبو ردعع ؟ وطیزاع :وببولواهب 6یک اچھے ا

 ا وج كا مج هل وکسالصو یف كتاب عصا ءص٘لا كعد غ تذل یا ی
 كتاب مصبلا صرلا .یدیدر داکدمولعت فک هجو نکو مدتشیا نساك امام < طء

 نو ودر کاپ نادر جا "!داصویرس کس
 زونلوا پک ًتهلک آ هکر د 5 عصتار رددا نحل وا تنه که نشو نال و> و

 عف كن ءاعفصب, ءاعصب ,عصبا عجل ىج ڭ نخ الوقت ردل حتا نکلو زرد را چم دا دا
 فر ڪڪذ + عج انوا ءاعصب ءاعچ ءاسناا یتءاج لاس ةب ی یت وم هل اد

 ۃوسنا)تیأرلاصقپ ی وم عجب صف علدآصو نص ك ناب: عصب ؛ نومضبانومجام سن
 هلب رسک اب "هعاضبلا زالوا دفتر وا كنس اب رد بت دی گلی و مطب باس عصب عج |
 لام لپ رسک كنة زمه ع اضاالا ئا درر دتیاوھ دو 7

 لاا تمضبا لقا a بش ی ننه حاینالا تامردنوکهلبش :رطقتما

 ٭ || زٹرکن الوازامالا:یلتغَنص هلک وب و دا نک نالوا فن نطلب دمو یر تک كدا زو

 [[كواوو تخ ناز و كباب عروب كارب ددخلوا ميظع هيم كفا مات ماغتاذاراشلا ع: الی

 || كناتوكنهزسیسه عاشتسالا وإ نی لیت تائب دا لک ایت تذل نانلوارنکح

 خب

 عذر
 عشر

 حفر



0 

 ٭ یرهولا حاصصلاذججرتباک نم نیعلا باب ٭ __
 ننلوا فبعض یار هکر دهننکلوش ہلیدیدشتو یف کمو یرسک ك نہ سہ عمالا (فلالالصف
 ءارسلا نیرکب وناو قعما کدحانتوکبال دوعسمنبالوق هنمو دید كعم یتا بواوا عباتەی هنسک یکی دروکر ه
 || دعما ةر ماك نکلوشو زا لوا فصول عفا ریز ہلدی دشت كنیعو یرسک ئافردلعفوبیدتا
 | الصف ) ردشفلوا تیاور نر یبعوب میکرد دعما نوجا یس ہدئاطاسنارب زر داطخ ل رف كْآ
 خلا عبازا با ملا نم سرفلا عت لاقب هل هل غوا کی. د نوی ردقلوانز وا نوي هنبتقف میلا
 | رے کک كاتو یف كلاب ةعنبلا ہلوامکح بولوا نزوایب وب هکردنآ ل وش هلي رسک ك نانو یتف كباب
 | .ةذبننالواندلاب هلیقف تنانویرسک ناب عنیلاو ہلینوکس كنانو یر کک کلب متبلا یئڈوہ
 ||| هدنیامكاب وف كاتو كل هز مه متنا ردکج هنس نالواہدنلاش هسر وکه دنرزواامرخ مق ہکیکمف

 ۲۱| هلرسک نا ةعلا بلا نوعتانومتک (نوعجج اواجلوقن روناوادیک ات هلکت آهک دهلک ل وش هو
 | یتفكاب علا مدلا نم ۃرجحمدشلنم یاذعنفعاک فش لافبقلوا یزمرققادوطندمد ت کک
 ||[4تہض حولا كسفن مخاب تلف لاسعت لوف ہنمو كيف هل نسفن یدنک لبن وکس كااخو
 || كاذکو هل عضخو هب یقااذا ثلا ملا بابلا نم اعوضت ىلا عضب لاعب كار ارقا هح هل يف ناب حاجی او
 | | عارنخا نکیغویلا مو یس فو یبهنسن هپرسک گل ہزرمہ عادہالا عبارلا بابلا نمةعاخب واعوخ عا
 0 هتد زرد د هغلروب هلحار عادیاورربدهد کما داربا هر روا عید زرطن رعشرعاش عادہاو كجا

 | ادو یخ كنا میدبلا ہتلحار تلک ذا لو هجم ءانبلا ىلع لجرا ع دباو تاک ذا ۃلحازا تعديا
 1 ناحلاشیبو ضرالاوتاوعسلا عيدان هللاو هنسک ندیا ثادحا هنسن لا شن هلبدمویرسک
 ۱ ہرخآواح هلوا ولج لسعلا عیدبک هم اهن تیدطاقو رارب د ید همولط میدہو راربد ځد هپ هنسن نالوا

 ۱ ۱ ب واولحی "وا ده کاتر دلکد یکم ولطد وسردرارفر ی رخآ ء وایگیمولطلسع هما بینم

 ] ثادحا عدبو هتسننال وا ثداح یب هلنوکستكلاد ویرسکَك اب عدبلا هلوادسافیرخا هلمادارويبع

 || لاش ردیعج بت کل زمه عادالا میدیا رمالاذھیف عدب نالفلاقب زر د ځد ہر هنسک نیا
 | ثداحهدشد هلینوکس كلا دویرسک اب ةعدبلا لس نماعدب ثنک املقیلا_هنهلوف هنمو ع ادبا موق 2 ۰ ۶ ۰ و ۰ 801+227 کا یو 2
 | كتادع میدب یب هنسنر ہلیرس ص لنا كنهرمه عادبلسالا «رکصندفدلوبنلاکنیدردهنسن نالوا
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 : الالف ۲۹۰ )

 هال لنصف ۴۱۹

 نیعلال-دصف ۳۱۹ |
 نیملا ا صف ۹۰
 ءانفل:الصف ۳. ۱

 فاقل النصف ۷
 فاکلالصف ۳۶|[

 مالل النصف ۸۰

 . ملا لتصف ۲۶۸۸ |[
 لول ا صف ۰

 واول | لضف ۲

 دات الف 4|
 ءا 11 لصف ۷ 1 :

“vilملا ال  

 لالا لاق اب

 نیشلا لسف ٤
 اپ ا ا

 ٠٩١ لادلا لتفف .

  ۰ ۳۳الا صف

  ۱)ائ ام ڈی

 |  6ءا التف

 [| ۱۶سا لصف

ACKدافصل الئصفا۔  

 ںی

 داتا |لنصفا N ` نیس ا ليف ۸ ۱

 , یشلا لصف ور
 داصلالصف ۲۰۹ |
 داضل لصف ۳۸۵۰|[
 ۶ اطل |لیصف ۳۱۳

 ,اظلا لطف ۰
 ہت ء اظل الصفا, :٣٤٤٢

 نبعل | لصف ۴

 نیغا !لصف ,١

 الا لصف ي 3

 فال لصف ۷

 فاکلا لصف 1 7 ۱

 ماللا لصف ۹,

 ملا لصف ۰
 نمتل ا .اصف 5
 نونل صو انا

 و اولا لصف ۲

 اہل | لصف 7
 ءايلإا لصف ۱

 قلال الصف ۰
EAN:ءاتلا لضف ۶  

 ءال الصقر ۰
 .ءاشلا لصفر

 مہا لصفر
 ءانطا لصف ۸
 . انا )نصف ۵۳6۰ ,

 لاقلا لصف :٩۰5 مخ
 ۱ لاذلال صف ۰

 , ارل |[ لْتص9 ۰

 ءار ال صف ۱9۰

 .نیسلا لصف ۷
 نیٹلا لصف 0 ۲,
 داصا لصف ۰

 داضلا لصف ٦

 اطظلالصف ٩
 سس سس بوم چشم

 5 ۱ فال |لصف ۰

 . قاکلال صف ٥
 مالالضصف ۸

 مللا لقصف 6

 ق ونل الصف ٩
 ۋال | لصفو ء۹
 2 :اشملالصف 9

 ایپل! لصف ۶ مد
 ها بلا با 5 ہک

 فا ال الصف ۹3
 ءان الصف 4,

 ءانلا لصف ١۹
 مبا لصف ء۹

ov:لادل ا لصف  

 ءازا لصف ۰
 نیس | لصف ۱

 .نیشلا لصف ۳,

 3 داصلا ليمف ١
 نبعل | لصف ۰
 ١ ,اتفلالنضف ۷۷۰,
 فاغن الصف ۹۰
 فاکلالصف ء۹

 ۰ مالا لصف ۸۰
 مدا لټصف 9۷۹

 نونلا لصف ۰

 واللا لصف ٣۸

 ءاچناا لصفا ۱ ۹٥

 مایل لصف ء٦



 لالا لصف/ ۸ب
 هان ٢لضفا ا ۸۷۰
 ءاٹآ ل صفر ۷

 مخالف ا ۱
 ءال لتمف ۰
 ءاخلا لطفار ۰

 لادل ۱ لصفر ا بن
 لااڈل ا لم ا( "

 از الو ا ل

 نام۹ لتسفار ان, و
 نیشل"ا لتصف ۱۷,

 داضل الصف ۹

 د اصلا لصف ۱۴۰

 ءاطل !لضف ۴
 ءاظلا صف ۵

 نفلا لتصف ٠٠
 ءاشلا لقصف ۲۰

 قاثقلالصف ۴

 یاکلالتصف ٦

 م النا لضف ۱۳۹

 ناوللا لضف ۹

 واول !لضف ١۶

 ها بلا لصف ٩

 فاقلا بناب ۰
 لیلا الشو 6
 ءال“ لصف تہ

 ۱۳ ؟لضف 7

 ۰[ ]لصف ۷۰۰

 اگل التف ۶
 ءا نصف ۰
 ںائاڑ نس ۰

 لانلللصف ۸
 هارتا)تصف ۱۹۹ر

 ءاؤلل لصق ۱۷۴,

 تان لصف ۱۷۰

 نالا !لنسفا ١۸۰۰
 داال لصف

 .داقلالضف/ خه:
 ء العل | لصف ۰,

 نیل الصفا, ۹/4
 نفل ا لصف ۸

f4ءابفل الصف  

 فاقلا لصف ۵

 مالل الصقر ۰
 ملا ]صف ۷
 تونلالصف ۰

 واولا لصف ٤
 ءزاهنل ا لصق ۷۰

 س
 مج مسح بدم

 ءانخاا لصف ۰

 داملا لصق ۰

E 
۳۹ 

 ال التسف ۸

OAیاکلا بان  | 

  فلالالصف ۹
 هال الف و یاب

CFانا لصف  : 

  ۸٠لادن ۷لنشفؤا ||
 : ۷:ء از ال نصف

 ۱ ۸لنصف ۲ , |
 ۷٣س | نسل |

 ا نعل | لضف ۰

 دااضلنا لصف ۲۳۰

 | نیعلالشصف ۴5
 . ءانفلا لصف ۰

 فاکلا لصف ۷,
 مالل: !لصف ۲ "۷

 .نونلالصف ۱
 ا واول الصفا ر

 ماسهلالصف 3,
 + ماللا بلا ۵۰

 بل البالصف ۰:
 ء الا ل نصف ۰
 ءال الصف ۰

fo,ءا! لصف  

 مطالیصف ۴۹۰۰

 ءال !لیصف ۷ر
 ۳ الا لیصف ۴۲۷

 لادلا لصف ۲۸۶.
 :لاڈلاطصف ۸
 ءار !لیصف ۲۸۳۹



۲ 

 طناب لا ناف تب اوج انص:ظفلإ لاب قم دوتکلج کف |
 ہیچ دو كلا یرشنادتشیقو ةرااهاجب تا ذات إلا | دنکن

 کا نام .نع گایا ہضَہظکنا لاق كمز دنا هل لن شک كرمه ۳1 عبارا

 طقیشولا (واولالنص) اظیکتت هظکت لانش كمردتبا هم تاک ركنا نرو لع | نشد
 97 هکر ولوا هدشنوآ کک تارک دیس هراب لک عالفلوش دود رسک نشو هلیععف
 فوج دۋ تخم ھئا موف ین ةظبش و نالفونم لاقب رز رد ید هال وا یینجاهظش ووراوید

 کا ذاا ظشو د ظشامظعلا تظشو لوفتقمافوانس رپ لک هلنوکسیم کنې ونحن مک

 ]قشم یاسر ساسی ارت دنیکیل ده, طظشوو
 ےحم سو رو

> 

 داكا هتسنوز هل دغ ك ههچ م ءاخ ترخو اھ هتیضت بشخذهطقاهنزخ قتلعج || دنعو
 | هشت راک ك بفتظ لا قمردککنیرخآ تا هنفرو كجا تعهصن لوکس كنبعو یتفدلواو |

 ال ربق تند كك اتو كنها ظاعتالا "یناشلابابلا ندهظعواطعو هتظطولوهت ||

 انک as قشلاو ہربغب ظعو نقدم الا قوة موم ا لیقاذاظعنافهتظعو لات |. ادنکو

 ات ا ةظکاولا: :دعفد اذااظکو هریخ هظکو لامنەنسانعم عفد كم هلبنوکسكفاکو غ لواو
SY Yd ةكقتاتهوادم هب هنسنر ہل كفاکو یم ك هرز وایخآ ورنالواوفاوہدنفنضم ١ 

 خدا ظنئاو لم ۱ 23او هلبعض كفاقو یتخ كن قبلا (مابلالصف)اظکا ۔اویادھهاج لاقامناقدبلغ تعذام |

 ج اا ال : ظافبالا ردادتما ضم تک الو «ززوارذح بو لوا ہہ ہدیس کبار ار لکلافاَوَو ۳

 دف دا ھنرااذار ابغلا تظقبا لغت ز ربد سد هغ مرا وقزونظاقباو قمر دا واەللدعوا
 لاقهتساتفم قمار كلذ لبس كنانوكنه:رسه ظافیسالا قعایواهلدنسشت و ی 7 ۱

 7 قبل نیک نالوا قنابواهلبنوکس كفاقو یف كن ناظقبلا ناظقبلا ظقیلساو ظقبتق ۱ ٠
 2  ردیمالجرر لتتقف کا ذک قبا ةن مىلتىق 7 0ن

 لب ساله راک لئلفادج کنیز او سو تا

 5 وم یورک و و کک ی اا ۰ نیا

al 3 E9ج اک ا اهل "اما رایبغلا ایا ا ا یا 0  a1 رک ا  

 یب و ےہ ےہمسییس a سر i تر رک
 0س - ںیم 3

 و

٠ 

1 

۱ 

 ۶ هشت سا هام یز
 CRR مر را

۱ ۱ 

 زهرا LEUR دا

 ۱ ان :« یرھو دما یل ارصن نا » تا لاک لضافا ال مال« یره واما
 اب« ہود نم عطا لصرمان لنردلانجرا دبع داملا فماذا 7"

 , ہن ۳ طس ںی رر ا
 20 :غتسارخالا عیرلئاواق*هیللاو تافالا نع .

 یو
AESفلاو نیلا رشعقعس ۰ : 

 هو وس بار بف سین اھ را ۱

 دلاور اک راتم 0 ا
ES۱ کراس اا ا یا ام  
 ایا را ا 1 1 ا ۳

ê۱ ما او  

 n o سس ےس سد ےس ےہ
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 لاقب كا لکن هل دی دشتو ٰیعض کناف و ہلنئبتصفت طظفلتلا دا هان رج ۱

 اسا كراب ر عو هنسک یتا ند وغا نیدتنسنرب لب رسک اف هظفاللا هبتملکت اذا مالکلاہتظفلت ||
 ۱ هغعاص نکروک نشوک یک ارز رذیک یدتیارلیضعب دارمند درو کردید فا نم 1

 د|

 | یدتارایضهب ورنہ توی سایخ نبات ر۲ 5
 نکیا شلآ نا قعاو کار داننورخ دامن دفضخال یاری و رفاشوکو دارم نو هال | ۱

 أ ندنفیدنآیرهاوجو یرمنع یدیدر دایز دا د دارم ند هظفال رایضعبردبارانبا ہنہراقیقر بوغارپ ۱

 ظالا اش ناو هدرخا هیت كمال لا و امناسل تحترخ ادافیا تظل لاا

1۹ 
3 

 ۳ ود توپ زاها ی رر ےک دف
 ھمارا ظاظ) |یدببارلیصحب رکعت تبطاومو تمزالم هنر ظا ظلایدتنا دد ع وا كلذاوومز
 كمالومل لمص كيم طلا قلا هرزوا بصعتود انع هد ه راح ليم ليم هال َةظاللا ريدا |

 حالم من کی دیا مارا هدا زهلبنوکس کمالو یسک کم ظادغالا هنسک ی دی اره راک
 1 ویشي مارن س ناک اذاظک نال ر لاقى هتك نالو لولب وج ناج هل يع ك فال ظالا ١

 صی رح هلنوکس كني غو يقف كيو مال غم سام سرت ی ا دل ما
 نفی لب دن میک جور یھی دام سر

 دل لا ظّعاعلو ام مولا اان نىقا یک تی 7

 1 رولواهاگحو ےظعلا۔ نعفلسہت اذا ملا تظمعل ل وقت قع وص قاند کک هر ن نا
 لاش زدنا ندرخا ین وکس ناف وید كمال طلا ہدنب ہرزوا بَلَق ادرار د ید هشم ظل

 ۱ تظنللابع زولک هو وشلاتش مک ظلو هتیمزاذآ قالا بابل نماظل" ھا : 2

 هل صف للة زه خال زد زذ هدنلصارولک ید هنس انعم ظا هم ۲

 ا رمت دهظ هال ىد تارام اه هب ور ادا هج - قتل اض هر افص ب وغاز نش شوک ندنرفا هدن

 یابد ا هلن وک کیلا یک گن E اوووى ا د وا

 || لاق رارىدەدەغغاطەنس هاو بال اق اخذ تقذام مه وق هنم و هنس انعم* یے ئہلَضف كمال |

 | ظقلا لاسقب كجا لكا هنسنر هل رسكك ناتو كننمه ظافلالا ہناسا ف بقا اظ ا
 || باقلا ها نا الاثر دلا قو ربضا وطن وکس كيمو قم كمال ہددظالا ہلکا نا

 مکەزؤرلآ لوش بف لیمو كز هزه "دنا ردض اب نالواهدنغا دوطغ
 وس | غر اک ؟هفسلوواهدنعاداوطیزاق نا لطام شايف اوا صا ۴ ۱

 سر فلا ظاظاا لات یملوا قآههذضا دووط ها ہل اکے
 6 2 تک سی ا ڈلا(ملالصف
 كيلا اظشەظشعئہدب تظشم لاترد رلختاغا نالوا هیشاکاو ردیجاغا شرکیرافدوفهنفتس

 دیس اوره هکر دی كمہلس ن نا نفی »شم "هم ردیرانا ناس هیدیدشت كناطو ہلا

 نو سا سا نل  سسکەسى
 ۱ ۳ سم

SEE) TERETE 1 
 'كمالو مص كيم الا هر ماقادا ناک اب ظل ا لاق ارد ید ەکفبا ت ماقا ه درب ربو ماد یا رطملاظلا |[

 | تاذکهلیصف كنان ظاملا نا عازل یر ىر ةن وغدااغوغ هلبعص كه ةظامملا ردندندالوا٭ دملا
 | تنآهلنوکس كن هلمهم یو ىك نون ظعنلا (نونلالصف ) موقلا طاغ لاش رار د کا لادجو كنج

 ]| بزورشنااذاثلاثلا بابلا نماظوعنوا ظعن طعن بزاز دن لاق انعع لنمط ظو علا كلك هكر حل جزا |
 یبحاصتلا هلنوکسكنونو ی رسا ورم ظاینالا ا ردهسابععرکد هل هددشمهاب وم از

 سم

 زی عن

 ظؤفل



 طانک

 ا
 لند

 طل

 لا ظر افلا بوّویوا كاال للا ینو هنسک نرش وید ظرف ہلی رسک نارا ظرابقلا لارید ظرف ||

11:۸ 
 > سمس

 واو اوو غ اف ۳ ظوفلا تانادااناظبف اظ ویفواظیف ظبفبلج للا:ظاف لاقب كعءاتافو

 فو ظاف لات ردتخا هدزوکذ م یانعم تلذکهبعف ناف ظاوفلا: ردنخل هد انعم ناسناوا
 دخلوا تاور هلو ندی ایکو ند ہد عزا هخور تج رخ نعم هند تظافلافو ظاوفو

 د ځد ضافو هنس اعم تامر ود طاف کلب ز < دهسفا تطافیدشا پو ودیا تباور ندالعلا نیرمت

 هد ءاَفرربد یجدهسفنوه اوو ممتن تاغاق ىدا یاسک ام هنملا ہلا هه داص

 : ددل اقب كا جارحا بودبا ق یسغن هلبدب د شنو یم كنبوهنبتعف ظیفتلا ظنفتلا روک القدس

 ا حد رض لا هئس انعم سفن جارخ اتالذک هلی ک كەز مه ةظافالا اه وبقت نمجهسفنا
 | یرد هلکن | هکر دیار جات صو ظرفلا(فاتلا لصف) هسفتهلا ظافاوهسفن تظفا
 تغابدغ اربن انلوارک د هکر دیردلوش هلم كنارویتف كم ظورتلا رونلوا تغابد
 ۱ Fre ارو ی كفافیط لاو هدب دشت كنان :وملنتشف یلخ قلا رفلا ظورتمعدالاس

 | امدادی ار دینیالو نعد]رمندنایالو ظرف هکه نسذ نالوا بوسنم هننیالو
7 

 وكفاَف ظرقلا دهب راب دکو رک دوانمةچ هکمرش شوید غارب سراب دبا نکی کیا یزاعظراقو
 1 در مو هدعضوموادآ اب او هکر دچا كن مس هلج هللا یلص ب لوس ر هلیحف

 TT هلدهنوکوب یدالوا ك !یدرونکه نهرونم هےنہدم یئآ هدودلوالاو

 هم اط ہک دوا كن یا ندنراپ دوھدربیخ ی سبب رانوبریضن و هتلی فقه هظیرق
 .هلکعادانسا هنوراهیادنرف هیلع هللاتا ولہص كن یسوم برا نرلءتسئرل, دلوا بوسنم ہبرع

 ۱ بان مکتردکمنا جده هدنن : یھت نانو هنگ مرکز ىلع طظدرفتلا ردن درانآ ی رک ۱

 ظیرهتیدتبادب وب اعیجداضلا و ءاظااباظور هتهحاص ظرف نالفلاقردکغا حدعتافولادعب

 ۾ نرب یرب هلی كنارو یف كات ظراقتلا نوا ہللا لطابکارکں ومبتہاحدمەلقح ارکلربد
 زا وکس تین فا ظیقلا _هبحاصاامهنهدحاو لک حدماذا حدلاناظراقتپامہ لاقي كجا
 زا ظیقورد هلپ دید نت ك نارو یف كنهلمهم ایک هتساضم فیصا]ةزاجرذنیسا كى و |
 وا یسماتباغن او کو فیصلا یف هما ناکا طاق لقب را د ید هخلوا قم هدناکمرپ |

 یی زور ىرسكك فافو ىع كوم طبع هرح دتشا اذاانع والا راد
 | لاق قلوا | قم ہدناکمرب هدننوک اب دب دشن و یک ك نارو هیت ظنا هنس انعمربقجالوا نک اس
 | هکر دتجزر هلیدیدشت كا ونک ا كفاك ةظكلا (فاکلالصف)فیصلا یف ہءاقااذاناکلا,ظبقن

 || تج زەصغو عو لوالا بابل نماظک هظکب ماع طلا هظکل اسمِ رولوالصاخ ندماعط ءالتماهناسنا

 ]| لجر اش زرد خد همدآولیوخ ناچ ظکو برکلا نمد هج یا اذه طک لاقیرارب د ید مکمرپ و
 ۱ اکا ینا ہدعاجو یس یک یک رکهدیرح, دی رح هلیعص كع ةطاكملا اددشنماربسع ناکآ ذاظلظک |
 | م وعلا ظاکلاشهانعع هلبرسک كفاک ظاظکلا كم ارواجتنددح هدنوا دعل بر یر ود صف كنان

 1 ی هدنفاوصهلبرسک تان كن هزم طظاطظتکالا الا ظاطک هو وهوا دعلایق دلا اوزوافگاذا

 ا رد هلبنوکس كنونو یخ كفاک دننکدا یرثوا ندلیستزاکت لکر اطلس
 ىف كمال زنا ( ماللالصف ) هيلع قشو هدهح ادا هنذعلثمرمالاهظنکل اب كمکح

 زرو نمو م رخ وهو هنیعرخ وع هبلارظناذاهبلا طو د ظل لاقي قاب هلیغوریوخزوک بک
 أ ردردب ها سک مال ظا ظاملا زرد هغدو وفروکاذکهلبقف كمال ظابللا لربد هنفیربوفززک
 | هز مو ظاطظاالا هتیعاراذا هتظحال لون هنس انعم قعوط قود زوک بونفص یی ہنسنو

 ات سس سد یه اک جا مر

 بیس

 ۔ےسچ۔

 حس سم

 ج
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 ۳ ۱ SEY 0 بظل لٹا ۳ یس ۱ ۱

E 1۱ .هلواذوخ ا«,ندعهسلا زنءظعبولوا هلی ع کنان ی ظع ظعت هکم ردا نظ قاما  

 مع ٹلمفاذا كيلعراع هلن یانوقلخ نعةننالر دشعاتراشاه دنرعشوب عاش یکن : رولواكمد |

 دنا لب ره ردیعسا كرازاترب ضوصخم هنس هفئاط ن رعہدنش هیخات هعرکم کم هلی كنيع

 یدک اتقویدرارذیا رخ افت بودیاداشن ار ەش از عش ب ودیا عاص ملا بودبا تماقایآرب بولوا عچ
 ین رددوخ امندنون یریکدید ظاکعینونویداوا مدہنم بولیرو رازابلوا یدلکهزوهظم 0

 ہرازاب ناناوار کد هلیمط كنیع ٰیظاکملا ٰیرخادعبۃرمرد نوا قاوهبراحهدنآهکت وکی زا لوش ||
 ناوظعلا هنسانعم یرد ہل رسک لا دو یش كن هزم م داو یطظاکش مدادنمودنسن نالوا بوسام |
 | نا ولعف وهو ناوظنعلحز لاش هنسکنالوا ی وک شف وکسكيونو یمض لئاظو كنرع 8

 ناک رب دەب یظنعب ماقیدنبا ییععار رغا کر وب هدکدنق وحینآ زا وط هکر دیدار ناو ظنعو ۱

 ظلغ صف كمال و یراکثنیغ ظاع)ا ) نیغلالص) هسلبایاوسرینآ توردتشدا ےس

 لاف هانعج هر رشك ك ناتو کكنهرمه ظالختسالا لوالا بالا نءاظلغاظاع شاد لا قوا
 طئلغلاو هلوکم كمالو یف كني ظافلاو ظافلاو هلنوکس كمالو یرسک كنیغ ظلغلا ظلغلا ظلفتساوظاخ | ۱
 ةظاغوهفلخ هبفلجر لا لوا شارتانودارب وخهلب رسک نیغهظلعلاو :تطظافلاو هلئوکس كالو ا رض كا
 كيهزمنه ظالغالا ردفلداربوخو تالد رس هلرا هیچ ءاظ و هلی اف تظاظفو فا ظف یا ظاغو ظالغ 1 4

 تطلغا لوقنر ارتد ید علا ہنس ظیلغاظالغاولوقلا هل ظاغا لاقت كلیوس درسی :زوسهلنسک ۱ 7
 یافت شا هيلع طاع لاق كغا لیقت هنتسنزت رکتلانزو لع ظبلغت ا :اظباغ تا ذا بول |
 لررد ید ا نین لظالغتسالا ظالفتسالا ةظاغملا نیل اودمعلا هش نجت یلاةظاغلادیدلا هو |

 لاقل ول دوغ دایزنوکس كل ونویعف كغ ظنغلا ظلخاہا رش ت کو انا هتظلفتسال وقت
 هتسکرب ظنخ یدتاهدنس وارد جد هصعتدشو هلع شو دھجاذااظغ هظنتبرمالا ہظاغ |

 سیل ظنع یدشا تکو کیو تالا من رے ند وا بوزاو هنسهنرم مولوا ندهصخ]أ ۲

 ہدایزدایض كونو یف كم ظونعلا ززبد هغلوا انت ہدایز یخد ظک و ظکاکس یا ظ كو ظنخلاک ||
 ظن اغم لج لانش هنسک ی را و هصعو مج لب نک كنون وو ضط كم طن الا هننکنالواول هضغ ۱
 هبددناذا i ناف ناریل ٹالکر با )بوت یا # ین سکی هح را و ی ۱ 2

 ا ا ا ہک ابو یف عن طبخ تبع لئ لاج تو ات رولواولرک
 دل عف تان اب و نم کیم ةظئاخ ا اغلا ردنانطعیرالعادج هکر د فوغ نن وع J هکر ذ یس

 لرد شنو یم عناد تف ظردتلاو كلك خال رك ك ناو کئ زرمخ ظابتعالا کوا

 نالوا ظیلغ ندلاجر هلن د دشتكناظو یخ كناف قلا[ .افلا لصف) طفت واظاتغاقا رام لان + از

 هللا هللا ءاش نا رولک بی رف نع یربسفن کہو هنس انعم شرک ام ابدی وص دک ظفوردعتک

 ظاظتفالا عبارلا بابلانم اظاظفلجرا ٹظظف لاق قلوا هرز روا ا وما
 نسهودهنسکرهکز دلوا قیرط كنور ك ناكر ادن نوعا ك سا ن وص نكشه رسک نانو کن هزم
 رک د هلو وض نولاصوص هن کل وا ناق هیلغاب نا ورد نوسمروتک شوکه رکص ك دقدزا وص

 زدنا لوا کجداهدقم هوب سپ هان وض نوفعصیفنسد دنال وا هدنخات وان رق كن ەودن انلوا

 نصف اظیفلاو لین ظوبفلاو لوكس كنابو یف كاف بلا رواواذوخ ام ندنساتس

 ۱ وا هرز واد اسف كف هک الاس هکه رها ہ حال ار دن و مالکی اهم ہک هتس اسما اک 3 یرکاقوا

 طط

87 

 طط
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 اف هتزنفحا لاس ککے بضغ ایر سک ك ناتو كز زمہ ظافتحالا كونك |

 ی میم تاج لک ست آن رہ جوس نو

۹1 
SEs aa n naیی بس جو دوس هاو او و ی یی  aer mgهوم هل  aو سر  

1 
MM xul : 

 مزاج لدم تت )دل نوب لغو لب نت بوک ۳۹۳
 ۱ ۳ ۱ جن 5اض نکلهرزوا خاور دییعوار دون نمود كاكه يغفل داضو ی ك ناخ نیل |

 ا یا اطفح ءیشلا ثطظفحلوذن قاق اصەل وکسكافو یوسک-تاع . ظفالما۔ زولوا عج

 واتر هنر ظتسا ادا "یشل!تظفح لوفترولک ید هنس انعم كا اوەت سر حاذا
 سو , نلاعا كمدآ هکر درلكلم ل وش هل ته طالب دهخموقزا
 كنا ظا دانم ال ؛بانتجا پودا ربهرتو هسا شعم بقا خیل وک

 ا الا ا ل ناکا تشات اح ودل هنا لاغر ہنسا عم تاجا بانتحال تکرار ک |
 وزادت هوفهنودانسانعم نا یکن ماقام هلدتو يربک فو ینا
 نم( ظفحا یاءیشلاا ذهب ظفتحا لاش یلخا ہللا تاتو ك زمنه
 وقت زی :یساچاقرزا هل دن یب هنن و قوا ق 'وا:نفاظ:تولوا هتتم قد تلو
 قنوت مع یت یت مات ظیصلا یئدعب اشتر ظتسااطا

 اطا د كنان کانهرمها ف ظانمالا هزقفح لع

 ۳ : تضوغ شیر کكافو یف كانال ةا دن نا هاب

 ہتنودوا زق نیا زاد بافی یخ ۳ اهز رم ا

 ٦ بو واکدنره ییا ناتا جیت نخ ءاراغ

 نانا مت وادب اون زارت ماچی mr وار رم را
 ا کف ںیم مر ناظم ارادوا انا هل

 , aںیہ تیتر ای ٠

 لا (لادلا ل صف ) ںوتاوا لامعتما سول ٤ تا ایفا |

 دا وج یوم پی هلن وک كمالو یخ كاد ایل لا زاید ید

 كونو هنبتصح یظیلدلا هرروا یب اور دغ وبا ہتعفدو ہت و ۱
 RES جاظنادلا ںیلوچا قالا هل رس نینهداب زفلاهودنالواذل ار۰دانز ۱

 اکا ترک نرعكفوا لب وکس كايدو یمط ار لنعر ا ( زا (ء ازالصف )2 اطظناد

 2 :قوافؤای رت هریک ن رع كفوا نبتعد دنعرا جال كور نه .ظامرالا زرراص
 ۱ 20720 كنار :ظعراپ هطعزرس ااذامہ الا فابلا ن مز اظ انغز مہتلا

 الو هر دک نیش ظا ظشلا (نیشلا لنصف )هوا شهنافواربیکیدربکی رش یاس
 دادن تاتو وقف تانتیش ظشلا ردیسا كنیرغوارب نددبضیتورونلوا ناخداهنلود

 1 8 ةظاافن يلج تا دادشاذا قلاوےإا تاظظش لاسقب قاغا جج اعآ ناناوار رکتسذهدداود

 ننسانعهظاعن لاک هتک ج یتلآ ر لا درا فاش واک یب اغا ناناوارکر لاول رتسک تازه
 اکر حر دون ؟ دهن ا نرو یخ الم: شب جن ایاز ا اس اکهنکل رح لج ر تلآ ی می طظعن ادا ل لح اد

 2ر یظانتلا ردبنلا ٹل ز هلي كج ىاز برو ل وبلا دنع مال لا بر زنش لاقي
 تش وظنشفا ہیحاونآل بلا یظانش لاقهنسانعمیلوتفا ارطاد رنک ك اظ و

 لاو هلع كبش. ظاوتشلا واڈلا ةن انعم ہیحان یاد حنو هرازوا زوم وعف لینوکس

 لو یی كل طلا (نیعلا لصفآ)زانفو اوز تن هک دکل لۆ

 1 قسم ...ےے

 8 دن 0 "رکاب اقوا زازا رول ها دیک رک هدهد کف ۇش
age aa ججسسوپچی 
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 لاس ےس ںیم سس

 :ههصتتیو هف :فطااذا قالا بالا نماطره طر هد ةض رع قط :رهلاقب تکه هنر كز هنلنکر و ہلوکس
 1 نم رو و ةطرهلا اغاشيافا نالج زا طر اهن اف كمك وس هلي عابارو یخ كن: طر اهل |
 لشاب ىت الخف کلا رو یرسک ناب طر ملا هلواولشاب کد دفتر هرکی

 03 هم کس یلطابو قحو كنا لظ هلبوکس کمو عف ك ناه طمہ لا یک براق : :
| 

 یر هم ا ند هلناروایهنسنوب ط مهو مهقح ےھلظا ذا انا ب ابلا نم ۶ هنالفسانلآ
te 

 طه لقب زرد کیروتکن اصقتهنضرع بوکو هنر اب رنک كاتو هره طاغه

 هلب صف كنابو یم كي ةطداسهلاو هایم كك نانه طابهلا  هصقتتو هتشاذانالف ضرع |
 .تسخانیمو نزاع لپ رسک و طایمو ہطابعو طابه ی م وقلاعقو لاقب كا ہبلغو نو بوشرغاج
 هکر دک یا حالا نيران صم نولوا عج هرب رب موق هلی كنار یخ كنان دیبا تها ود هناا نیب
 ءابلالصف)مھتی ھر با ا ولصاو | ایت دماغ لام نوایباورارف ر دیلباقم كوبا

 نونلوارچر دروق هلکیا هکر دظعارت یکم اطفا ابا ساتن هرزوا یرسک ك تاناظ یخ کان ط
 بس دلا تنها لو ىه فود طاد  هدزوق ادو یک کام | اسؤال

 ی رهوطا حاعکل | وچرت نم ءاظلا بابا عل وی | دور" نایت ۱

 لب سک كن اه ظه الا هنیک نالوا : نجاع نکا كناهو یف كی بدن روان طب |

 كنيزوکه سد كن اح طح اف! تا: واہ قم تم ظعاذااطوح ےک نچ تاج
 یو رن ورع فان وردشنوا«دایز مما فج نزو لعظم ا: هنسکنالوا و یسقم

 عة مطار دبا رف وک یتعدردیراهف دح لوک هلیارسک كناخناتظح الا
 نک دن تل ا نزو

 یف ليج دنیا ۳.01 >۔لکرانلا لها یدطا قو هنسک نالو اہ دو مرقه دید شق كيا

 خافتنا كوشش هقرحت لر رسککانافو ان ەز هذ اظ الا انعم هل کش كوو یرسکبج امن ۱
 كِرحن لا تظانح ا هکر ولواهاک ون اذا ت راجا لماظاظینج اف فی تظافجا لقب هنسان ۱
 ردنبععت قلوا هل هلمهم ءاحتظافج | ی دتا اف نو دیا رذح ندننکاسع اقجال زمھرردنا |
 نیرلفاباتوتاب هوزوا یندخراکر دەت ڵوش ان ویز سک كن اظو یضخ کم الو یمض كو یی |

 بونلوا لامهتسا با هرمهرواوا هاکوردنوجا قالا فلا نال وا هدب ر خا كنس هلک یظخنلجا سپهر داف
 نالوارکت۰دنس<روب بولواهدومر هد .دش ءلواوو یم كب ج او رب تا طناچا 1

 هنس انعم ك خار کنه د نیسم :راویرد نزدصمہلنبتھف ناطوط اول وکسكواوو یش كپجظ کا

 ببصن هلن دہیشت كلئاظویتغ كنار دنا (ءاطا لضف) ظاوج یرظعج لکو انا له ثیدط
 طظحالا طناف تط ظل -دقلو منحاتنک ام لاق ءا a ا وا و ۳

 بان وخ كت : زده یظاحالا' یک ج چب ظؤافخا یت <

 | كالو یتفتلاه ط ۱۴ رکن قانون دوز هکر دنوخ امى ارق

 ۱ اچ ۱ ارجاع ت ولك ال اه هتتنکر هلت وکس كناهو یتف کہا :زف

 || وین ٰیمەلق كز وکه نیت طظوحا ( ممخالصف) قاشیا طظها ااذج لات نس ناو ا والا

 0 و .ںدکیبادنب ہللااف نوکسو هل مپ داصعفدفصو هنفن او هندنصاذا جزا ت مظ جلو قن ىلا

 | هنبنک نالوا ناچ قالخا لینوکس كونو یرسک كي ابا عت ا هتک الو ا کشک تبرعوا

 دیو ین ظوظفا نکالا اترتا ۱

 طرد .

 ط

 طعمه

 طظعح



 ا

 أ نیر دکتر یوهنسکنالواب ?EERIE لس اوا نیطساولا 1

 | دفن اذعان یدراتوط هپ هره نوع | انب ندوق طب اوچا چكر دو لا كلمو ندیم
 ىف 3 هدقدزغاحوبد یط-اواب ب ۈلك مدیعیدزاشیندبا ۳ داخ یتا هدندباب رغ هو دج نو جاق

 ر ا طس اویدیشلو از هر دل اق نئاہەنسک بودب الف اغب نیکی انتم ات :بوتوطینآ هو دلاقنشاب ۱

 رد بوکس كينو یاس ینسورابا كنئالاپ هو هم كفاك و یر نک نیم
 دلک دفرظلواهکد دهیجق الخ كنو نالوا هلینکر ج لانپس م وقلا طسو تیسلچ ل وقت دن اعم
 ولو دطسو الاو هلنیکیتزد طنو هلوا ېچ یلامعتسا نیزاھک درب هل ماو
 الک نا و تبیلج هک ات مزال كچ دو و خس یامعتسا لیہ زط اض
 طاوطولا ردلکدهچ و نکل ر وتد ط تو بوتلوانیکستندطسورولوآءاک و لوا
 كلر اون واطولا هلی تند تب هنساسن هم فاطخز دش ودی راک دید جوفل ار هلن وکس
 زیا هییصب طا طاوطول اف حابد با نیاطعتید اینو هنس انعم راچوغلرف ییچ مایا رسک ك نینانو
 دطاوطو یدتا سار دبجوم یانلوارک دیت انجا| مح ندیالتییطاوطو یحی مهران
 هم یی

 اف ys افو یدتااهنعهلا یر هشیاع اریزرددهشاقلوادارمفاطخ
 هیزلتا ینجتطوا طوو یدراروشرو دهغلق هداب ز نشنآ ب ودیا هل رر غا یبنجراکیدنلوا
 | هدر «یدتبا دن یخولارار دید فیض لچر نالوا قاقروق طاوطوویدراردبا ییسهکمردنوس
 | كيد طالبوا نمل باف الراب زعامارداھ بثت اط ن الو ارک د یتیدنلوا قالطاطاوطو

 كواو طقولاو لوکس لداقو ی واو طفوا . ردووپههبشهدنفیدلواسافخ دارمندظاوطو || .طقو
 | ردرومجنالبزاف ودنوساکریا یب وضرومغب هدغاطدوخ أب هدر كر هلبدمو یر مک كفاقو یف
 لند قاری او طو ولا
 ۰ OE یس یس ادا وص جنكسلانزو یل طبقوتاا طبفوتلا هعرصاذا |
 دید وب شاار رب طوفولا  ىاتباطوو بولد نيا ف ندنتدش عب طقو هیف راصیار فصل |

 زا هدننب هاو ئ رکب هلو هدم)لسا نامز هکر دنوک وش هدمو یرسکتفاقو یتفلواو
 چ كنەطهوو هنس انهم رس کک قغافواهلنوکس كناهویتفلواو طهولزدشلوا | زہ

 ۱ سس ہرزوا اور یمصالبنوکستناهو یخ اواو مطولا :

 ۱ یک رکی .طهوو هنیانعمرارب قلا یہی وکس كن اھو یف واو |
 || دبا هاب لوخ هدنقاط تالو طهوور د هشم كچ اف ا یراکدددادس صیع مکر دم فش ا
 1 لا زچ روط ندا هتینپجرب قمروا هر هل دمو یرسک زمه طاهبال و تصدی
 1 |اقهنسا بنعملوزب قبا هلنتص طوبهلا(ء اهلالصف) اهنم موقيالةغ رص رعرماناذطھرا لاش

 اب سہو و طٔهلا قاثلا بابلا نماظوبهطبه
 ٠ الاحنع طب ون نا كبدومن وذطغلا كا اذا اطبهال اطبغ مهللالاقمیدعتیالویدهتیاضیا نالا |

 ا 2. لقب ول د دن ام اسکا منو صقتیاقع سلا نمنطبھ لا ار دید هکیسک ا نوا
 کی زءزسه طاها هزه یآ هم ضر ما طبه لاسفب لن یتا هکمر دنیا یا بودلقراو |
 ۳ تم بوس كا ایف طاها و لمرددبا ہل نوک سن |ںا فو
 و كزاہ طوبهلا طیبه نا دت طا لاب خا هل رن کس كلاهو مز زمه , طایهنالا

 ابو تشنه ہطربصلا هنماينفرودحر لنباغاش|ندنآهکر دناکم نوش ولسو |
 دره سر ندید اور دس مواد قاکو

 تر

 ج حح
5 



 ہم

 ا وو پیکج ہے مهر مک ےک ےس
 ها روس کی دیبا نم هوا واوو قو تی ةطونلا نوضانمزترولب

 هجر ةنس هنر افت راشو هه ربط سا بمب وا اضغو هج طق هتسوشی ثمر عو لیلسهم 5
 ود دنس اعم قلعت لع بف نوم دما انعب دان الاغ قا ازل رسک ناو ك مز ھ ای لاو

 | ند لت کا وکی لوا هی تره کت نو طابلا دعبل یاب طاس نمف
IRE۱ دن بت یا(  

 ورد ظا لا هع م ماشو اغ ناه ال اهظقسا وات ظایتلااطقم سنا

 | هنوف الغ سوق طابنور ده ان رک راتاو ات لک دا بلا سل
 زا طیتلا هل هام ھل وک pee یاب یی |

ii ¢ |۱ روفصب همت قاز دک ةد غزا مبرد دغ کد لص رد  
 ۱ هل ضف طوتئا رد جو وهج و ترام ینعر م هکر ضد رغضمودد لا

 اضطراب لوا بوصآ رانا هک ها تا ور
 PT مو )ئىدا و للي ديدنتو ىم كوا ۋو هلة وتا 4

 بول غیب ناب یل الف یر طب و لات اجازآ فیس لایک كتا
 ۳ یوو اط تد زاكاز ۲ واک دما ند و مازا الا و مارو طب لام ها

 فا تو نسکنالا كرنب او لی نکن بوس یانالماهنع |
 رن اس تاو د نک هبن ابی ند رنا ر ط و هطلاخ اذا نبشلا هطول اھ ق ر اف ەل تو کس ت ناو ||
 انار عت واو دلم ۳ ول اربکی ریس دخت و هکر واک ید قول هدخو ط 1

 یلندریه طارإلا هیلو قبزط هد آ هکر درناو دل و همتا طر و یتا داغ
 دن دشاو یفط کارو هضم طر لا قئاضمرطژو رکللا نو ن و هل
 || لب رسک لاو طارولا یسادنعوباواهفوه ا تند لات لود

 || ئویلعا یلص کل وس زا ٰیدتراراب طعن طار والو طالخ الا
 كنبسو ىف واو طولا رد کنش کیدی هتفدصا اش عت ناب رغوة مس ا

 !اداذطمواتطسو ههط اموفلاتطاسو لون قا هوا نسب 2 یک ۱

 الف لا قلا ناعهدلزنمو مر نی جان ابلمو یردک تو یو ا سوا
PERS TIEنزولع طبس وتلا قمر هنروآ  

 ید خد اکو یبا نشو طیسوتو اغ4 سی چت
 ھا زنند ره هلن طدولا لاج ولا رذ دوخته ندنطاسو هنسک نالوا هظشاو اه كنو

 ذرا وانا نو انس و رتل اتار وک هدونسانعم نا ا
 یی دن و کسر دیفالخت كظس ور دمسا طسو برا هلاط بو تسلجب وقت

 ۳ یوم نیرو سر کس طس او لا لب ت

- 

 ته ےہ

 دی

 م

 اا
 یش

 3 ei : لولا ٹل کال ار هم ام دین موما ب دما 5

 هم مکس لو بع
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 چچچ بسم :

 : یخدرط يداك او ید آ لب ره دیک غلم ساون طا وردنالوا یسالعا تولو

 طو

 طو

 طرو
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 ادا :هدوهطوشاب تالاقع ام لا یکی کودروّةجواردن ان آ یبنلزوخهکر دکو فدا

 OTT ف كنبشو یف كنون طوذنلا ةدحاوةبذجولدلا فر عقلا ےب یف تناک ادا |

 اتر داطخ ییدندتالذکط اوشن پی وزاد آ هاجر س رول ذندیشک تي هکنا طظ اشنا كج ارصبجاص ||

 اوسر نواز هدر کرم طب لیمو

 ظخالا زدیم ید تلع اطر طعانوندنادمهردیدآ تان هلبقر هل » رسک ك ەلمہم نع طعان هی ددم ||

 نیمی هاتف هل دمو یزسکَك فو مد لو .طیفنلا قلوا حورحم ندلع تک اہانبتضف ||
 | انطین ۳ 721 اا رخ قادر عرف قو بسط و میزبان هاط,فنواطقن ||

 هی ردقلا لام رولک هدهنشانعم قعاق ثالعوح طیفن واهفناب تژتنادا یا! بانلا نم |[

 یفا سکو ردتخ حد هلیرسک كن طفل طلا یاب تفن هل نوکس كنافو یت كنون طفنلا لنک نب ۱

 نال یس یا ةطفانالو ۃطفاع ہلافلاقب راوط نار قشف لن ورپ هل ر رسک اف: ةطفانلا ||

 س م

 تسسسسسسسسسسسسبسس تھى جج ہہ

 ها شن همش [لیح!تطشتلاش زود دهککو دن نلآ یا طی و لب د هغلوا مساو مدآ
 1 لوش كلونو یمن كنېشاو كنه مه دط و تالار ولكە فک كوپ ىرىلپفت كن 4ط ۇشا ودم وا

 2 تطشد ال اهل ازوخ یک ودكيباهب ر ےک كان و كہ شطاتنالارداکد فم ضهد ماف تحت

 طظ ا را هویفنالواناسآییم رک وکسكنونویمف كن هزم طاثنالا طاشنالا لحي نح هنددمیا

 رولوا مولعمن در رت وو هلوا جات ەي هربشکت ابذج بویمعچ رن یساغ وق ینعب هلو لکشم یسملکچ

 | را نبود که فلابلوشط و بشور دخ كطوبشوبوهکررب د هد هخلاب سنجر طوشنوهنلوا
 | نقطي مجرب حال لثلا وردی تا هنسکرب هلو دمو یر سک نشو مخ كنون طبشزولوا یھب ار

 ای خون الت تو هلن واک تاتو یف كالا نون رون : طئاطنلا لوالد سنہا
 5 ۱ تقابل نزول عدن ےانسننانزو اربیدح او هلنوکس كناطو

 ۱ اب CEE كلکدضفو اردتفلهدنس هلکت وو ةا د ینیعب تسحج "وتلغاذا

 نر :اضباهانع#هلیدب دشت و یم كناف وہا تصخ طقلا ةت لا دینا ا نالاقب

 وچ کک لو كنون طاقنلا يج هابضف كفاقو ىع كنون طلا ردهف ةورعم4زوکن كفاقو
 وڌ زن هلن وکس تافافو یخ کیون طعن طقنلا رب دهکلموخنالوا ندش اطدمرب و ېک مار هلادمرب

 | تفخ اصل طقن لا قموقهطقن تادک 3 کلان نو ىلع طبقتتلالوالابابلا نما طقتهطقت باکلا طقن

 ۱ ندزژهنتسن نابن هشو دهلنبنعخ طلا هنسک ن ابو هطقن لرد دشت كد اقویف ك بون طاقنل طاقنلا اطیعت

 | لد كب هکر دتع جج بندقبالخكلذکطف و یکب ابسا بیس یب ہلیطف كهز مه .طاعالا ردعونرب
 | ی ]ودر دود ی وی اتلا مپ قلی طسوالا طلا ةمالا هذهریخ یا فو هلو تهخ كو

 رس اوو یف كنون: طولا ê وجر هرانآ راتدیا زواج نددح بولوا قحال هرانآ رانالف
 ده ضرب طو رب د حد هننیاهقربوفهلب فرا طوفوهقلعاذآ اطوفهطونب یا طا لاقب قبصا
 ۲ ۳ اصآ الاح هکردازوالا هغ ییهنسنرب قعطاوتاز طاع تل فورد هد هی هنسن نالصآ

 غازی هفوش یهود لنا مھم لادواحیداخور دیبکی راکدیدربعب هلشیلو یداحظاکوبو ردقوب
 ہو هکر دنافامرخ رج وکط ونو ردیبکی راکد بدع عش راغ ن۸ نامقلا تو رد هنسک نیلریا نوا

 | هنیرافتلوفو هنیراطوبو هنسکو کت لہو د هکر ا دراو و ون تل ةطونلا رار اصا هتناب
 نہک ارید سده دوج هطونو تالذ ہباصااذا لوه وصل ءانلا یللعربعبلا ظین لاشر ول وا ضراع

 ۱ | یاس سا وم هلنوکس اونو یف كز زمه طاونالا |
 ۱ | طاوف تاذیمسلءاوف دةر عشر صب ایم ردپعسا لجاغا نیسعمرطاونا تاذو یک یشباق

 و اکا صد

 هاوفدو



 :. ی

 اب ورق لا ی رسد روک است هوا 0 رو د.طلم طالما
 طیف فطام لاقت روک« د هنساتعم كمك ازاوین وادب و كا طظ هدننک> هننکر ہا |
 هنساوآخازا زاندنآناق زر دهنعتطمیشا دبع وادع وبھذاذا نالف طامویناثا بابا نم ا

 كيف - طابلا | رب د ید هرحزوهعف د طا ہوەثیعتاذا یریغ تط ملز ةت ر واکه د ەنسان

 ےس 2 كنان طداعلا رارب دهد هعن و شدم ناو قران ارج زوم اک
 ٦

 ںوواک هد هنس ان مکا جاداودنع ٹیعافاڈنع ثطما لوقتقلواعاراندهنسنرهلب دین نا

 قخلاق وضندزب لن ط ف طوبلا(نونلالصف) قلرطلا نعیتالاطام نوبت نهم الو أ |

 واهلل نکن همه طابتالا مینادا اطوبن قالا بابلان ۰ طش دو لوالا بابلا نم طب ءامل اطلاق ||

 یت ہنس هل رسک ك نانو لی همه طاتنتنالا ال غلباذار اف طبنالاقبتعشراوص هن دک نارق |

 مالک ولجزا طس الاقي د نژرب د جد هعمل وا یطرنطانتساو ہنسانعم حارسا كا بلطقمراقح ۱

 لاو هلنیتعف طبل اوبنعتسا طیننیرصلالها و ولد برص ناتع لها وا

 الا وا شاطقافوا هدنآ هکر دهر د عساو لوش حیاط ورارولوا ناسا رہ
 لو و رد ین دم وص ناچ بوبنا کر ولی قندی د كنوبق ینو ی هلی تف كار مھ ۱

 هار فلاو یف كنون یطابنلاو هیدیدشن كابو هلن یطبنلا هلوا شاغوجیی وص هکر دهیوبق
 ناتو یہ هننک نالوا وضع هموفنانلوا رک هفذح ك نیند ال نو یف کن کل ذک طاعنلاو + الذک طابتلاو لب | ۱
 نرگس وی طلا هرزوایباوربوقعدزد هیانعم نانا وارک د اليم کن یطابنلا نا و |

 لکذ کر دنا ل وش ہل یف ك ناب و ك: زمه طلا رولوا هدننلاقرفو یینتلوق گاہک رد
 یو لک ك فلاو هلت وکس كناہو یھف كنون ءاطلطلا ہلوا قآ نر ودوخاب ای ارقا
 اتات 4 دندشت وص هردم و یرمسک ت كنهلم هم ءاحو یتخ كنون طفلا لک اشلاءاطبنۃاش لاس

۱ 

S1 |2 کس كن دج اخو یخ کون طخلا+یاہلا باللا نم طب طعم لا قبر واوا رهان دنغیدر  
 ھلطاھا ناڈو انعم لاشك ناتو تن مهط اهن الا هبی راذا هفنا نمطخت لاقبقع ۲ انور سنو ||

 طا ایا یردال اونو ںددنسانعم سان ہل و کس کاخو ىب ون طا طلا نیر

 اشا عبارا بابا نماطاشذ طشن طشن لاقیقلواداش هل کون د طاشتلا وهسانلا یایاوه

  gearهن فر هرب دشنو یعطننیشو ہلنبتصتف طنا ۱

 فکس اش زرہد قسد هغلوا هرزواتدشو تعرس ہدنزبسہقانؤاذکر واذکر مال طشنلاش قاذا نا
 ظشنالاقت قلوادیدش وع رس یراوط كموق هلب هرشکكنهرمه طاشتالا نیشاذآ اف ا

 اذاءالکل !هطشنالاش رارب , د ید ها3 رسی را وط یر م طاشن اونطشن مهباودات ص از 1
 لاقت تلخاذا هتطشن | لاقبرابد ید هغملق دانا بفزوخ ودر هوش 5 3

 هکر د هنننلوش هادمویرسک نشو ىف كنون طشتلا ردینبا ور دبزوبا وپو لاقع نم .طشنااتعاک

 رقت ل وشت هلن مس که ك نيش ظشانلا نزرسعهراوهدوصتملمیخدرارون جد ال a لوب ۴ 8

 دآ ره ندنش رشلوق ییدیداطشن تاطشا لاو كنیلاعتیرابو ہلوا لک زا تیر 4

 ینکكنون طشنلا یکی نب ٭ رھشوِندرھشر یلحورراةج ہور ندجرزب هکردموجت

 طشلتو لوالا تاللا نماطوشن طشنت میل هتطشن لاق قمرصا ہل شد یزآ نالی هلبنوکتس ٛك| نشو
 ملظاو دا كن هفانورا 007932. ْس٭ەرکبندوبق طشنو اپنانا هت عادا اط شن یانلا بالا قم

 | لا چام ھمو دس ؤا دودی یب رسا تمام ن لا زا ی و و یس وی 1
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 ۱ الو هدنینفوک لب ہرصب نعي هدننب نفارع هکر دموقرت هلیدمو یرسک كو

 طخ



 ۱ یکم چوس ےس ے مرچ طشم

 طعم

 ام

 ےس
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 بابلا نج, اطشم اه طم شال لا تطشملایفب قارام چال وک یس كنہشو یتف

 ٹو ف نم طی ةأر تله شمالا فب قفازط ریس ڪڪ تو تازه اط اشا
 اصلوش لب دشن كی صو یر سک مال هلو ةطبنم بل لقب جابص شمار ط دمو رسک
 لا الا کنار کر دبا مو ہلوکس كنشو یربیک ك ی: ةذمشلا شب ربا هزوموا
 مال هنسان هاش قارط لینوکس کنیشو یم كس دمشق ودجاص ناکودیلمارط هرم تم
 ۸( در نکرد یزوکس ك رم رپ قاب اکی ربد ہغلقارط نال وا هدقان اطشمو ی چپ هلک كز زمه
 درشن عئاطف یخ كم طلا درد ید هنککتلروکنالوا مین ای قلا یل زو موا ظشمو
 تک پور یانو ادا پالا نم قی طلاق سانعم ادم
 13000۳2 بم ی ےہ نا روت را المر ها راما زیکنو الهم ا

 ۳ e جی نالف :قاب دنیدلضموحفلردمویرئک اطو یف كيم

 ةي اخو ءاطیطلا تما تشم اذاثيدخا و یل اصنب ںللا ب ونلاضنکر روب ہایدعتئلفلاو

 رس لبق genet طلا عملا رند هب زجش دش سب و منیب مهس ان ناکمورااو ا
 دم ا لانپ هاب هارو هزینه :طاوتمالا هوو ءادنم طقاسناذا غبازلا بالا نمهرعش
 | كنم طاعمالا كلذكء امو لدیدشت ٹن وی كو هلبتعف دیه نادك طق بنا اهرم
 ۱ و یش هربغو لا طعمالافب نا نهو اضیا مانع هدست و یرس کج لو

 || ی وترد دروق لوش۔ طعمالا بدل هیلوا لی هی زد تک لوایح وک
 ۱ واو لو ہللا تلا لع هرعش طعم اپ الو عیارلا بالا نم بدل ابطعلاتبهلو شلکود
 ۱ a RE لزداطعم صوصل ر دامب شا هدروق یراکدہدطعما صا

 بس

 1 یر ور لاغب كملکج ہلیریک كان همه :طاغتمالا مک
 ۃمملا عفترا اذا راهنلا طختمالاقترار دی جد هراهن عاافت را طافتماوروت دم ز و هکح یاب یني

 | طعن وجدل وا یک ملکج تدنلوط تاغ هنسکولپ وب نزوادلیدی دو یخ كنبغو منم كيم
 زاد ۳ پر کسر هدازوانرللوق نکر ر درکستآ هلی دسننو نیک كنرخو هزت لا ليدي
 1 | لاف کرده نیک وش ام هی هروط ندنزپ ند نخافرآ هدا ز ہکرد موډ رآلوشاب یک فاق
 ۱ ۱۳ ووٹ رب یسهفئاط برعوهلفر رظن هرلش اطقافوا یوچا

 یربسفتوبنب ردپا یره وج رپ دهقتعمدبع ططقالو یدیعكطقال طقامو یببع |
 1 كي” طاقم, لوالا بانبلا نهاطوفم طع طقم لاقب یل رآهداب ز زە و دلنیتمص ہا کا عاعسالپ

 2ج "مک ةفلبسک
 دطرعا طلم|سپ هیلوا یلیق هند کر دون ل وش هیت كنه .طلمالا :نوسلو ثلنبص
 و کلب یب ردیک طرم| طلبا پس یدنب دیجی ویا طلا سپق ن فتح او نو انزو
 شود د وا ن ڊپ وتا ندو نالوا هدف دفان هلي رك وزمه طالمالا طالمالا: رر نس + انعم

 تم ناکاذا طلخِطلم مالغ لار ہن سک نالوا قشیراف ین لینوکس كال دیرسک
 دی زللوق تن هود دلی بک كي ظالم انا ا بک لب, طاللا

 هد واتر یورو نما روق یبا كاتب کنار لا وش
 هم لاب یدتارورم مک شیک یطوم ردیج ءرکس سنجر نا هلي رصد لا و عف
 اعرب عل رپ هاب ناب دوم مارا انا ےک ضر وما

 هست سبب

 اک

 1 یوم ط ان رد تاو نشود آق نا نلوارکد هلېدمو یرسکک كالو تف كرم دیبا

 ۶ ا ۷



۹ 

 ۱ و ahem سس در و

 ۱ یتسواەو نوا ثفخ تاع نوفلوا ٰیکح انس ی ظسو بولوا | ولفزح جوا هلک هکر دوب یهحو

 ۱ سا مچ طع لاق و هدو هعرت اذا ثلاثلا بابلا نماطخحم هطخک هطخ لا كمکعو و |
 طاسحالا از کم روک هبناجر لوا ندبت ار قوا لبا هلمهمءاد ق: .زع هک سوگ 0

 هفن| نم هطخ لاسق عام ادا رخ | یکم وام ڻ اک ناکنوزن هلن وکس ك زاخو یش نم ریل" رولوایاج ا

 | لاکر رد یخ قمیص لات و کمو سلب تک اتو كنهزنمه طاعت الا 4یراذا | ۱
 هر اقا هدب : قام ظا لاتر رد ید هللآ تواق هنا طافهءاو هطتشا ذاهفیس زینت | ۱

 | خننسااذا خو فتا لام كر کمو اھل کا دید تن ی كنا و هلن فی :ہدلتخاو | ۱

 ةطارلا هت“ ذا: والا تلا نم دطرع دشلا طلاع نمل او لبق بنوك كازو یف لب طرا | ۱

 | رم لات قوا برق نام کلوب لبق لب , رک رخ طالب نشو لول | ۱
 ندرخدوخابندکؤ هکر ده لوشهلزوکم كازو یر نک كيم زا ظا ظرعتن ناسا 1

 اذا هرعش طز لاق کلکو د لبق دب نشو لعن عزا و لنت طرا راد ایوب

 ید هقوا لوش ٌظرماوملوا تفیفخ لافتص هکر د هنشکل وش عفو زهرا تان ۱

 لنت طلا روا یناورورغونا دنس اع ص ازار ید هنورغوا طرمآو E هکز ید |
 هلکنوپورولوا یعج لطر ا ہر ددتو رۇت انكار کرو لؤ اکو ر دقوا نالوا نکن تاک |

 1 ی

 ]| ڻاتلوا کور دف ورم پس دیگه ید ات یی كذیدلوا اب قنلتفص وب 0

 َكاذکلب لوا هسا هردبنک لغ هللفق نداری قاو نوک طا ن ککو دیر ستخش کوب موج
 کان زد فض كس تشطرما ہدنماخ مک ز ولو ۃةدئاف لکی دلک اج ەدندەبامارب زید

 رادنتوداف كاذِحا و قوام كنت رنگ شنجر لب رصق كفلاو طتعق یر! کد اک ا

 تان لک وک ِللقكڈلاَو وک كو طف ك نازو ی نم كه ءاطب رلآ هرز 1

 كو ےس ہر سی سا نیز وس ا

 قواو زادقمراَمِج نالوا دعا توقوضهحرف كراوط نا هنسکرب نوک سا ۳ یف كم |
 طم لوالا بالا« ات اه ترام ناخ رار دنا هدنامز نیدشآرکراب راب قا دیوی ال

 حرا كمبصاب اهیفامتطرخاذا اهل تط شلاق نویعغم رق>ییمنسشزپ ا در
 کوصلزوطره تلد ریش نص دلا دیس ك لوم وز وی تک کن

 | تانک نبشاو هی دمو یرشک زط وف نو طا زرد ظتاماکا ةر ان 1
 رو یک زد کے یتا زىلا واورول حک دوصقنالولوق |
 “ت

iفل  

۱ 
 ےل

]قرص هدنناوسکر اوردقوپردهاب و لام ید هدنز هلک دقدو دنهو رذشلوا مواسقم هی ۰
 

 || موق هل سس ک کمال" طا والا افشا ریخت ہد نب قرض لز اف ص ہک ہکلبرایدع روم

 | لع لعاذا طؤالو لجرلا ہلال لاتین اقف ءلواوو نی تیم طول! ے كان

 زا تالنکطبلو یب ایدہ ویئرنکكگ نال طلا ران اف شىمال دمو یرسک كمال طلا دلا ط ]موق |

 || اطیش هکر دلظذارب البنوك كزاب و یش ك مال ناطبللا رواک هد هنن | تنعم ناول هلي دمو یوسکمال|
 | قمزاپاوقاهلبنوکس زاخو یف كم طلا( ملا لصف )ناطیل ناطرش لات ونک هی

 || ندنورب هکت موس يلب كچ” ماا زنا مهسلا تطخالاب كەر وک قوا هل 2

 | تسلا هش زب یٹنتنارکفلؤا عفاو قال نا دنن ضد و یکتا فوخ ندزوکرب

5 

 طسم



 طول

205 

 لیا مض كنا ء كا طوى كبح طؤطلما ںرذ ید هغلاق یراید بوتشآ آقراخب داال و مطالع 0

 وا عافسایمالکض نالوا ر دره نمت ةطفال ةطفاس لکل هل وق نمو ضرالا نسب[

 اهم ها بلا لان دارد خد: غلآ ہنسار زط و خر وفدقان جلو پد شل تط طالوت |
 تسخا وانلحاطااھفنع ف تبار لاب ررر دهد ہی دالف طلو اچ نف نب هتلعجباذا لوالا لب ابلانم
 ږد هيهنسک لوش طلو هنساسنعم  هدالف یجج هلبینک" كمال طاطالا مم هلک اندیحادقعو
 ۳ وازک د هلیدیدشنو ٰیجض لناطو نخ ظاللا هلوادییش هد هنلنوخ [هدنعوص>

 عججهزب و كناط ج وا ارز رارپدهّمحن تیطلت بودی نیل هاب یفاطرولواەاکو بد هتجیراکناییهب
 ایج راد تعلق ندحناعل ےک ردیاب زار دبا بلق هان نیهربخا ہاسطظخ اکے وک هبرک
 aR كم: طاطلالا رار د: کرد یتؤا :نایلوارکذ لنو
 ۱ | دنیمت كلام لقب كجا راکاهنقح كن كن هنسکرپ هلنیتصف :ططالا فج طلب نا یلعهلجو هاما ادافطلا

 ۱ نتضف طلالا 1 محو لع لکم یا طو ظلم شرت لاقتهوا شغانق هرز ایزو ہکزازباف هناقلفلوش |
 | یرسکحثرامال طلطللا هلوا شلاق (یرابید بونشآ دوخاب شود یراشید هکر دهلمکلوش
 طاطالا هسشود یراش دنا راررد دەب هان ولش ابو یراف شش آ یراش دد هبل وكس قالوا ءاطو

 1 نالوا دن همد ەي هدنرب هنر كنشاب كتهودورلرید هنئام رکدرزب طب كمالو یرسک كم

 || اجلا نمایارهنینم ولا ةي قد رطظاظالإاذه بع 4لا یضر اد مس ناو زار دید هکک یز ویس
 | هکر دنوبق لوش هلیدم كفلاو نوک كنرعو یف لنالبءاطیعالا ردبراکتارف دارم ندنکیدید
 | تالذکه طعاوهدانعلاكلذ ردما لنکس كنيم یعضمال دال .اواداوس دن قا كتفي
 رس وما نت طفل ژولواهدنزوبكناب بلب نواب هلرقاج هک زی دهداوسلوش
 لقب دیلغو اغوغ بورغاج یتدرانوب هلی ےک كمال طاغالاو طاغالاو بوکس تنیغو یف كمال .طعللا
 :لغاطوب هلی كمال طخا ٹلاثلا بابل نءاطاغلٰؤاطخا نوطغلیا و طل لا ةي ردهنسانعم
 ]دو اب عقاب یا طقل لا قمر یبهتسن نشو دفرب هلن وكس كفاقو عض كمال ا ظقللا ظعالا

 ۳ هدنآ هک ی ناصر وف سر وفشوف ردیف اضا بیکرت هلن سک, فا فلا هطفال ةطفال زوئلوب زدیا لانسعٹسا
 [سرتس اظاغتلاو قتلا كمرت وک ن دنر رسک َكاّتوَكْ سش طاقتلالاا رولوا عجازاش اط یاب
 مف كمال طفلا تغب بلع تمہ اذا اطاقنلا ء ثلاث دراو لاق رو دین هک موجه
 E زی لاقویحغتلمال متون رول رز کردن نان دو هل زس
 | زدش |جموزت هنلغوا نیفلوارادنسح هدقدنلوب شلغار دن قلتق یدنتمز وک دبی فی دخ نانا

 هک ددوخ ام ندنوب دنن دام طقاروایروکب وللوب هد ژر بکر اد ھندن نوش لنت طقالا
 | هکر دز هاد لوش لواو زدندنو ید لبنس ظقل ور ونلاوب هند هکر دب ز ہراب ناوتلا لوشب لوا
 ہر سو رشک اطقل مويا انطقللاقب ناردبام دازدبا مج من هرک ست دک دار ارتوک داخ ن

 راد نانلوا حج نانربداضح تا کالا ذکهلتمص مال تب ردراولبلف یئنداعریڈیبقب

 ددوى كفافو هیت طا زر زانالوا قرذتمو لزاَق نادفبالخ ہلیضف تانهرمه طاقلالا
 هال طوللا انهو انھھ نم ٭ هطقتلا دارا نالف طقلت لا كا عج ناز دارو"

 درب طولو دباو طولي ىل ثلا طال لاق قوا تی نو دبا هداف ةن هلنوکس كلواوو
 داو دننیاعو هتطاماذا اطول نیطلاب نض وانا تامل وف رد تند هغماوص بو دبا ثعرم
 فن همه طولالا هنا نشفاتهلقضف كنا و كز هزه طیلالا هیطوا نل لات زاد

 ا تح س

 اد عب اطول اط یلذ قەلدج ال ىناواطۈلاو ی طبلاوهلافهتسن نقاب بقتلذک
 الا و اذهان قابو قشباب هبل لب رنک اتو دس طا



۳۷ 
 تام

 تولبتردغانزومغب هدرخ لب رسک كنا فای كه هطفطقلا :قفرذغاب روغن درخ لززا |
 ہل اظ ہزازاد ٰشط٭ هرکصندنآ لب نیتجم نیلا ذو ەلم (صءارزآ رب ددادرهر وهینالواهدابز زند طءطف

 ندخل وب ےک لبا هع نیغو هدحخوه ءاب رارب دشغب هوکسن ارم فاز ندذاذر هک دلا هجم نشو

 ردیک هیغوردمداہز ند خو هک هام ءان وه دحوم ا ود نیخر د هزخمزکمن آر دهدایز 1

 طافاا ردیغۂما تعضومرب هلیعضلراف اف: دناطقطلا ید هکحو ہبثذخَو ہد شو هبل ال

 یخ كفاق ةطعقلا هع رغ یلعطعق لاش كا ییضتو قاخاب هلبن وکسكنهلتپس نیعو یتف فا أ
 ایهییلد هلرسک كناتو كەر طاشفالا ندووکدنل یانعمردهرع ءان هلن وكس كلذک كنيعو |

 و یخلتلا د رها طاعتفالا ن عین ہلا ٹی دلا فو قحمرزدشاوط هنتلا لک ا تور اصهدنرزوآشاب ۱

 سب نرو یرسکلیم ةطعقملا ملا زدەمردشلوط هنتلآ لک اهن هم تم ءاح 1
 لاق كَمثلتَعِح شوق ہلزوکس تاافو یف كفاق طفقلا هرزوا اوز دبعولا:هتساتعش هماع

 :یدتادز روا ًاهدفساذا افق الا تابلان اه طعت ول و ول والا بالا نه اه طق هاتنااطلا طفو ||

 یسثلتعچی]تهح شوق هلبت وک لو وف كْفاَق ظرعلا ردیےٌولتعچ كرانالواولقنرط لاتچطخف
 هکر دسبا لوش هلیرسک كفا طابعلا لوالا تالا رم اطق اھط شب هاثناباطلا طق لات
 لات رازاغات قاللغوا هدکشب هاکنا هکر ر د هه ل وش طاقو زراغاب هنغابا نڪ رغونی
 هقاخا بودی لج هرب ر نغاباو نا نساواضنا لوالاتانلا ناطق اما انقلاب یطلاو الا ت طق |

 یخ ثذاق طنمفلا لہحب هیلج رو هب هر دن نب عجاذا لوهعمال ءانبلا لع رسالا طق لاقن راربد خد ۱

 ۱ ةنئاخم نمای لوکل ديما لنبتم طول مان یا طبق لوت انس ملا دم ما ہل مو یر سکت كوا ۱
 لتلوالا لالا نم ظن طن تال ذكو ا ولج سخی اچ شہ قلا باباا نماطوق طب طق لاقب | آ
 بهت بت عت للم عبار بال نخ:رداطونق طنقب طاق لوا هکر دراو تخاؾنچوا ذو دعقبدعف |
 ندلوا تان رو دصطوقمک ندعنار بابر دزاز دصم هلعف كفاق هطانقلاوهلنیتقف_ظنلا | ۱
 یفق كفا ظعاا ندننانو نییلوا تاب نرم یک مہا نکا طناقلا ندیلتو 1

 فلان طنقاماو نبط و نیطتقلا نم نکنالف'یرقو ندعبار بای دیانعم نالوا ارکذ هل رکو ونو
 كواوز ی كأف ظوعلا ؛شفخالاهلاق نیتغللا نیبعمطا لعوه اف 9 رس

 کا (فاکاالصف ) یجب هلی كن هرمه طاوق الا هنس نەخ هک ى سپرو نول ۳ ۱

 طلا وا ننرغلارهظ نغ لا تظشك لان کها لا زا بوخنآ هنر هلن وک كنشو یخ كا
 راذشغاتوارق تطشق ءامسلا اذاو هللادبع میکتت ہدیؤاردتغا ید طشفو هنعهتفشکادا یشلانع ||

 خیس لوقت الو ہدلح تعز ا2ک ملا تک وقت ازد ید دغمرامچ نبرد كر وط 7

 قلو لئاز ہل رک ك اکو كنه .ظاتکنالا هتذلجوا هتطانکالاربعلا ىت لوقت ال برملا نال
 یض كمال طلا (ماللالصف)ہنسانسقی وخ هاب کلزفلمہمءار عورو بها ءور طس

 نکدروططاو ضرالا٭ەتبرضاذاەب تحل لثم ضرالا4 تطبالوقت قمروا

 هنلواحورضم و مایق نم طقساذا ها لم لو خال دنا یلعاطبا طلب لی ظل افراد

 ل رک ك باوك مج طانلالا قم اون بوتات ہننکر دار دیدشت و یم كاب سی اس

 ہلئتخف .ةطنللا اهلکه غا وق بر ضؤادعادا طبتلبربغبلار فل اس قمرواہرنیرافابا نکردرکسهود
 هطبل یخ هنت كنهنسک نالوا قضا «دانزوهنس انمقمرواهزرقاب اول نکردرکسردعما
 لات قلوا مزال ہلیدیدشذ لا اطو یف كمال الا ردیعماتنلغوا كراش مان قدزرف هطبل ورد

 n یو ےشسوس سہ

 ۱ ئالا تط طل لو عتاب دید دق عیال ەەن یهنسنرب طلوهمزلادا اطل طلب زمالاب ططا '

 لب بسم تبسم ۱
 | ريد دهکیروانزز اهر طه هتح تفطالا زد هک راک طویل

 یو

 أ

 ظوو



 ۱ OE قلا لجزا ظسفا لا غب قلو !تلادع لهام سکته |
 ۱ ق: طفلا نہظ قل ا بج هللا انا نل اتَلوق هثمو هنسک نالوا یبحاص ٰتلادع هل پاک

 ۳ ابا هيف طلا ردوراد یفورعهرب ندهب ودا نالوا لصاخ دابر دلو کب كنو

 ان یخ یک شرکهنپبولترکا را دقمرب نالواربتعهر وناؤادع بیعوبور د هلواتأید
 ون ورک غایاتنآ کر دواوط لوشهلبحف كنو كمما: طعسفالا :عبازلا بابل نماطسف
 ناف كفاف ءاطسعلا هدنشادازب ہوا یروف یربکس تلنغاما+ هکر داک ا٥ هدنم-3 هود طفقاو هلوا هرز ؤا

 | طساق هلوا ییصد یریکس كنغاباهڪرد هفانلوش ہللا هدودعفلا هدنرخآو هلبنوکس كندو یف

 | EES ذا نب بنه نب طاق هکر دیذآ ینبابان كن هلربق رب هلی رسک كد
 طلا هرزوا ینیدنلو تن نداک ضب هنس انهم ق ام تم نوک کن سو یم كف طفلا

 O هطقاءیشاا:تط طق لوقت كمك ىر قرا ہن لدی دشت كن اط و یخ كفا
 :عااذآ یل ناک شید یو ردکلوب یرفزا یمن طق ىدتبا بلخ قلا ظقهنمواض رعدتعطو
 تک | یار و ةدننبحازغ لار فک یدباول ناش تادیلع نونم وبا ریما یئعلطق  صزرعااذا وطظِذا

 مناطقی لقب یدخد هرولص یتجروه قالی لب لاتیهب ارد
 | PETE :طاطخلارولسک نوا هک هنسژلوشهاقف كف یرسک وب ۱

 ۱ | تقویم اطاق را اندرو لاعب عش نالوا ولاه طاعلا زاشیارا هتحفکر دطاررخ
 ۱۳ ۸ ال نرم لا دومین نکا ظطق مچ لات لا قد وقهدایزياص

 و ی ,رعشلا ظ٥ لاعب اک عشلا ططف لجر لا ا ضیعضتلاز امطابلض الا ىلع ءاجامدجا ۱

 توپ دین سای ائ طو درام لاقبز نی اتم ناماز هلبدب دشن كنا طو
 | مضر نشدنی برسوارخ انفرجبیدنلوآ نیکست تو ماغدالوا
 ۱ نیم ید نو یخ كاری رام ویکیراکهدیداذهایذمبولیتعبانهعض |

 || یک یبہ زودلوا موم ۴۳ ششم هرزوا قلوا موعضم یرخآ هل بغلق بم هنیرزوا لصا بولع
 7 یخد كا طو یمض كفافرابدید طقاب واف عبات هد یەم یخد ہدنفت 2راض مہو

 r نو ام اار د وبشار دلبلفوب ویک وذ یزلکدیدنامویزم هرا کرب ع أ
 1  لزفترزلوانکا اساط تولوا حوتغم فاق ندنسابذعم فک الا هنن انعم بسح هکر خام اردتقو

 | یتطقو هم النغم كبسج نرید:یشلا اذه ك طق كاساق فاضم ناو طق ةدحباو ةرمالا هتنأزام
 | یتبدلوالخا د نون و هرس ڪک ك اطو یف تافاف سواد یطقو نوک كناطو قىغ كاف نزد

 ۱ رو شش ںی ٰ
 ویر و ےل ار زلوالخاد هپ ینیاملعف نیمه هکلبز الولخاد |
 رخآبولوا سرد شم زوا آل فک فتو هدنرخآ فالف یک ی کد

 نوناربزر دهان لج یمغا ضیصخ هیضاملعف ی کج وبك تاره وج نوا تناینص ن درج
 ياسا هروب هه نونو یکی اوین یھب ردا اچ لوخ د یجدهع ر اصضهلمف

 نت و زایعلوا نناپقهنیرزوا كرانوب رد یدلو مو هو قد فو نطق ران آهک یدک
 || یورک كن اطو یخ ك فاق طاطق ردلکدمولعءهلوخو هلهفر كزوی درا ید. طق یدیلوا نک

 ۳ طا SE TE یکم اطف ہل اٹ دیا
 "0 ۱ ۲ وز ۱ ىد هیوتکم طو نىنا نعم هوش قوم رسکتفاق عقل جلب رسک تانک
 | افاق طم طلا با ام وہ ناف انطف ابلل ات :ییاعت هلو هنموتزلرب دیخد هننارب ناسجا
 عزت اب تر هاب تمام همزن نکی او

7 (۳ 

5 
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 وحی ال اک حس وم تپ جم ہت ہت ا ہنس < خم تا ہوم یحی مسا وم س ہک



 :ارہگ
 ےس ہم. ےہ سات ج شما << 3 88۳+319 س

 سس سم تم

ENT Si ۳خدا نا داراب کتب تا طرقا  
 لتماطالفالح ین ا هم قمزاتروف هلن رس کنه دطالهالا رل 07: طب

 زد نم اتق اغلى کناف الفلا ه دنس انفع یی تلفا زر هتف رد هرم ةن نطلفایدش | لی

 مالکان سانا الف نالفاکنلافو تا یا ها ۱

7 
۱ 

 زدیلصالرصملهاوان هر دهفثاطلوش هلبووکس كنان ویر سک فاق طلا (فاقلال
 لج لاق هنسکنالوا توستم هفت اطنانلوارک هد دشت كتابو خښ وک كنان

 اک دنا نالواندناکهضنا!قآهلیددشت كنابو 1 ۳ ناب کت لاق تلاذک بس 5 3

 مي لردوکد زناجیریخآرولوا * ا ا ا و موم قانکرواوا اکو روشی هدر

 نیت غف كانى کن لآ انب تا ول هنزاش هاش اا شش ۱
 تللذک ءاطتقلاو باه روض ةف فلا هدنزخآاو دوزوا زورم نو یلفی بقا دانم هبنوکس تل | ۱

 تنابو یدیدشتو يف نووی صكفاف ظیتقلاو نس ردنا رصف كسر دبا ديد شو ۱ یل

 لینوکس كئاحو یخ ك فاق طعقلآ ۔روناوا لک هک د هنسن فورعهر ہدف اتا بل
 هلجاو مسي ماع یخ میلا ا طق یلاقب ر زر دہ دەغلوا لخادەنلب قاتلخ فو تما لف |

 نعاطوخ عب رطال طلا قمل وا سحر ومر هلندتمط : طاوععلا .طعٍلا مهب اصا اقا اطق

 هضاتف لب رک ك ةر طاَقالا ندهباز با راب یدتبا ٹاور یخدّطععب ظشا فو تلال اناا |

 كنموق نه ہلا فوکتس کلاحو یخ كفاق ناطق طعم میماصااذاموقنا شا لال تاشو |
 كنارو یر سک ك فاق هطارا راضط هغالّفمک هپوک بوکس دارو یضفاف طرقلا ردیاب
 تالذک ظارفو نی جن امر هر یعجج تالذکه لب نمک ك فاق: طارتلا هم اب وک ۱

 لح بلا ودیعا ار ننه شین طرف دیس هلشنالوا هد اجلتف غاز ۱
 ةبراا طرق لاق مک اط4 وکه بدی دشت و یضلنارو هلنبتعف طرقتنآ قفلط هب وک رکا نرو ۱

 هدابز یسهلعش قلا قو تلموم .جارتسلاطب رفت و یارب هت برزو یشاب كن آی الاطف رفنوط رت ||
 ار هل ددشن كنار یدی اظارفٰىیلصا ردقنادفصن ہلدو ىرشكك فاق طارقلا بد نوسلوا

 عقاو هدض رش ثبادح یربسفت كنآر دشلوا عقاو هدف رش ثیدحک ل طارق لوشو ٰیدنلوا رکذ 1
 تفآوالب هلّیوکس كنارو یرمسک تك ناسطو كفاف عطر ملا ی pare ینیداوا

 یشب یاهطبطرغب نالف هاجاملاف راربد هزبقح یش هر زوار وک ذم تز و ةططرقلا
 تللذک ناط قلا رازوقهننلآ كالا هکر دلح ردلجلوفن لوکس كارو یم كفاق طال

 كنارو فوكس كفاقو یرتنک ك هره طافنرفالا ءانعع هو هنری هلو
 | رکسزونکهو زب نام کیا ڭنجنرق نکر واوا مج كکرب اهلی اهدا فو 2 و 7 2
 || هطنرفهددعروپ هروب کت عزا قصیرارطس ہدطخةجرحدلا نزو ناص هل جب

 ۱ یف كف ط هال تکه و ىوش رو یزد رسک< سم

 ROTOR ہیوم ا :ایطحم

 | كمردبا فی یاب -نکلردنغل هدانعم ناسا ناسلوارکدهلبا هد ودم فلا هدنرخآ و هرزز رو

۱ 

 | کت یکی نیدلوا ب اةن هدرانش.دیداو لقب یرب كفبمضت فرح سیزوا رو وج

 1 س -

۱ ۳ 
 2س

 طے

 طرق

 طرق



 ةیر واکس EER نیز تام و۵ ەندو |

 وس ۳. ید تا ال وا لامیجتساهدهداب زند هک شب نوا طرف یدشا دقو او نیم ہوا

 دینا فان یاعنهلوق هتمو !دعولعاذا هيلع طرف ل ادب رولکهدهنسانعم كف دلو مانع
 EDETE ملو

 زرد ی دفک زن (متافتسودیک وخارب یهنسکر طدوفتو املا لا مهتعس یا اضن ال والا بابلا نم
 زکئام هنعم ۲ رف لاقت زا بد یخ د خام یر طرا رفت و هتفدقنو دنکر اذا هتطرف لان ةي ۱

 | كت لس فلا هنننکتراویراب هلن رنک كنار طر افلاانواهدمالک یرضرذدص و صحهر اعشا

 1 یہ و سج دیدید دا ذدنسانعمرانراو یرابا یی لیدیدش
 1 باس ا ترس سچ ؛كعردثاہلچہلب رسک کل وزمه دطارفالا+ رد انراویرابا
 1 112 تفب ادالواأ لا تطرقاو را دەر وغ ن اغ راپ لوا نم توو هن ٹل اذا ین لان

 قد هارو بت مداوم لاو! فالو رویداد د هغمزدلوط
 ۱ رو ام یا اد حا موقلا نم تط رفااملاقن رار د ید هکر ت طارفاو راوی هفرظ
 || لاق لوید یندهکیعازو ا4 نددح طازفا و نوینسامر انلایف نوکرتمیا نوطرم مهناولاهتهلوف
 ۱ | بیام شو ج وزخ ردعساهلبنوکس كنار و یعضكناغ ةظرفلا دلادِبفزواجاذارمالا یف طرقا
 || یکه فصلا نرد هزم ءان. هدئس انعم كا مدقتو قاچ هرکر هلن وکس كنار یف ئاف ةطرفلا

 اعلا هما وق ةنمو دنس انعم كنا ہرکربہوسحو قل آو ص بل هرکر دف لغو یک« ساشا
 1 لوشهتتهف طرفلا دالنبلاقط فلا نج لامن لسو هيلع هللا یل ص ہللا لوخر نا این هللا عو || ٠

 از 5 ۶ ایا نوڪ ارانآ بور اومدقمندموفندیاهجوتهناجر نو صا قمل وص هکر د هنسک

 اف موقعی لا نی یتیدلوا مہات عم عبنبولوا لعاف ین ع علف طرف سو

 ۱ 2. ار یااطرفال هجا مهلت لفطلا لیت هنو مو یھ کیطرف آ فبدلا قو
 E وب رس شەن تان یربآ ندنربیرب زدزدلبیکیا هل ساکت نار ناطراقا هيلعدزت

 أ نیا دارا طر اغم م وَهلا تطرافلاقب كا تقيس هلرقف كنار و یمضلیم ةطر افلا 38

 لوش طارف ماعو ةيلکنم تقس یا اطا رف نالف ماکت لاب رولکهدهنسانعمكنبا تقبسەد لک طارفو

 | نێو هنسکهنر هه كنار و یف كنان طرا_فتلا هلوا كنآهسر دیا تقبس ےک | هکز رب د هب وض
 ۱ اطرف ةر ما ناکولاهتلوقهثموةنلوازوانددح هديا آهک هنسنلوش هلم طرطلا كم تقسم
 || اچن نالواەيشەغاط ییجج هلی كنم ره طارفالا طارفالا هلؤاۂبرشدخاط هک هند لوشن طرف فو

 o جد هض ل ئاوا طارفاوهنیرزوا هریغص ل ابج رو لبق هحول شویم عی طارفالا لغ جوت م وبلا لاب همه

 مدرس طرفو لورم یا طرف ما لاق رارب د جد هپ هنسن نانلوا ات طرفو هنس ادع ج شارو

 1 اف : واتنوف هلیرسکث لاتو لنز به طازتفالا نوعغیذلوا مدقمندرات آ ارت اسود د هنآ نالوا
 لون یاب هناوق فاخالو ضش ال یا هرب و هناسحا طز فال نالف لاقب ر واک هنسا هه
 طش رف نا لس_قربفصدلوهلتاماذا اطرفنالف طزفا لا رارید هد هک اتافویربغص

HEPES۳ کس سس سا  
 ۲ ۱ از ے2 نا ةفانلا تطش رفلاَفب ردەیانعم نانلؤارکدەل ا هل مم ءاسودجچ نیش وهل اف ید هش رف زف ۱

۱ 

 ن دیس تب

 سس

 و واهزف نالوا ن دلق لبن وكس كنبسنویمط كاف طاطصفلا لول تناذا لم لا ظشرفو || طف
 اہ رو کناف و طاسق ید و طاس ق یز و طاطتنفیرب ردراو تفل ۱

 دم



 را
 PITT ةن ر زاوا كاك ى دال لوشت اا اتکا )سس

 هرس کس تب تم بال ایا ام طط طغ تم ادب مخا اھرطخ وفا : نجس وضو تب کوک | ؛وزوا,ماود ی طابو دنه طح مو هیلعبهتمج | اداربعبلا ہا لغ ل جرا طبعا e ا ےہ 1 او را کیپ ږی دن طبع یار ردود خا رد درا یدو طض و
PERE -روم  DONان قم رانا اوضنرم یر چپ  

 تا طر خلف ت طلا. دلاط لاکو اف ای
 | طی سو نان ول :رکوکب ور
 رنک لغو نفخ نرخ ین خلق طب طط لو بن جہ | نوش لا رپ یخ رانی جین ناسا ین | وداد جوا کی تفو با قوت راه لاج علت | یزلوا نوا ویو قترافاناورولواهایسیماگنب داف با ۳ ETT سی

 اظباطغخااا او قرن یو + کردی تست ول وین وف زیر طعت
 تلغو هلو مما لک اهدمالکر زد طاخ دف طبرعو رخ هال ۳ طاغ أ متاغالا یر ایل ئأطلخطلیب فل قل ابی ود تبع او جاو رس دا ىر موج مازاد زی اوآ سایت چ ب کتک

 لمار کد تعال عا جاو وچ سج

 | قلخ سانلا طغو هرقحوم طب اذن قان شا اتا تستی دیو SYN یار بان اہتع بن طلاب توریسم و ار ای 5 -. نیمه كني طاق دانان و تو ناب یمنورولا |
 ۱ ںیہ تج ومورج یم سما طلا نا نل بر 7 المج وامس قطا یز: نا یعب سال طع و طا طغو هفس نگل ل ذاهب قوكمروکریقخ

 چبا اض نمی طلا الف نا ملو قو تس اچن ناکا چی ورخ نش ایفا ۱ ماین الا هو مر و ۴
 | هلبدمو یمضكنبخ طوفلا دو تون دنا یا

 | هی واوهدناط خو یل
 | هوا ولقباتجاس یاس رندن های دیره رب تاوان

 | پودیادازا تنش ات لا طالب شد طم اغلا تا هندبا تجاع یاضق
 طرف است عهد و لا لصف اس ناو واچ دک 0,21

 حس



۳ 

 پیج هی نل نشدم العالاز شاننالو رام رج از نوا اونو
 هجا نان م دالة نخا/ن ۇي نكس مال ئل علا هتانویدالوا |
 طب فر و یس یش و9 ںی سبھ
 ۰ دنوب وا ویکی یدل وا یاقنمهالنر دص«تشوشعا ی دوا بلقنم

 یک

elسی سچ جمے ےہ  
 اس ھو روی دطبلم نار اقچشتآندنآیلافتاط بز

 نو دفتسب زوس نو هملطفوو هدسن نالواهدوماف لب سک لب وی ا ہہ
 ام رضی جج: ناف سبزی

 ید تنارویخلنیح ظوواملا.هسانحمنصلیرغوا ||...
 دم A رت قع 0

 یز ناچ ما زلف یخ کنی ةطئاشعا طنضع لجو قحز لاتہ
 ) ؟للصاراد نس انجم ىلا وطادلبإ نحف تالذک کندن[ نو نو از تضف طط ملا طنطااا*تولکا اا لج

 یل لو تا دیس دنیا ککلنکی لی بنک کا سلو نی نایت. ندشن |
 دار دلو مکه ی نانا تام ا طوع

 ۳ بام ىج :لبوسکلنیع طبعلا لرد نمد لفا اکاو او وا 1و ہنی زوا

 پان كنبعو هر سکس»هدلوا نل مہا طبع طئاع نیک ییدلکلاوجهللوح یخ
 ےروی ٹو | ترطاع لاقت ر دهقان ناف ہللا ید لیبلخیلکهلنفاسضاو
 كاتو ںلزمھ :طاتعالا یدیدردلکد عجز د دردصم للل وجو ی ططوع
 هلماحرازس : هات هلی ب دننویص لو اوو هاتف ,طوعتلاو هلردب دشتو مص كابو

 موت (لاقفا هذخ ر إف عفاش اش یافاق دصم تعب هنا یدل او

 لوكس كانو یف ك نبع طلا ژل دهفلوالکتف یاد ممد صور نصا ٹماو طبع
 تفلاو وک كابو یف کنی ءاطیعلا نژوا ین هلبعف كارو گن رها طیعالا
 تاج انزوا ع لا نشا تیں این الجبلاغ

 خب( لص) هسوا فر دان 7
BF 

 لا .اتنااح نع طب نا كبد ۳ | مہ لوقو زرد ید

 لیبی کی کوک یک
 و کک ۳ هنابنرمو در دبا باط هک نازک ا بلط نساسلوا ناز ند هتک ی کب هیات ۳4

 یاد دم بک ها اه

 ال دیس me تو اعم ی مت یر وا هست men menan amanan ی

 aN یس اس ا. یجب تانک دعو طالع وم لا

 ۱ دوو تیصخ نزکوب کر او اکو تاون لا طوق ات طوفان تطانمالش

 تو لیول نیا نو نیت تام نکس

 و حج انا انب نلییڈلیبلعالا نىل یا مال لطفا

 تصف

۳7 1 

 ۲۰ و

2 
 5 | صاتعا ی اربد هلو از زا هنر هکر ولوا هاک طابتعاو هلوا دلو ہلکنآ

 || یفانزوانوب
 و

4 
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 لاق ربد هد هكا بذک ةرورضالب و ةلعالب ردقلزاغوب یراوطرب ظا تالا تام دا ||
 طبل هراوط ناسا غو الب هتفمو یزسکک ابو یش ك نع ةطيعلا بذکلا منا دطتعا ||
 صااخ ب ولوا هزات هکر رد هاف ل وش طببعو یتا لر اوط نال وارک ذ هلت مو یکن ی ان 1

 طاکع و ظلم و طعاذح نل لاشن هوس یوق هلب یسک نالو یف تان ئی كنتع طفلا هلو
 كدلاکع وصل اعولط) بنکرانوب وردیناورو,عوباو ما نا شلوار کو واخ

 كادخا نیج « دنتفو عجب هلن وکس هدنییامتلاذو یف كلاب والا طبدملا ردب
 فف تاپ و ف وک نب وا واو کلا ذو یرٹیک نی طور دیر

 | كنفو كنيع طف ملا. یئاوم ةاظوبدعلا ہذبا اسقلا تساجن هدعاسچ تلاع کرد

 ردرودعو قآ یشغو رونا لکا نص هکر دعوت رپ ندراجاغا قلنکید هلی ۱
 كييع ناطق رعلا ر دیضپ هکر درولاخ به رنک لفاقو غارون لس دن
 زا عبا لینوکس ك داضو ی ك نازو كنيد طظرضعل) هايي برسه او یمن

 | هبرمکارو یعف تنیع .طیرراضعلا هانسهیلردیویمنم رور تم دیا کو
 || :طرضملا نالها :نالعلرلت رع ییا د ہللاەیاخ روعج ترو لع طزضعلا هنسانعم : |

 هنسانعم رشلارکردکم ٤د قوج یلیف بلهاور دعضؤوم ناناوارکددار عن دطرضع ہار الوق ید ډ
 یم كع فریضعلا ر لک كکرا هلبعص كنافو نکس لاو یخ رو تب طود 0

 كناطو یعف كنيع طظعلا یربفصت لک فیریضعلا ؛یرفصتالل کھ ۱

 یل طط عت الوطهقش اذا لوالا بابل نماطع طلب وئادحل نیز ی :
 قاتشناقلرا ملیر سک ك نۇ كن مه طاطعت الا کت د دش هط طع لاقت قمراب

 طیعو طیهطیعاولاقاذ موقل طعطعلاع ردنوص دناکح هلا نزول ةا اخ

 ہلبجص كن اطو یف كي طو طم ازار رتاج بودی ظفلت ین هدبملوونل ت اراک هکر توصر باب 1
 هنس انععرداموهنس انعمدسانالسرا هيف كنرع ظاطماا۔ہززوا یتاو ر ینایش رد هنسانع«تولفع ۱

 لاقبهسانعم عزاب و رخ تهی لب وکس تافل طفل طفعلا یک عاق ر ؤاکی ند
 ندادا ون طع هدن ربسقل آ كطفع جازرص بحاصا هدماسفعول و تقبحاذااطقع طفعت علا تطفع |

 ہلیاذاوآ کی زاوآ یس :رتشف ك وف دکدروس قو نا وج طفع و شع دراز د یخ دوا ندناشف نیو ۱

 ھةظفعلا۔رڈیشمرڈشد كنو كلذکه لدو یرسک نانو یف كنبع طفلا زر دخد هکمروس | ۱

 هنسانعم نوي یٹید هلبرسک كناف ةطف اعلا نوید نارقشف:ہل:وکس كنافو یف كنيع|ا
 هه دارم نذءطذاع هرزوا یاور سفدلاوبا هدنرلل وفیرلکدید ةطفانالو ةطفاع هلام ءازلب رع وا

 هبا لام رانآ وق نابنلوا رکذ اب عید ہک ی ٦
 ن نویقهلبا ہججم نیخو نمط كنة ءان اغاز زدن ىىن رد ىكى وقىراكديدةبغارالو

 هطفاعو ردیزاوآهود هلا هجم نبغو یعص كنهلمسپم ءاراغ رارز ردهفاندارم ندهیغارور

 ناطالعلا :اھانعملیدی دشت كنافویمف كنيع ةطافعلا ةطافعلا .هلوا هدنتمدخ قانابوختکزد

 || هنفلتزوا ردغاد ناوروا یرقزا هو ہلیرعکكنیع دکھ اب ۳ع
 ۱ طلملا لرد یخ ها ن اشغال نوی طالعو لبا نم نطو لوس کک كیا رار د ع اطسا هر
 لوالا تابلا حرم اطلع طلب هز طلع لا قمروا عاد یرفرا هنوب هلینوکس كمالو یف كنيم
 راد خد هغمز وا زا طاع وەک فاذا ار خب هطعاع ناف زدی هک دا هل ر عارب طا

 ےس تست

 ہلوااڑ مز ال وا کند فان لوش بت طلطلا ود ید عمر اسقج یا ن دنن وب كز هود ظیلعتو |
 مشہد

 چک ةغلابمد دشنردعمروا ع اد یالذک مرکتلا نزو لع طبلعتلا هباصآاذااطلع سب ہطلعلاقب |

 ثا

 س

 طظدع

 و رع

 ورع

 ۲ طرصع

 طاق



 طر

7 

 اج

 لکا لا ةناع روزد باننا ارکذ الا هزودضعم فلا: هدیرخآو هرژوآ دوم نزو عالذک ۱

 | غ 1 ںیم ها هلتهتءاطو فاسق PRI nl و ارش

 را را قش اکر نوا هجا هوس كنغو یمغ هلداض : طل :lab :رطا طضرضا لاق ||

 اس 5 7 هفت اس ها ثلانا باسلام اطخض هطط هطفض لاب قمفص

 سس سس

۹۴, 
masan 

 ۱ ۳۹ زل 17 اندر یاد ملت کم طو رظ ءاضقلاو

 کوش بولکبضغ لینوکس یا*نرغو یر لار ونهزحه فا الا ہنمانغم

 روان شین ین سیو

 e FIRE زاظنن وا یر دوا اتا مٹا غیا دشت

 س =

 رم و طاهر کو ات ىزا درك لا ار هر ج قع طے اض نخ ناک +
 ۲ ہا :ةنساض«بضررب د ی در اکطغاطوردقلوا قوخ ناوقاراا .یوفكاوددظاحَ |

 ۱ ۱ و وای ی هزفهکردوبف لوش بدو یرسک نیخو قفل
 1 ۱ و یاران ا :ظضضاا هلد هنا ردب ید یف آ تودبا تناول هب ویف ذیل نالوا

 27 ەد زاتى رايد شى رالیکف كد اض لم افضلا هتل نال وا فش ناز

 هدف دل وارضاح هحاکنر نیرش ا زد وہ ت لآ هکر ولک «دهنسانعف فددطافضوا
 | ۳ ر دو e ارادہ نا هد ندا دیعواویدلدردمدنفرککد دی لی در

 ناک ال اف ا بیک نرانو یف دا رانس طلا رهبر هآر تف طول و داوود
 ل ةطاغضلا ria r در یناط فض ید ا هده زهط غض ی سابع نا لا

yp O TIPE 

 ےس سم س س م س تس سس

 سو تن ی نو

 eg یزاشاق هلیخش و زمہ طا < جو ا

۱ ۱ E ۱ 

 جو ہلیا هم لا دهان دو عمو از ود دیک لاجد هلب دیدشمآ كنافو

 ان مر نو ودر سو دا ی

 ۱ ]ودر یی تست یاری شرم
 قیرخاح بولکهقوش كاکرا هیت طویطلا_یدتاراکنا هنسهلکهیانعفوب طرضا ثوغلاولو
 ]فتو كب رمو بابا مد جو قلا بخت ان لال
 اطلا زدن دو ETE هوم رد كتلك هک ردوب ناتنلوا

 ارد سک ا رس بک و هاوک الببر وانا یتمسفت نلاادا نالفطبخ لایق رد ا سو ہت ۱

 دود نکیا ان ادص ین کر ہلاک كلاب و یخ كني طبلا || حس. طبلون بم بنای یف كم ||
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 باتو نیر یل يطا طب قلا بهذ لا هیباعمقرفتب یدجاو مل دیک ات 3
 قډخیاو ہل رک نیش, طاها ققلنادا دبی ان پول اص لامد واک هد انعم ازب نکس

 طادعادا طوشادع لا كن رکس هرکر لنو جوا وو یتخ كنېش طوش منماسز یک
 فاوطء رٹ ید یهو هک ینعب طاوشا هعبس , تولا فاطاضبا لاب و دت

 نادع ابسهنوکسلواوو یخق نیش ماراطوق نرود طوشرب هجئراومدوسارچنددوسارچ
 اكاد هلینوکس دل واوو یف كن شتالذک لطاب ظش ندعس الا نا: فور عمل
 یبا میم کت سو 2
 هدنس ان یریسفت طیش میکس کوا نوا قد يک پو

 را 4؛طبشو قلوا لاله 7 “ابو یخ ك نبش طيشلا لات ءاشنارون
 یم لابتي نونل وا لات سه ن نوجا انا کلن تر اہ نجم ود نانو عن

 رک لردروزلا!تطاشدہلاف یاب نهنبنآ | ٰ

 یی مد كس لت یا املا شنید رس فک کن
 یانگ ردیف حج ان دیش جدا نا وتغلامد یلع

 قز حس جج اذا نکلا طاش لایق رز د هد دهرا وهن ہنر مقئاب بوت غ یورو

 سس ۳۳سه

¬ 

 .لاقبرارید ید ممبر لر

 ست رک لام وذ حدا همی سفر هندی موج تب
 1 هطاشا لاعب كکود ناق:نوجاصاصف عا كالههلب نسک کن مہ :هظاشالا ی 7

 نا نیت البد دکر وپ یک :EES EES بز

 ۳ رو مه و ۹ قلوطللضِض ترا اینا

 زیتیکر دا دهقان لوش ہل وک تنش و رک تله انما نانا ِط ا

 اطا طارصلا طارصلا (داصلالصف )طت اشم لبا لای ىج كطابشمهلبرس

 ۳ یاب بوی عوكل ىلع ظیفتا:ںی از كلن هبا شبا تننک شن اطا

 بیولو ار بخ اص الب رسک ان طب اضلا»كعا  ظفح ہلیآر یەنسنب ہلباوکس ناو
 وا نم لوقت هنسک نیل لا یبا هبضف كئاب و کفر مہ .طصالا ننک دبا ظ
 نالشبا لبلاکما هلندم غلاو وک رو یتفلداض ءاطبضلا عیار بابلان» 1 ٠

 لوش ال رصق كفل او نوکمس كن ہمجم نیغو یف كابول د اض اطغاضلا :طغاضلا 7 ۳۹۳۳
 یعلداص ط طارضلا ودنوحا قالا فلا نال وامن خآ و وان رکنا جل ۲ نازک دفن 1

 هاب ضا ابا رم طوطی زض لغایت ا
 قبخ الو سک زاب نحن میکنن ند طز طر ضر دزدصس ان مالی لرز کک کارو یف
 هوش رتن طی را ۶ 6۳
 ع رکان زو لغ طب رضا كمر شل ی سک همه طارضالا ئالاق ىم ەن قریش دغللب
 طیزضتو طارضاو نوصغل داوا قدخو یتدشیدرار د ہرابحلاا طط هدنه نون خو هاما

 ظبرضلا یدرو طضبرغآنعپهفیکح و هآرهی مر وای طر ضار ار هدفی رس |

2 

 | طلا ( داضلا لصف ر دا هنشانعم قدا زط یی كلرانوب ؛ندزاو ہطارسااو ۱

 | دخلوا هیایز تفلا هلو دهنس انعمیزفءلرصعاتافلا او نوکسكتونوهلنبنصف ظن

 تنه فر ارق رد یس بم لو وه ی ن راکم

 وب ۱

 حح

 وک

 طی



 عطش

 ےس

 2 ط واجد ةیضقل اف ظئالاقب كل إظ هدصوصحخر ار کا ناز ةنسخ طادطت الا ا

 | ندقالتوایرا 0 لب رسک لو و ۳۷ مه طاظتخالا مکا ىلع لاج یایطاشل كنایرا دلا

TFA 

 | EES ردد دخل ناطر شى ئ هلعاضوفوم نوک تف نخ

 ۱ ی 4 كبش طب رشلا راربدهغمرو ارت هلنتمچ+ عزو عو ادا نالا اتلان «طوشهولوالا انا یم
 وینالا بالا نم طرشبادک هیلعطرشلاقب یمجهلنبتعض طو ظورشلا هاست رو ونک نرو ۳

 ا هلنتضف طر ET كعا طارش كل ذک لر رسک نانو« هاریته+ طا طازخالا نال: ناسا نم ۱

 طارتالا زونآوا یالطا ترنم کلامطز خو تمانیف فال يجف كز لنده ةعاناطارشا |
 ېد تبا بوقغورارب د ید هفارشاطارشاو ام لذارا یال اناعا رشا ماغلا لاقز مار واش نل زسہ
 ا کا لا قو حلیم ہن سنا رسک كم طارش الا رند نا دتا هلک وب
 || یااذکر مال هسفن نالفطر شا لاس رد خد هک بصن نوا ل عفر ین دغن هنفکر و پل اش اھم
 | نویمایدکر رسند طر یراکثمدج ساب وصف كنارو یه نبش: ظرشلا.اھدعاوم|اہ اعا

 و E مدقا ندن و نوهکی نت ایتضن تعال ع

 و یز | یش كنار و یعص كنبش کل ذك یطرشلا ئدحاو ہابظف كنار ویی كنب كلذک

 واضحا ب یغ دوخ ابن وعآ یراق دنلوا واضح ارایدب دّط رش دنیا هدینعوبا اویدخ او لطرش

 ۱ اول قا رخ هکر دینا ل وش هلا دمویرسکت نارو یّعف ك نبش طب رشلا یک یراکدبد رطح
 | وک كەش ویر ىك ك م .ظارشلا زازولآ ناقهلکنآهکرت شین ليف كنار وییرشک ام اج طرشلا |

 ۱ ازدان هام یززب بینا كلج راز دل ناناوارکد هک ندلجر دز دلي یکی هلنتخف ناطرشنا ءاتعع
 رک بو دی دخندرلنآیز دلبلوا یضعب ندع ەکردزاوز دلك جوک ر هدنسیلاهثبناجلهلراثوبو

 | يۈكى ك نارو یرسکا كنبش طاورشلا نار دیار بن هلطا رشاندتسعوججو زر دز دجوآزدلن نانلوا ۱
 1 ۲ ىلا زدرارهدنو Cr دم طاورشلجوالبوط ناک اذا طاورشلحر لا هنسانع«نزوا
 دا اولوالا بالا نه طشنرادلا تطشلاقب قوا غار اهل دب دشمن ك او یف کش
 لاقت زواکهد هنس انعم فناج طشو ترجا ذا ةیلع تططشلاسش رارہد هدهکعا رظطش و

 طش طش لاقت انعم لنت طو طلا طشمانسلا نم بناجلکو مانسلا فو یدا اولا طشو ¥

 ایس وسلا ظخالاقب نو یم 0 ولاہلارا هدنال دا راوطوت رجاذا

 طاطقلا ندهد عرف یب ر ؤا هکر د ہقان لوش هلا یمضكناطو یخ تنبش طوطقلا كما ےارا
 | ةطاشاا ودنغلیخد دهل زس اک نشر رد ید هتماقلادتعاو قلوادیعب هلیقیفخ كن اط و یف كنیش

 | ٹردلا قو ككاز وان دفن سن رھذان ضم ةطشلا ةطاشةيراجلاقيلوالدتەمىماقەكر دىق لوش |
 ] کر نبض  اللبق شارهلنتهف طعغلا ةداب نالاوناصقنالیا ططشال ودنمسکو ال اہ نیمار
 ۱" TER وكن ءزمه طالع ازا بالا نماطشطعشب طش ات لوا شخرفداوس
 قا ت یو تب نیش شو وفا لعا یرللف كشاب
 قلم شاپ هکر دنروعلوش هل دم كل او یوکس |لی و یف كنبش ءاطعشلا طول ییکنادوس ہلبادوسا

 شش تطل اش: قمر ادشزاق بنو کس كومو یف كني .طعنلا هلوا یشراف»ایس هلغآ
 اوھ تافهه افط ط شوط مٹا ھف اسهنظشدقف دقفاعہتطاخ نیطیلخ لکو هتطلخ ادا یناثلا بالا نم

 ٰیزسکك مو یضف كنبش . طی[ اهلب اوتبیااهطعءاش عسن ردق هزهلاتبراربد ید
 e هکر ارد هنو ا لوش طش وهل وا شعراق لبل تلطاڈیفب هج ض اب هکر دم

 ما تست ین: كن ا فور دش طنطاعشاا هلوا
 سس



ey 
 جووپ ےس مسی و

 | ی دعا بت وکس كنس ویز مسک تاچ طال :ٰیراٹپذ كحن اتم هیدمو یرک مالو یخ

 ردفرط و اتنغنرطرا وط یلقنرطن اوت كيانسواذادنخ تناک ادا تاذطلس كي ان لاقن یراقنرط

 طوعسو یی هلن طوعا. هنس النغم ارف روند ادا هش راق نالصا هدرک | طعسو لز

 هنتيهذاذالوالا با بلا نم اط مس طب نیل طع“ لاسضیزولکهدهنسانعم یک كنك نتوالح دوس ۱
 ہنفلعاذا یا تطمح“ لوقت قص یشربهشیاقنالوازکدعرکتلا تزو یلع .طیعسل بیلطآۃوالخ
 هلوا یکم ن دچرصم من هکرد PE 2 و یض كلوا میم طیسلا طووساا يلف |
 هرکص ن دنهل طم کرا لوا فلاخم كاتشب ںولوا قف اوم رب ی یب ہخاتتاماوسن راحوا |

 لاسؤالوشطع-واذفانازوخ یا طعم كمکحذخ لوله نان تار طبسو یکی تابیا ناک
 ؛بولضالا یلع ت اکا ذاة طم ودطح ةدہصف و لاقط ا عج ةطیعسلا هل وا درهکردهنتسننازلوا ۱

 لا قب ن دراج اغا امرخ رکن دنتعاجب ناسنا رک چ ناحیکیا هبا یرسک ك نس اناطاخ لا روک با
 كا نیرللبف ندنچ در د ك غالغ وا هلباوض یسآ هلینوکس كيب هو یف كنب طمعلا نیطاعسلا نیب یشیم

 ام م هطساولوالا بالا نه ةع” اید! تط« لون نوعا كا نان

 مع طوع او هلبدمو یر ىك ك يمو یخ كنب :ططیعشلا هيو شارا لبا اما رعتلانعدتفظناذا
 1 REN قالغوانالوالا ,یزانیف هرزواهج و نا نلوارکد اهل رم كن مو یخ
 ہززنسک نالوازبقف بولوا لا | فیفطبعو سول وا شعملکی د نابتخخم ززوا ی ولو تاقر ۱
 راز دقشنار اکهدیییرافناسل کد ؟ هوا سل هنیرز وایربیرب 8 ,دهدمرکل و طیعو رب د ید |

 ربغ تن ادا ظاجسا لەت لاق نلعز نالوا تاقثكلاب هلیتحف کنه مه طالب ززوایناوردبعوبا

 هب پونا بولواتاق اب هکر دیش تلموکلوش ط سا لیوا مشو هساوا نمکی دییعن ةفوصحم |

 رو مکس نوه! دلوا تاق تالاب یاندید طیعسو : طعسب مالک نالوا لافاربقفت ندزبسوب هلوا شوق ۱

 شکر هتمغلپداوو ول از یے فا رانی کر دا وس وش ہن رسک اه عمانللا یا |
 یم كن ط طوتسلا ہیلؤا ی اقلط لآ الضا هکر دهسوکل وش هل سکو ی فض كنس طانسلا طانسلا هلوا |

 یف كنيم طول !هسوکن اپل وای اچ البم كنونو ف تنیس کاذکیطونسلاو هلی كنون |
 هان سنک كن هاببلاو اظایلبلاو ہلیضف كهز منه طاووس الا زوئلوا برض هلکن آهک ی جاق بنو کش كواو 1
 هیرضا دا لوال الناب انه اط وس هظونسد ہطاس لاقن ہنسا نعم یم روا ہم افر واک یخ در دص ظوساو ۳ ے1
 بنہضف یا باذعط وس كب زميلة للاعت هلوف هنمو رواک ةد هنسانعم بیصذ ط و ۱ 80

 یا 5 بادار بس ویب تب

 دطل دما وسلا هزر OT j بیوہ ابر کا نز رول ۳ بو 8 ھن

 ۃطلتخح یا منيل طوس ملا وما لا هنسانعمتشمو طلت هل دمو 2

 كناخو ی ضا لنرش لیضحلا اردقلا سیجرتهلدیدشت شی درد
 طعتواطوصت وا طعمه طه لاف هاضع لت طر صتلا هنساشمدم|قلواقاز لوکس |

 یایندنآهردج اغا سنجر درجه وکس كو اوو یت كزاخو كتبش طح وشلاهدعباذا

 ۱ Em هنىپانمراقوا نزول جک نا طالسا قوا نوا وک لمالو یر كك نبش

 تآ نالوا نکس ڪک هر شک مالو عف كني تاطلبساا هثیمانضعم یزب زانید نانلوا نکا

 ۱ ريد تلس هوا نور کادہلوا قو نوا مدام توکم كه رک نیس سنا

۳۳ 

 :هتطیصما لاقت ولقدیعب هلن رسک همه اطاحهمالا ردتراہز عض وم دارت ندارم و دعبادا راز ا |

 طرشلا زد هب از یچم هنسانعم لی وط نزوا هل وک كچ عو یض لناغو كبش و تو

 حج

 ا
۰ 

 طاس

 لوس طعش



TT 
 ہے.

 ۱ 0 ظوفسو لزالا تانا ماشوف یدب ندا طقم لات تشرد هم وقت أ
 ا ای دن یف طقسور رد عقورارہد هما نطب نمدلولا طقس ید لی اند یک شود تدر اف |

 تا ٤ ی مهضمب فو شفخالالاق ب ۔ دناق طقس الو لات هلود هنسو هر زو الو چ انب هتسانعم

 | هلیحن دجاو هلعاف مسب ام ىلع فا طعسالاقدالو ور توبالاقو چ دف طقتاز وجومدنلا

 || تطفسالاقب رازی دیخدهفق اردو طاقساوانا هتطقسا لاب كم كمروشود هلیرسک تنه مه طاق الا

 يه دطق لا ةنسانعم طوقش كعشود هلبعف لفافو لم ظل اهدل و ٹفلااذااهربغؤةَمِاءل ||
 1۹ سانلاناعا نمن اسد الله طفسملعفلاانهلاش تلاح كحتهش ود ندراہتغا ہإکذ كفافو

 | سس
 | 4 يخف ك اقوى كي ةطف اسلا طقس ثيح محلا طقسم یفاناودلو شبح یسآر طقتماففن |
 8 لوش كاذک ةطفاسلاو ہلبرسکفاق طفاسلا هطقسااذا هطفاعلاقبكمزشود |

 لنت طاقسلا نيج هل رض كنلاوفوکس كفاقو یف كنيس یطقسلا هلواملاناذوابسح
 ا هم کات دف كات مف اسلا ةتسانغم اظ اغ یچ كاذکه بدی دشنكفافو
 رس سو كفاقو ف كنېس ۃطقسلا هيلع هنت قلا یا فلا ىلە طاسة لاقبقلوا

 یر ثر دلا طاتسو یسعرکسشاوبكنآ تلذکطافسو ك مشو د كلذ لب سک ك نپس ط عسل |
 بسط راک ورخ نالوا تکان وکس نوخ بواوا تکاس یر زدی ۱

 تیا ڭاەوقلەرا طةسو ہشود ند هلوا ماغ تدالوتدمهکر ددلو لوش لوکی كفاقو ہلیرسک |
 5 النسر سک طس یر ر دراو تغلچ وا سد هدنس کی كوپ ہنسانعم لمر عطقن هرب یب دو

 )وارهاظنکر افج قیهچهکردرارش لوشر انلا طقسو ہل ضف ید یو و هلبعض یخ دیو وید لا
 تورا ہد ٹت ومر انلا طقس یدنباارفو یدنارورم کم خغومضوزمکردراواتفل چوا

 هل نسب رک بس اتا او کیک اتباع ۱

 لف دم اهن هروسهد هکر ردیراح وا ید انفكشوفر ز اطلاحانج اطعسوردیدانفکیا كنشوخهود ۱

 | مالک  ملکتو دمالکیف طفسا وقت رار د خد کما طلغ هدیاسحو ہدتباک طقسو ر دب ر عازر كعاتم |

 هد رخو هنلخداو هب تلخ د یلاسعتسا ارور« یدتا بوقعب افرح طقساامو فرح طقساف
 نشر دهج وردراف لب دمو یر تک فاو یف كنس طر.فتسلا طبقسلا ردینک هتیغاو هب تولعوهتجرخاو

 كفاقو هلنبتضف طقسلا هلواهند هکر ددندوع لوشب دمویرنک فا لب دلم عادل تشات

 | کر دلق لوش هلیدیدشت كافاقویمغكنبس طافسلا لا بلط نطقس تانکر هلی دیدنو یم
 ع زا كعاتەەر رەتى وش كلذکطافسوزیباهربلوا ندهتسفیکیدسکو رسک ی هنس ناروا
 کر زدم هل دمویرسکكنابهعب و ہیلع یسالاةعب بحاصالو طاقس کال ناک ثیدطایورلباعب

 لا ہنسافعم هلغو رهق هل فف كس ةطالسلا کیت ؛دلوا ندسولج هسلحو ندنوکر

 ضكمالو هلنیتعتق طاألاو مهبلع طاف لات هللا ةطلس لاش قلق بلاغ عركتلا نزو نلع |
 ۲٣٠٢۷ ندنمأایعم طل ردمسا هلو کین كمالویمضكنيس ةطلسلا قلؤا بلاغ ہلدی دشنو

 ول وا قالطا هان ءومو هرک دمرد ہرزوا نژو نالعفوب ہنسا نعم یاو هلت وكس كمالو وک كنيس

 ۍارج ار رزالوامجوب وررب د جد هنا هز وهن چ ن اطلس و ښه ليف كس ن نیطالسلا ۱

 ۱ ٩م طی ہاوا ناب زدب هکر دنر وع لوش هلیدمو یرنکمالو ضف كنيس ةطبلسلآ ةطلسلا رد راج ۱

 ترع هما .ط.لسوهلوا ناسللایرج بولوا عيصفکر دلج :رالوش هلیدموی نیک لذکك الو یخ ۱
 م طلسالا زا ردبایقالطاهنماب نظورشنع لهاامارولواقالطاهنغاب نوت و ہدنتف

 اس مطاساوهلاف هنسک نالوا فصتم هلتفصناسنلوا رک لوکس تب وی

 سس

 مر تن ج س

rer rari 



 "پام
 كن 2 اولا ںکی لوپ ندا TOE NOT طاب بلا رد هتسانعم
 لا فو یم کلزک تاطاباسلا :هنسانجمرانقسنانلوا ارکدییج دمو یر تک او م |
 نایک ور دیر پک د ماب اسنالوا هدنیادم داغ ین دطب اپ دنیای ما طاناس ماجنم عرقا 1

 ,|| کرذنم نین امعتتالءمانزیورب هک رونلوا تباوو سپ ردیعهاالجررب سالب و رب ودابآ سالم راف
 للاخ کونسل ِنانلوازا کد شقا لال هدنتلآ نانا نللیف بودیاسجحم: وا ۳ 7

 من سس

 رپ یراکدکو د یدنر وین هلیسعص كنم ةطاببلا,شهاردیا تماچهلبس هر و از کیا یر

 ةلبسم ضر لات رتب قوجت ها توا نالوارکد هکر دزب لوش هلیریک ك نابو في كنانو یوکیس
 پوچ یدتبارالضغبردبعماکررب ا ئی سک وچ ج ج وكس ترس ۱

 | ردیفالخ كاا ضر بوکس نندهمجمءاخویمص كنبس_طعتلاو هلنپتعف 3 دنا رورم کت یک طع یلزاغوب نوک كان)متهمءاسو یعفكنپس نیهسلآ ردعون وب ندرانوا یلعار |
 اعمال ةننک ندا للضغ ہر یک كناخ طخاسلا ِبضغاذا عباراب ۳

 ۱ دشت و یضتتاناخو هنبتمف طّسیلا ہہضغااذاكلمض حالات تمروتکه بضف 8
 ناسحا بوپ هفزترا یناسحایتعی اعووم عشر لو هلغتسناناهءاتطع امس لا ا یی

 عالتبا قعوب هلب ينس ڪک كنانو كنءهرمه طار سالا هتعلبادا اطرس لر بازا ا لا
 [[ہلفاقو هل هلمممنیعافعاو قعتفارمال وطزتسنفا ولح نکال لا قو هشت اذان زما لوس
 قلبجا هک بوک ۲ هک اب وک لرد ید دغا وو افح ندزرغا نیفلوایبآ هنیشرتافعا و قلوا یا نون |
 كاسا | ىطيلسلا رولک نوح اهلازا یب ةنسننانلوا ت کش تیکشا مکترواوات ٩۱ هلارا ناعم |

 ءاضقلاو یضبریسذخالا مود tN یخ ك بارو
 كنارویمضكنبس طدرْسلا رروا طرمص هدکدناتاطیحاصو ددوب دینی 1

 دخالالس هرزوا یہاو ر بوقعد رد هیاتعم نالوا 2

Eر  EEتاب :ولح ہک دولان هلنوکس كناطو یرسنک ك نارو كني  
 مط اف یا یطازس قبس لامن مق نالوا ن نالوا نیککهلب د دنن تاب و یمص كنبس یطارسلا رد

 رافندام تاناویخ هک مک نتف ,ناطرشلا جت دم فارس ها

 زردنودنفانرطع یہا سس هکر دضرمژ و ردع-ایحد كجر و هد 2
 هب یربغو هو ادنالواتزوا هر زوا نر ورفض غ هل یخ د كو یفوکس دنیا

 ٰیڈبحیرد اس رتن یر ها را للاقرون

 كنهزمه ظاسسالا رولکود هن هر ورب کناف لاو های لنیعو یف كنس
 جاده لایت د رو لوک ایاز ۲
 ۱ لج را تطعنا لاق تامکح هن رب ہر مک ك نانو كەز« ھ طاعتسالا مر ذصیف همت

Reeمساوترتوفا و ې نانلار کد هنا لاکر د هس اکل وش لب ك نیو كو۳  

 یا دن بوک لطیف نیم طیع۔ لا ردنرپ ر٭ ند ۳

 ژریددسا اریددس اب قدبا فل رح ەماع ا ازوف فابسا هنا هک رد هنسنلوش اوس ا در

 | طنفسالا هلوا نتعلااتبطا تولوا ی هکر د هنسک ل وش ا دعو یر یکی اھو صغ كنیم طخ ا
 | ڑددیمور تفل یددتبا یی اردن رعمیٍمرافردعونربند هپ ہرشادلہنوکس كوو یرتسک نیو تا

 رہ
 اج نشان

 کپ

+ 
۰ 

7 ۷ 

 رہ

 ر 'ندیارورم ندب 1نیغلوا دان دایز هد یرنبکح قاطاریز نونلوا برض نوجا ن 7

 یم دطسِلا زار ج 1ك نیرایآ شرف لوا مکن دیتا كیآرب ندنراآ موز هلی كنيس

 | لا ت تاطرمی:لوعت هن دیس انعم علب قم و لبن وکنس كنارو یف كنبس. طرا سب



 ططر

۰ 

 طرخر
 ططر

NT. 

 قار طالب ضنوریرازروعنروکضپج نآورولوا جرا اوهزیدندکیوکهکر ید ||

 کا ی تب طبارتلا زونہدەلہ وب ہسلوا مدق تباثرکسعا نعد لیلا نم اظبارا ذك لاو

 || ى كنار طعیطرلا جزبالماد یا طبازم ام لامن هرروایبا ور یفاہہش ردوص نروط قوخهدررب
 ثالدک و نیک همه ط اطرالآ ارد ید هقجا طیطر و كعادانرف بورغاح لب دمویرسکتناطو

 1 رده ایسلوش هلن وکس كفافو یمض كنار هطهراوحاصادااوطرا لاین سس نورا

 , هکر دنوپف لوش هلی كفاقو کل ہزمہ طفرا طدرالا ءاطقرةح احد لاتتهب ر هر اف هطقن

 | رد لر ورم تالذک هرزوا رغصت ةغبص طعدزالا ردفللر ولندیجب طفرالا | یکتفبا
 5 اطیخز الا اطاظفرا طقرا لاقب قلواهدنولناتاوا کنار رسک فات و نبا زفه طاطقزالا

 | نر علا طاقرا لا نب نزف كیا روہظ یخاربب كنکبد هلیدمو یرسکاقو یرسک ك هرم |
 | قلشاب هناچآ قاربب هلباهدحومءابو هلمهم لاداب داو سنا لنف كلدو هفرو حرخا ذااطایطفرا

 || كنونو یرمسک كلادهب ودين ذ مطهر مھلاقب هنس انعم هلببقم ود هلینوکس ك اھ یف كنار طهرا

 آ بولوا لاجیر تارا هکر دنالوا صقانندددع نوا طهرو رب دهل اصتابرق هلّئوکس
 دقوب یدجاو كا ردعج طهرسپ طهر ةع ةن دلا ق ناکو یلاعن هل لاق هل وا طلخ |
 تره وههودنواندهود چ جوارارب دهنسیروسهود ودل ةف كة عه لاذ دو ود ۹

 ناو تان منه طهارالایبجب تالذکه لب تن نمه طاهرالا ییج هلبمط كناهو یف
 هب یز دل هش طهرو ج كلز کے طیهارالا رد كطهر اوبدک اب وکی جج كلذکهلیرسک

 تیم سس

 ح لو یرسک كن اه: المال ردطهز یخ و رولیسکراشداق ندنآ هر ابردلوش ہل رسک
 ورد 3 د هلوبوو رذبامج بورافچ ندنآیخارط ین دزاقەكز رد هساوناش واط بزرع لوشن

 طهازجرع اهانعع هرزواینزوم ره هغ لناهو یعض كنار ةطهرا هیدن دشت ںیم
 تی ان یف ادا ةطدزلا ردشلواعفاو هب راحت ضب هنآ هکر دید كو هدفیرشماش

 ابن وجب ہت زوکس ک ابو یف كنار طبراا زالوا ندن۔ا یبا رولواندنبارنهکر ود هراج
 رب لوک كاب و یف كنار کال کک امیر نج لذه لب رسک نار طابزلا
 1 Si هدننزوب كنوبق ہلبنوکُم كناخو هلب رسک ن روز ط طرجزا (یاز لصف ||

 )ا ر دبعسا كن ہفت اظرب ندةبالخ هل, دیدشن كناطو یعكناز ةا لود طرخر ید هنکو مس

 اس ا المناک یوزر ہلمور یدحاوەلیدیدشق كابو كاناطو یمن كئاز كانك

 زد

 |[ ا ین زف شو دم لنصف سس هبلوا یللروق هکر جان نوش هلک ت ابو یف
 طبسوم سلبا طتسورعشلاطنسلجر لاتیو عبازا تابلا نم اطیسهرعش طسلاقب ر واکه د هنسانعم
 ۴ r EAS وءاوتسالاودقلا نشح ناکاذاذخفودعف لم سلا
 ۹ رد ایا ئے تنابویمص كم طلا هلی هلمهم احرار د لح ہدقدروفو

 ةازوا یز ملک همه طاسسالا ندبلایختتیه ملاک کار ایا دن یااطیسم کارا للام هلو
 2 ا[ ثروییه : طبسلا برضلا نع طیتتاو دتفااذا لجیزا ظاسا لاق هنس انعم دادتما
 هب رونلوا لاممتسا ید هدنوقوهف انلا تطس لا ؛كمروشودناج نالواهدننرا

 | دالوا يجلي كنهرمه طابسالا حالا ردیدلوهل هو لبن وک كابو یزبنک كن طبسلا ظسلا تظقسااذا
 ةع یا مہانعطقو یا هوقو رده دمام هام برع لث ابف لارا یب طابساو هتسافعم دلو
 | قبادلواطاسا هقرفلوا هدعب یدنلواهداراةقرف ةرمشَع ینلاار ز یدنلق ٹن م یس هلک ی نا اما اطابسا
 . | یا ۳۳ اس :دحا و رٹہلفتار زر دلد ندر شن ی هکآبردلکد رپسفت طانسا نکلو يدئلواناب

 | تو جو ەلېتكقرواكى ج یخد كل طبع او زرد مهاد نزع ینا ریدمههرشه |

۱ 

 تی

 دنا ٩



 یشوف هود نالوا نزوا یو داد كفلاو نوک ابو یف تا. ءاطلا هانعع یرکسلا نزو یل 1

 بولا تطخ لاق ك مکی دن هللا یرسککك اٴ كناخ ةطابحلا قلوانزوا ىن و كنش وقهود هتک طا طلا

 ینهلک یدید طع هکه نسک لوشو یدنبا جارخا هرزوایامت یبهلت یدید طوب هک نکل وش
 ی ةامكنابو نوعغيدل واصقان هدنس هنیص یسهلک تطخ افرحیدتا جارخا هرزوان +

 هلوا مولعم یییدلواابنالوا فوذح هک [یدنلفر وسکمویرتواندننکا اس عانجا یدناوا |
 ندنالواینا نالوا یواو کا نرداوعشواونالوافوذحردمیلس نقی ند |

 ردلکد اوریسعاوا فذحردنلوا هداب زنوجما انہ واواریر ردلوا لوق مصا نکلور دراشعد هلوآ قرف

 ندتلع یرغلرک نوسلوا یرزوا ندنبنک اس ع اقا رک دیلص فرح نالوا اوز ىلا ۱

 کرانالوا یاباربز ہلوا قاب بولوا ندیلالُم هک ه دلوعفمڈغیصر ھر دهل وب لاح یرکو ن وساوا یز وا|

 هلرانآ هکن استلکالا ردشملکم ام «درانالوا یواواما ردزئاج یسلک هرزواماغو هرژوا ناتصن
 نالوا لامن فوٴوذمو ردراشلک هرزواتردنرلنوو نو*وصم بول ید یز و فوو ذم كىةى
 شرفولووقم اسابق هرانوب یضیہ ندنوب و تو ردندتنابص نو “وصمورولوا عد كم دفن

ENہهنسانعمدنؤوردكْراَف ہلنوکسس کنام و یتیف كاخ ةطالاا  

 هکر دیا فیطالوش هطیخیدتباورعوباو ر دنلرا عفاو هدنزارعش ضعب مک هرزوا یالک لذه
 بتلا طبخ لا كاتم العبوکج با مرکتلانزو لع طا ا زردپا ند

 ردقغو های یزاغ هلن وک کا نمھو یف كلاذ دمآذ لا (لاذلالصف)) طح لا اک یر ارى 5

 هناسا حل د تح قلحلا دشا ہقنخاذا ثلانلا باشیلا نم هنأد لثم ہطاذ لاسقب هجا ! جارخخا۔نلہ۔
 ون ہلّیوکس كنهلمهم نیعویعفكلاذ طعذلا ردوهسردشعا تراشا هن با حارصض

 ہللاددشهہابو ہلمہسءاح ی یووایحو احد هحذاذا ثلالا بابلانم هلمذی اطعذ لاش و

 یف كي#و كلاد طی ہہشربا هلتعرستوه ناتق ةنمل هتطعد لاقیو برد ہل الم ما

 یخ كلاذ طفدلا ر دشعاوا هدایر مم رار دهد نالوا هلتعرمس تالنکه کک ا

 EN هاثنا راطلا طقذ لاق قمار هن رز وا یشند كکرا هل نوک كف

 هطبراو هطب را یشلاتطبر لوقتهنسانسعم دش قلا ہل وکس كنابویعف كنار طب 7

 یش نیم طبرملاو هل كنابو کیم طب را انشاد فجات ور دیو

 رد هنسانعم ےک هلا ېچ یازو هلم هم نیعزعو راع طب زم هل نپل لافب رب یی اوط لر ر

 كنار طٍ:زا :باوذلا نم اسآر اذکطبترب نالف لان ةب قلغا لب رسض كاتو كن زمه
 كنهرم ننوغ طبرو لْطا ن ھ طبر در امل اذه طرا داش را وط نۂلفاب لدو

 ہکلربدەیەٹست لوشہب رسک ك كنار طابرا ہلوا شلګارب هنا وص هکر اربد شوال
 هعا رود طانر ؤەتسانعرلغاب یجب طبزلا روتلعاب ننن لاشا كنار اوطد دو

 قعنالوپ ف ا ]ا نشو قو نال لاو هابح یا بظن مطق رنک اس

 طابرو ززہذ یخد هک تمزالمهدنبردنالوا هدناج و طابرو ژرب دارو هیشیآ تدع هروب

 شب طابر یدتیارایض هبوردغلغا هزر بودپا عج یراوط لی اطابروز دو نالپاب نواب اوط

 لراوطدالتهک .دالنلا فن اکلنطا نم طار نالفل لاقب و روتلوا قالسطاهدایز ندشب و هراوط ||
 تولوارد ایلنا ڼه نشو لی ۴ ےک و یعلغاب ملیر سک ك اب ظفارلا طئارا ارد هنخارماطوهنلصا

 هطبار اشہچ رخٹلاب نالف فلخ لای ورلغاب ندرارف سفن هكا وکر دب هننکنالوا بلقلادیدش

 ي

 ۱ ہانغع ہلیلعو یرسک ك اخو یف كم طض ا هنسسد شملکید هلبا یم كابو یف کوم طويلا | |

۳ 

 | ردشعا تراشا هتسلوا تغلى خد ہلفاقو هلن اف هددس ومافو زد هلفاق هد مع یرهوج تر

 طفد

 طار



 طخ

 |۱5| یظبلخا ینا وعقول وق نمو رد هنس انعم نا وا شوم یک ی هه ر طق كفلاو نو کس ۱

 لکا چرا ردو كطسوکرکو تضغەنکراو یتسمرغاج كلراوط كا

 ی موی هتسامنښم قلمك لنا وکسكابو یف كناخ طا یدحاوهلیدمو یمض كناخ |

 توا نوا هدفدنلوا رظنهبوک هکر رد سعشناعلاک هک دهنسن لوشین اطالا |

1F 
 دنا

 a س س

 ۱ ےہ یتفكمالو یهطكناخ یطبلخا دسفااذازمالا فط لاق قلقدساف نشر

 ناف دز کندی طالتخا لب دمو یزن کمال وف كناخ طبل طیلخا رثربد ہن کی ھب و مھر ما
 3 عچو؛دنسانعمدحاو كنولو یک ید دلوا هنسانعم سااشستلحو عداسنم مدن

 دات و ی درامالو ی !راخرو وا مجهرزوا طلنلا والخ ار واوا اکو ر دز اسیلامتسا

 ةردشمل وایهنندنیطلخ هک دیدن نور دکیامجم را رالی ذوب هدفلعطیلخ و

 ١ رس یس ةطلخلا رذکشا عج ام ردە زانەلم روا٭ زات ری ر رؤایر ود

 | هکر یو فاخر دا یار وک كالو یرسک كاش طلا
 | لق كمالویرسکو* طعاما هبلوالاخ ند ہلکا هلدلرغ وط هکر اب رهنیغاوا یرکاهدنلصا

 ۱ ین عی اچار لاس د اکلیزرء طا نالفلاقب هلو الاخ ندعس راق هطاصم کرد ەنشکلوش

 [(ظالظسالا ڑدەنسا شی علق لئاز اظ انشم یاب خخضودمج* یاز لیزمو یراکدید باب یاب یکید
 ۳ عقا اطاخخالاسق نوجا نینلتعچ قبعچ دنبرزواەقانەود ككراہلیرسک ك ناتو كہ رم

 اش بلوار کک زه مال الا( 5 نات لیشلتفچ هلا ہم نخ الف ام ومضو
 ۱۳5 یو سس یس لاخلا كعالاخدا ھلح - رف گئ هقان نل کو ود

 || تقاضا هطج كااکایلوقکیدید جن لیلا یتاوذ كن اسعتیرابورولوا یس ہویم لباق هلک !تلنآ

 ۱ قول هات دوسرکآ یدنادییعوباهلوا یبشکا و ون روش و ید و تارا
 |ا زد ¢ و اس رو وز ین فر وزداتساکهزلوارفتیه رگ

 ۱ ہرکص تم یمهطرکاو هندندشنو نتف كاز هام م ءا رار د لم دسرواوا لدبتم يعط
AGGهکرد نکس نیم ین ها  |[ 

 ام ۱ قت اطمبو وا شفعشربا زونهو هلوا شاغاب نسەحمارانلا نیفغلوا بیرق هکعشرپا

 لاق زار د ید کا ناب رکصندقر اق نیسو رد فقط وردرخ نالواینکا
 نو کیدو نقف FET اھت وشو اهدلح تعزناذا یناثلا تالانم اطجن اه طخلا

 ast ویفرکاو تم نانلوا نابرب هررواهجوناسنا اوارک د هللدمو یرس؟كومو
 اولا یاد وب رب لدغو نط تااخ طوعا زربد طظیعماکافسناوا نایرہلپسپزد
 او نالا اکآ هکر وارا ین یواز «دنتفراییط دج اقارب ندنراجاغا رب ناو

 1 ىت ان ںانعم ہراذنگا لصف كام و ی رنک كوم طبل طلا: یک وف هللف وج تانک ةطوبماو نج

 ۳ ت 0 طایحلا ہی للا زی یخ لاضتہلوقدنمو ءانعع لپ نکا ا
 8 ا ابا یدب در دیموک رک اضبداتفو عصر در ندناروهظدازوا بن وکم تار

 ۱ كار ادرار هلننوکس كنابو ف كااغاتاذک فا طبخ ندرف-ندبا روھظ یرقزا
 ۳7 طی ةمد نه عهداداهنبفر طبخ ن«نالفشحاجلاش هنس صاب یرلکدید

الب وطاربز یدنا یل تمکطان ناوڑملطان ظن و انعم ہللعص کیم ناطرشلاطاخح
 ۲ دور هاقل

 وک وی :ازنضت ہللا بارس لتا طخ كح ارص بحاص هدماقموویدبا ہرزوا تارظطاو

سورد ہنس ناز وكى شىراق هنوك هدنلاسثوکنعرات لطاب طیخار خارز
 ا 6نا ومن هر بار

 ۰ رفت اوت كاا یطیقسا ردک و لبرب ندنشوف هود لدو یری ناش ا ا

 ۱ يلع
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 میاد قلوا نورحتآ هل رس ڪک كِاخ طارق هلو لدا شی ورک ردنآلوش
 لا انعو لب هدنلاح یربستا هلب رسک ك ناخ كهز منه ططارخالا حال یا طارطا رم بل تا
 لال رد هکلب وسزوس نمارب بولکەنن رزوا تنه شکر طار خاو چا دارس ق سی نفلاط زا لاش |
 طورخالا ق داذا هعسج طرا لاقی ود خد هکمل دیو یی (e ا

 طازخالا هنسانعمروش هاکردنوا یز وط عونرہابدمو یرمسک لنار:و ینوکسكاخو ىر ۱
 یرایکك ئارو یخ كناخ طو رطا ہلساذا هفیس۔طرخا لاق قبرص جلب سک اَب 7 7

 كز هزه طارخالا رونلغاب تونلکلبا هنیرزوا كرابسا یرافدوق هنیعاهکر دناد ہما اوش هلیدمو |
 .كنهرمه هطاورخالا اهتج شا اذا طب را تطرخا لوقت قلعاب بویلکلیا یتادهعاج هلی رم

 ا دنشآى ا اطاور خاربسلامھب ظورخا لاقب قلواهرزوا تدش هدربس لب دندشت لواوو ی زنیم :تنار#

 :هدهماک < طخو هنس انعم اب رج چ ہلنبتعع TOT ,یزریچ هلبدی دست كناطو ی عا یا
۱ 
1 

 3 ارد بسم ریچ یی هنیرروا مو اطر ate ارغولطددآ پو بو

 ںیم لوو طوطخلا طو طخ هبفیا طط اہک لاقت او طه اک
 ینفن یدنکه ننکرب هکر دزبلوش مل رسک ک ان طلا ةطخلا هیلمرطیرب هلیچواكنغان ردپرغم نا

 کوه طال هد او رکد یقه یسک ططخا هیلبامضوتمالع هاب هد
 رب یز هلکنآهک داغ لوشہارضف كناخو یر سک ید طا: كب یطخ هدنرازعكاالغوا |
 یرغوط طخ نا هکر دیفهرپ جیغ لوش هلن وکس كانو یزسک گیم طاطخلا ھنمادضغم شک طخ
 ةأر و نالف ءاجلابش هنشا عم هصفورما هلی لنا طا لردہا لاعتسا نوصغلوپ

 لصُْمنآهدهنامالباهلبفْنب دحیت ںئھ و شر رر رر

 ٰلکتمرکدنسم کر حق هنسانعمراعنام ردیعج کن اج هزز ۱ ي

 ةطخنخ یا ةطخ ذخ مہلؤد هتمرولک هد هتسانعه کت !فاصنا ودب جم : ۵

 یزاکدیدطخا مریخ یه عقرب رعر دیا تارا هو همتا هتالا |

 سابع نیالوق هتمو ہنساسنعم رر: نیعب روش ج هلی سک كنابو یب كن اج ظئاطل 7
 نیوز یمیانالئام فن تقلطالااههون هما طخ اتال هتفلطو هد هر ارم ل عج ل جر نک

 كونو ر طلا اه ًاطخ | یا هو اطخ یورو ىدا ل کانون هن
 هربغب "یسلا تطلخلاقب قمر دشراق هلو کس كمال و نعد ناخی : طلخا دو

 دنافلتعو طلتخاف هطلخ لا قعشراق هلبر دیک نان کن نه الا ۱

 هنس يا ہلی بخش كمال ویچ كم عطلان هند دی ھوا |

 طالخال هدش رش ثیدحوهانعع هلاک كا ظالخا ۃطلاغ هطلاخ لاس فب نی راق تر یرب |

3 

 دم ا
2 

1 
۳ 

 ۱ .نددنهالتا رززرب رب دهیطخحامر بونلوا تبستزاردنوک ک از این ره سو

 : pirنوش دل ذدشتو یقف تناطو یمن كی دی رات ھچک |

 0 رو وا "هد هنسانعمدضتم هطحاو زاملوا موللوا وار اج کا یا بیل

 || تدطقنیکینیدلوامم اهطش ندطخرولکخذ مسا هطخوهرروايتناورییماز اڍ رم ندناوق

 : رشید دو عسل اک طط 7 ۱

 طالخو OTT Rg يا

 اس ماندو لع طیلخاا و ها یوم رپ ےہ رد یھ

 ططخ



 ۱ | یبمتدزمجرصآ اوصآ ربغ نم كفور»باطب ءاجاذانالف یطبتخا لاش رارپدەکَا١ بلط ||

 ید ضار ہبوص نالوارادسقموب ہکنویلوا ٭دلوکەرک ہدضوح كرک کمتر ||

۰ 

 | هدنرخآ لکو ءاچروم "دنیا چه واطوح بو ہطاح لاقب اهانعع تالذکه نوک

 ]| ةطرج 9 لوفترولکم دانی اوم تج ضو لبم هطیح وفواكه شاهه تینا جو غذا زمه

 ۷ 7 جیا تام طوح املا لوقت لرد ید هکمکج یر اقر کد درخ طوحو ك يلع لوعت ال وكل
 تل اظاتج لاف ق وا هال هنن نالوا هیلعدنعم ندا رسک نانو كن ةە طایتح الا
 مال ٹفدحااذا لیا ہتطاتجالاقب رار د یخدەغلآ ه هنروایهتسا ر طاتحاو ةتملایدخ ادا

 ؟رب هطاجاو الہ طاحاو ہلعفرطاحا لاسنقلآ یرحا ب روہالق ینهنسنر دل سک رمه

 N للا تطاحا لاقت ر ارب د د هغلآ هب هنر ؤا

 ج لبق نمو اهب وف اطبخ ہدہ صر الا ریعبلا طبخ لای قمودشراق هلبنوکس
 نیعءاوشعو رر دءاو تع طبخ طبخ فس واف ر روا تیادھەد از

 | یو تکنو هن بدرب نوا فعض هدر وب هکر دهقان لوش

 < طبخ و مایا ناکنیح هسفنحرطادالجرلا طبخ لاق لربد د هتعاو هسرولوا هدنفییسفل
 ۱ لات ب رپ د یدک ناسا ند ی هنسکر طخوود نوشودیعاربب اريد ەد غمروا یجاغاەللا

 غادیرفرا ےبرذؤا ولبوا' كراوططسخوامکنز .ذفوهربضنم ہیلی تععنااذا لجرلا تطبخ
 [|[ناسحاندەنسکرپ هجو هيري كناتو كنهزمه طابتخالا هرمع) طبخ لوستر ار دیوی

 تو

 نج ةلبفیفت ؟نئابو یمض تلاخ طابخا وه وهسانلایایاوه لیا طباخیایرد ام مهلوقهنمو
 داهل دید شنو ی كباب ووهلنیتصق طبيا ناطرشلاطخت لوقت هنمورداکدنونچردنلاحر

 7 ا ءِ رراش دغولبوایرفرا هکر ردعاد نزوآل شه رس کاخ طا طال

 ےندەننالق یاب هزکصنبک یر ادقمر تگ هعبخو ار دهن نال راز وس

 یو قیس لا دطبلا طبخحلا رارپد ید ہرادقمر ندم الخو ہرادقمرب ندراوآ

 کر دوم ناراوتںابقم فصن ندنرادق مثلث لینوکس كل ذ ک كِابو یر کل ناخ

 هعرج عم زدییکهعرچ طبخ سا هرزوایوفیرهوجردلکدرها-ظییدلوا قتشم لعف
 :نالوامقاو اه رهوج طخ راضعب زدوص نالفقابهدهساک لپ وک سس كەلم: ارو یمن

 رسو طرخحاا ر رطل ا هنت انعم لیلف ءاماملطم هلنوکبس كن هم*یازو یرسک كيج شهد

 || قالا بابلا نم ہطرخاو لوالا با بلا نم هطرخ دوعلا تطرخ لاتب ق غوص ناف كجاغاهینوکس
 ںی سیم قدؤلا ثطرخ لوق ید حد ہغمربض قارب طزخو

 ike رخ هنود لا نو هجنراو هنیرخآ بوتوط ندنسالعا رار د دنمریص بلا نغارب
 کی دلیک ك فاقد انتو ر ول وا لا تمعتسا هدنلحخر دلکشہ یسەیوا ندنوب ردوب بابلا فام |
 مب رخو ماشمااذا ۱ ءاودلاهط رخ لات راریدهدوگمنا لاسهسا یهنسکراود نالوا لهس

 کلوشا هجولا طو رخ خولا طو خم دومعلاک هنلوطا دادند! تطرجلاشرارب پىدا

 در هیت نیلوا ولنبا بولوا نوا نزوا لی افص ةبح اطورلٹو ا هیلواولنیاوەلوانز ؤا

 هم هکر دض ر لوش ہل طرهل ا الطب ضق ءاودلاهطرخ لاقي ہانعم مرکبیشلا
 دلوارکذ هقان ہلب رسک ك زمه ظارخالا رافج رافج رادوس شیشوبوا یکی را هراب شرک
 ا انوار نوک كناخو ئر قو طارخنا ةفانلا تطرخا لاش قلواضدرم

 سس

 مح طورالا هل وا نداء قلواق لب اره هکر دنالم ۵ وش کلذکُ طارحوهفان نالوا
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 ۱ ودهنس اعم لزم ہلنتضف سا ار و افا طی الیہ هددکعا هسدنآ طلطحوراربد دەکا

 هنسانعم قمراوەغش!خرزرعسلاطحتا لاخي قمراو هخشاهتشنرپ هور سک كناحو كەر به طاط#الا ||
 كعييم ودنا تمرح هدعی هلک نانو كل مه طاطخ الا رده باسن دہ ددنسذ یریغو

 ہلیدمو یرسک تناطو ی اح ةظبطألا اتش نان :م ناللف 7 الف یط سا لاقت جل |

 انع طح یا ةطح لات هلوقهنم اف یھانکداب رک اح ةا زادخف نالوا عقاید
 | ولەسذبا ظفلترکا ی دنلوارما هلکغی | ظفلت یا یارسا ونب هکر د هلکرب هطح طفل ید رایضبآترازوا

 هنس انعم ببشن ناکمرب شدنا ہللا یم كا سطو یف كناح طوطا ید رونلوا طس یراهانک- ||
 لوش هل سیعض كناطو یخ كم نینتلا ةطوطح هل وا عرس هدا ز هکز اربد ہرەقاث لوش | 3 ۱

 نکرروپ ہود هل رسک كناح طاطخ ا هلوا یوتسمو دونم ید جاج یبا كن هفده

 ناکاذاطئاطحىیلحر لاق ہنسانعمر فض لوح وکلا کلا ی كناح طاطا كعر وب قرذایطەت نرالو |

 كنشاب رک ذ هکر درایلوبس لوشهلبعقف کلا طاطا ر دیعما تهنسنکزب رفعت نی طة اط وارتفص
 دارضف ك لاح هطاطل ا: رونلواقالطایحد ہلال وا هاط ی 8 ۱

 لوشهلب رسک کو٣ 091 هنس اعم نیللا دب زرار د یخدقنغا عقد

 تا ا هرم راو ا هفت ا ا 7 زردیانوکود کا: کردن

 ےس ۰

 ترصض ےک لک كناتوكن هزمه 'نقاتحالا E دفا ر
 هدبضغ یلوا كنلالض عي طارفالا لوقلا اوساو طالتحالا لا نا نا الف خه ۹ الکقو |
 قانا هبخف اح طا كخادنهج ود نعت ىل ھه طالحالا رددرن(یعقاتالوقو |
 سنو یطغ بثد لاقناک طاح نا طش لاق زدنا تلا هلکن ارات کا هکر دیس ات ك توا ی راک بد |

 باح و رار د هج اغا ساجر یضغو رد ن اطیشەنالہب یس هشاطب رک ردنالبدا رف ندناظ اشو تلح |

 ردولکارزوہردنوا قجروقرولوالئامیسنج وه ار کادکردنوا نیا بد دشت كمال ین كا

 توا نانلوا رک ذ یدحاو هدف كلاح ةطامحا رب٤ ر نشود هرز ايچ یدوسهدقدزابوق عار

 هنمو هنس انعمبلقلا ةخىتەترۈا عار و ىد خاو هل ك اح تلقلا ةطاج هتسانع نوار ندنسنح ا

 | هدزوا ی اور هدیبعوبا رار د هتنوشخ نالواهدزاغو تالذگکح ءطاجو ملف هطاج تدصامُهل 0

 یجهلیغف ك نونو یرسک اح طنح ا ہنسانعم مدنکیادغب هلینوکسک اونویرسکاح ةطنا
 كنون كناح طونلا هننکنتاصیادغب هل. دند شن تكزونویتف كلاخا طانا هن سانعم ربا دف

 یم كنونوهلنبتخف طاعت نوعغب دلواولدحنار نوخ رز رحاص هراتیم هکر دهس
 جا طونح مرکز زولع طلا لج راه طنح لقب اص ییهنسن نانو

 ہلیرسکك نون طناا یتفنص قءاصیادخب هلب سکس زا كان امف قا
 نالوا نالوا یغالنوا هود ہلب رسک كن * هرمه طاتنح الا رجا اذا عدلا لاب رد لش

 طراحلا هقروضیاو كردااذأ الا طتحتو ثعزآ طنحا لاش ییسمراغا یار ب
 ٰلان یدلوا باقنم هپارؤاو هنر اوبد یجب هل دمو یر بک لا ناطنلا زا

ê ninینعیاطئاحهلوحیباذا هعرکط وحلاقم قم انراوبد عرکشا نزو لغ  
 لوح طوح آ مهاوقنمو رارب د حد هک رود فا رطا نسب طز وو ہلا راد هتفارطاكنفاب | ۱

 شبا راوبد ہنفارطا ہکردغاب لوش هدب دشتو یتدلواوو نم ہطوصقا ناوادا یاز مالا تلد |

 سس

 كوا یا طوطا اهانه رسک ك ناعم ةطابلا طابا قوشاطاالذ مو یر سک كاج ۃطبلا هوا |
 سس هست هم
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 ططح

 اا لاق كا PTD نو زخ ملل ہلئسا اذا فی طلح

 بم یر لان ہلا ام احد یه دن اهنوآ لوا کوک راف .

 00 اد لا غصفرکاو تبعحا لانش و طتحتو ةاطنحو نوتلاب یلطبح لجر لاب ۱
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 ٩ ز شولواب زضهدنهح قجا نالوا لصاودیصن ملم موب وءاسع مقا ان لئ اٰیفو هنسانعء راق

 دوخ انعم داسف ردند هد:تدمو زواوا باغ یداسف هقدلوا باغ یت وطر كغم ا هابس

 ار OT قعموانزو ر ديبكا: هلبنوکس كنارو یخ عا لا هنشانعفقعارزواردنددم ۱

 کدہ د شرح طلثو ردنیکما :ہینش ہرخآ ینیف رح دخا نيف وا رصاف ہدظفلت ناسا

 ران تا اکا ید هدیسراف ناسلهکر دبا لات عتماراتخخشا ین هکر دهنسز
 [ةظلا یدن اراکنانسهلکهیاتعمو كظفل ناناوارکد ثوغلاواوزد ہرزوا اور لیعش یر ضذ |

 ۱ از ہزغ لو فید کرار د هقجا لحر هلبحتف كنءرمهویردسکتناطو هلن وک كارو یخ کیا
 كا شاب هلینوکسس كنار هدن امو ىم كيفو كن ةطمرملا هرزوا قلوا
 کن توی دشن کئاطو دانت مال هل هلواهدداز رخ مجعهکم ردبا نظیر دبا یر ۵ وون

 رکی كطنا ہلعض كنا طا قلوا :e E 'لتغلا: هن انف

 لاش ین تللدکهلیرسک ت نا طاطتلا هنسافعمهسوک تالذکهبعتف کيا طلا .طد
 IEPA طلا تروع نالوازآ یراخاقهبقف كا نی اطا ط طاطد

 نوک كالو یاد طلا اضبا ءالا طع لا ونا اذا مہارا بابل نماطعت علا |
 ا ار هرغب قاااذآ ین بالا نعرعبلا طلنلاشكعا ال هقیفر تسا ی

 لوکس كمالو یف ك بج طاطا( ال صف )اطا طا نوطلت مناوارعب نورعبت

۱ 

 سست

 arr هجا طو او وبا هل ول کلا و یخ كاحب اا طتا 0 الصف ہدئازملاو

 ۱ ۰ تارڑ کک هی خا طا.عالا هباوت لطدا دا ار بانبلا نه اطوبخو اطبح هلت طبحل اش قلوا
 ایک نم ارم یو توس ونص كنوبقط ابوها ہطٍض ا لاس اف لطاب |
 یو ی اب يا! نم مر دان لو دام ہرا هژنیتصف طبطا ا
 ۱ راد سد هنمنچ سا نالوا دنا یاو خش یرانراف بوبلتوا قوخ یواز اوطتالذک خو

 دلو زا قوا نالوا ياد هادبس ی غ یردواج ناب ہد لخاتراوط طس یدنا تیکسا ناو |

 ندى وريا پپر هل دوخاب ردبا لتفاب ییعک مب وا اطبح لت امہ را تذب ام ناو ٹی لایفو
 او تا نالوا رک هدنرفس یضعب ه هن دلو هر وب ره اربززلپ دتبا همست ويد طبح ہو من ثراخ
 1 لطف نانلوارک د یظ نا راربد مت ین تاطبحتهزاروب رم كلذ یلعءاش یدیشلوا |

 ۱ نان مالع برلوا هماقلا ربضۃ هلن رصف كفلاو یئوکتس كلونو هلنشعف طلا هندن

 خس ہد هر و زم هلک فل اهلا نۈنوززاقزولوآ هاك :ارولیفروممهرولوا « هاکنسک ۱

 رسک ناطنسربد طرح نشررونک اب ؛ لدب ندفلا بودبا یذخ یون كنبزتسا نسرولوا

 سا کاوو خوتفم یل دام كفلاکا نیک لا ارشبو یلحزدلکد نوجا سن ات لا كروب زماربن
 یبا نوان اطا هدنآ هک مساره كلذک ن نسر د طنبحنب ودا فذح ناو بودیااس ةبا ون
 | نشر تم ٹک و رب دن تاک دب قدحو نسرد فذح كسراب دنسفنفرش

 | آو پل یک ك ناطو یدیدنشپ كباب نسربد طخ كسرو صوع ندلوا فرحرکاو

 الاونم نام رک لاحد هدنس هلک یئرذعو هلیدمو یزسک کون نسرپ د طبنبیح كسرپ ءضوع
 تود البد دخن كناسطو یف كناحظحا نوگ*لدلوا یتدش رارب د هئالسرا ی

 | له طحاو سوفناوجر لاو لج زا طخ یادش کهردشا نشب رک باب و یل آن رک !كنآو نالا

 هکعا



 لوبقرذعطسوردتغا خد د ہللا داصوەنسانعمر تن تغاط ب وچآ بوک نمو یف لا 1

 هلنوکسكنبسو صف ك ناب طلا لربدیخد ہعل لازا نەاشتحا هکر ظسبو ابد هد هرذع
 صرالا لع :یُملا طسنا لاش كىشود ORL طاسنالا هتسانعتتعس و! ۱
 طلا ناخ نال نم تطسب لاش را د ید هسفلوا لئاز تعاج طایض وا

 اهفراس یا دال بلا فط بتلا قب كن ارس اسضرعوالوط یالودلہ دید سشن ویمن ف ین سو هل
 مساوی كناب "طاسلا هنس انعم شارف ہن سن نلنش ود هير سڪ اب طاسلا ۳ 5

 ضیا طیسب ناکملاقب هانععهلندمو یرسک كابو یف كلا طیسلا طاشب ناکم لاقیرنالوا |
 هل رهش ص مو ع طیسبو الو با طیسب نالف لقب هو دهد ههنسک نالوا مساویغاجوقو مەدوکوا
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 عساو شارف یرلکدید كطسشازف ادهو ہدنامز ین دلواراطشارف یرزاکدید ی یاشار |

 یرسک كناب .طسلا دنفو نوا دف اسیراکبدفطسا قصار حیا

eہلا نالواقحا دنوي عنمد ندنسانابونوف ناخ هدرب رهن دلوهکر د 2  

NEزادنلوا عقاو ن اط سب هادی لب هدنتءا ار هل دبع میت ةقلطم یا  
 هبا زظ ی ج تالذک هلی ف لن مہ طاسبالا هنسانعم :زهقاننانلوا ارکذ ی

 یف كناب.ظلا )قمل ؤا كرت هدزبب هل دلو هقان ہلی نمک كنها ظاسالا

 كنا طیلسلاب یک جاجدو یکههاجنرونلواقالطاهتنومو ۰

 ای وت دم اوج شکم هنساسنعم تک هلدمو ی ۱

 هغالنوا موضو دعبااذا موسلاق طعبا لاقب ەتسا مد احب ا كم هازال
 كتاب طونعإلا هنس اعم ىداولا ةزسىستروا كى رد هلن وكس كنبعو يمض تاتو

 هدجواهت دج ناوه لانتباک یٹلاب ملاعالامطدعب نا وهلاقب هنمو هاسنعع هژیدم و و 1
 عش روا ہلا راد هرصف تدالویعض كيم ۃطلابملا راد ہدطاب تا هتسنر نوک جو یخ کلب ا ۱

 اودلاجناذا!وطلابت لاقی یشروا تالزکه لس كمال و هلنبتعف طلاشلا نام فیئلاب ةب اضم |
 طال رقتفا اذا لجزا طلبا لات قلوارقف بودی لام كن کر : لی رنک نرمه طالبالا

 نک نالوا راقف كلذكه يع كمالویمضكيم طابملا طاملا هنسکنالوا رو علوم

 2 یکی یشل اما طیب لجزا طلب لا قلوا جا دینی یی
 ناشود هرب هیت كلا طالبلا ردهبانعم نانلوارک ذیلباهلچپس ءاعنو هد 007

 ندنیسفتالوک مر دیدشنویعطتمالوعف تاب طول طولبلا هدرب ؛ یریخ شرک

 هکر درومخیلوش لینوکس كمالویمضكناب هل هطلبلا راربددنلی بودیا فی رحم

 ہلددشب : كن اطو هلمسخف كناهو كناب طهلا نولکهد هنس انعم هاش

 نکد ویژرید مات هدیس راف نالا اک اب رحم یمازاف نون وا جط ہللا هر
 نانلوا عطر هلبادوس هدنراباک تخل یربعو هدسومامامار د هرزوا دع یب نا

 یخ كا دطآ تالا (ماشلالصف )اراش درد 3 .
 ما نمهو یف لنا طلا هنساضم ۶ آیا مرق ہللا ہنی هاو

 اٹ طو | یتتفش اذان قلا تلملب لاتی و ترف یار یو
 ۔< ]| ندلکد توا تین ات اهردیدحاو هلب دیدشت ثتكناطو یھ كلاب ةطملا رول
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 ۱ شرف رام رنو یاس دی ید اصن یم 7

 ۱ اد رو اور ہررو وا !یاور یا که :بهذورففاذ نمره لوپجهللءانتلا

 طع

 طنعا

 . طعم
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 تمل بدتر +لجلابلاغ ی لە نکش ندو یس الا نوک ےن لو ناجا
 قاب نفر ناز بلک دی تار هاچ لیتو بقلب

 u 8 ح میلا ام ال یر ھوا حا علا فجر نم ءاط Oaks © ای یہ

 یو ۵ جا ہدایز ید: یار :تاعروک ئ قالودویج هلی دم عزم اإلا

 ۱ دہ سوگ ری دید هطبا تر نجله طوب عفرف بودی تباکح

 1 رب هنر کف, ور" تا زرد طب ہر یی داو تبانھب ید كد
 ولآدنت اتار خاص یادر غاتطیضاوررب دی نافع اط صام اتو طب تعلیم

 یدہا رزوا ہجوو یسفلادر مے هللا یضر كن راز هولا ورازند ہققاب هنیرزوآ یزو وا
 کمان مهار اج نی تباثا اش اب رازي د هخه زا وب مساوی دراطیزغا هاب رسک ت ناتو

TTازش  
 ندلعفارب ر نس زج رخت بودیا لوت هرّروا لامنعبارش طباتب و لاف کلب نیز لهن دم

 ورؤاو وا رییغآ بودیات راکح هرزوا ىلصا سبنسردیا هی سا هیسهلج
 رد فور کو ال کی او ولد وبلاح ہدنس لت والوامیست
 کو هلی رطیک ات نس د مهنلکوامه )لکه وخ ان نس ر دارش طب ًاتوودوارغ طب تاور تيا

 الک ارش ظب ا ءاجال زال وا خلوا ظوعلم اا اونو دوش و وذ «دکد لک ماکو

 دشت رخآؤ ا تھخ یطب اتا ٰیطب الا ںولوا ذر دمت ارش طبٴاتالواد ین اج

 او یفوکس نرو یخ مه یطرالا یطرالارهلکداجیی>ر ویرتخصتكنویو هنن نالوا || طرا
 د طورامع دادن افتشم ار زرد ہرزوا یزو یلعفو و ربهدررب ولمو فر دج اضارب

 7 جی او یرک دن مت انس لدب قو لوک كابو یزننک وزا بال( فال لصد طبا

 یس ناف زردلکد نو یا ثی ندا قاط الا ك نویو هسناواتضابدیر د
 تم باب وو نشریدیط رم ع ا: دقت کر دقلوا هرز وا یزو لعفالواەکں دراورخآ لوف

 زولیفتونمدم زکنو هددفر سهم كسل هیلصا لا كنروبرک (ولامن هللا :اشنازوتلوا

 او نس نونم ہدەفر عم نسرولبف نونم هدهرک:كسرول بق نوجا قالا
 را ی اا یز کارو یخ كندز ده طلال الا هسلبا لک !اطرا ناشیدتناتناور یوطراو

 ترج د ليسو رنک ك مزج طارالا هبلوا لیصاحیهلو كنآ هکر د هنیکل وش ||

 مجاور نوبل تجرخ | ذا ضرا تم کو ضرالا ثطو الف تم تب طراز یر ۱
 a طیطالا طبظالا ردکلکندین الت نالوارهاظ ہدحاحس سنا مارد هرزوا عن هغللا طط

 کر وزاوآ ییښدواب»ودوراربد ج دهکینوا نراق نیغلجبآ طیطاو لیلا تان گئ الا قی
 ورەم ہیرا دہ ديا نک تفافو یعف كر ہا طقالا هدکهشاتیلط نشادلوبو زس ہذلاو || ريفا
 )من هنلفاَف ناک رنج تاف اقرار: ولق نکا اسیفاق هدر اعشارولوا هاکورولوا ندنروغو هک هناا ےہ

 ذا ایوب سن طقالا ذاا ذا تطال ویت عادات كک برس كنەزمه طاقنئالا

 عقب ہماعط طقا ناسفب قاق شكة اعط هلیئوکسكفافو یف كرمه طفالا زولوا ||
 خال ماعط ناف تانکهبضتفاقو یف کی" طو] اما طقالاهعاذا نانا بالا نما |
 ر اطا نالوا هدب رح اعقام یدنبا لالخ و هنس انعم ب رح مو میر( شارغو الب رسک اقو |

 انٹر ی کر رد دال وشەج .رحدلا نرو ىلع ةطفرلا ةعقربلا (ہابلا لیصف) دنسا طط برخ طر

 زرد لات ید هد گوید هدر ظن هز دازاو دنع اعم بر اقتموطخ

 زولوا لصاح نالن پتل اک یزاوآ ك: :الاهودویراوآ | نالوا ندلجخ تلة كن هود دمو يزرنک ۱

 ات

 و
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 ضافالا ابد ندرت شل یس ەقرا خو وف هود ضوتو عزا تماشا تل

 تالذکه بدم و یرسک لو اوو ی كن هزم ه نضووانالاو از: نال وا عفت هلبتووکس تان ونو یخ ننه
 شمربکی را کر د هر و دلو هلبنوکس كاوت كلو او صخولا (قاولا لصف )رار نالواعفترم :

 شانرودهیوکتس تكناخو یفلواو ضیخولآ فئاج ریغهتعطاذا عراب هتضخو لوقت يلوا
 ضاریالا لا اقلاندروغوارپ یا هنسک ندباتجاسیاضق مرکتلا نرو لغ ضوروتلآ ہد

 لاسقنو ۃدحاو ةرع هوجو دطث اع جرخااذا ضرواو لجرا ضرو لاقب* هانعع هلن رسک ززم
 ہردطرموب یییارک افرذ ةدحاا ورک تق ہرذف تماق حت ضیلا یلعَدُج تناك دانم اج هل تضرو

 هل سنکتندج*ءاشو ینوکسسکانهامهم ءارو ی كد مودسنباانلاد هرنکتساجق وا »نان |

 یلعهتیقللاسقب رد هنسانعم هل هلبنوک سل واوو عف کہہ صافوالا ردقواط ناتەرذطر ما
 عرب صافوا ورد هنساتنعمهلعع لا هجم ءاز و هلن اف د زاف واک یکزافوا" هلضع لع یا ضاف ۱

 یرسک ك زەربه ضصاقبالا ضافمالا رادهنسانعهدلع هل وکس كنافو یف واو ضقولا : ضفولا ضافوالا قعضوتا

 صافتتساو هنسانعم منصربذهتب هلع ب ضنو نوشفو بس ماکو و سا

 لوح صافیلا ہل او هدرطا ذاهضفوتسا لاقت زرید ہد کتا لات سا و هکمر وس هد هک ءادرط
 نوک كاافو یتفالواو فصفولا هضفولا ههرس«یاصافیم هفانلاسش یتدبآتعرس هلن دهویرس 1 ۱

 ضمول جہیز کل واو صافولاز نوا یا غاہدن جار کی دندیر روبی وق نوا کرد ۲ 1 ۱

 | قفاردلبكلذکهندمویرسک يه ویعفلواو ضیمولا قماردلب زآ یر هلوکس كيو یف واور|
 افیفخ اعم علاذااناضموواضیموواضءو ضعقربلا مولا قمار دلب تالذکهنبت* ن

 ءاحر بدر وفحاکاہسنبازواجتہنسپحا ینئلدولب بوب ار دلی نا ورد هدقد ار دلیهافیفخ ن اعل قر ||
 هقیقعاک اهساک اون را ی بونازوا هنس هنر وا ككوک قر ناو هلثافوملهلمهم |
 رظنلا تقراسا اذاۃأرلا تض وا لاقب ری دهدهفهاب نیلروغوا ضاع اول ارافاّقو لیا هلم هم نیب 1
 ہزریکاڈا لوالا تالا نهض هضهاغ,ق مافی دن داضویمف ك زاغ ها (ءاه اهلالصف |
 ضعیضهلا ضمهنافهضهلاقیهنسانعمراسکتآ قعاف قمافواهلبرسك ك ناهوكنءهرمه ضاضهنالا هقدو |
 نع هنلاوهانعع هلم داضو یف تم صوضهلاو هنسنافوا ہلیدمو یزکےلداضو یف ك اه

 یقئعافوا تلذکهب رسک ك نانو كن هرمه صاضتهالا تالذکهانعهلبعف كناهو یکم كونو یو كي |
 نالفلیسفن تضضنها لوقت زر دهد هک اسکی سفت ضاضتها و ءرسک اذاهضتها لقب سا ہر ۱

 ہلیدب . دشت كلوا داضو یف ك ناه ص اض ملارار د هکمر وکر صةوربقح یونسنربدازاساو :دزتسااذ
 نده الخ هلیدم كفلا و عف كن اهءاضهلا هیلناه دین هر تورص نب دو رک کر او 7 ردککر ال

 هل نوکم كِاب و یف كناه ضیهلا ہرزوا یناور بلعت یک ارععزد ہرزوا یزوءالع وا ردنعاجرب
 هک یرغا رهورونخا دعب هرشکاذااطیههض.هب مظعلا ضاه لاب اف هرکس هداراص

 ینا ماه ناق ازاد یو ههافذتسشرا رکن هنسخر ضیهوررب د ضیهاک هوا هرز
 نالوا رسکتم هرکص ندقدلراص یک هلیدمو یرسکك اهو یف كه ی

 كانو لوکس تا اهو یمض لپم ضاتهملا ك اذكى ءنافوا كکهلبدمو یف ابوهلنوکس كنونوهلبرسك

 هفدصب رماهناتب دخاقو دلا فو یکه فص باعصا ہوا شاک ن د هددعتم ل ابقهک رد هبدفل حرف نالوا ۱

 ضفوتساو ضفوا لب تعز تانک رنک ك نانو كەز مه صافیتسالا

 | نابنلوا رکدوواض اما قبلا صموا لاقب قمار دل قربكلذک ہل دو یسک کنہزھہ ضاعالا |

 | كناهو کنز مہ صابر نالا یعئافوا ك کہ رزوا هجونانلوا رک دیر سک کلات و كن ہنزہ ایتهالاهنسنک

 ۱ هضیهلا هنسک فان کل دمو ی ناهوهنوکس تاونو یب كب صاهنلاو دمو ی

 ل

 ضخو

 ضرو

 ضفو

 سس



 صو

 !نالوالصاح نک یخی ها س ضاقناوهتساننعفرقن را دبا هد ههر واق ا هک رار د یف واف ۱

 ٤ا۹

 | دمكف و یخ نوین ءاضفنلاو یسهئرتد كناج لينوكس کكنافو یم ض كنو ةضفنلا
 هلا هیغاب هم رب ضوهخار هنر بل رک ر دەز وم غد ل وش للذکه ضفنو اه انغع

 ن یدردبا بولی وتنم نو بلا , بلال ار طة صاغنلا معلوقهنعو هنس انعم ناف يف
 ماسفلا لا نوع اما وا میرولکجر اطقر اطفر ءودهساوا ناتق ناخ میر د هنس انعم قلتق

 تحف هضفنلا ضاق هیلعاملا هر درازا سحر ن درازا یکیدنت ر وارافهالغو اهل سک

 هنلا نوهکعا شتر دیهراوفوخد وخایردیمراو نمود هدنآ ار دنوکه 0008 ۱
 3 سہو ضبافنلا یک هعبلل یک عبلطردەہانممنانلوارکمایدمو یرسک کافی

 | ناو اینک و زم صاعتاا ضافنسالا هرزوا یتاورورعو از ولکہدەنس انعمل ہود ق دا
 ۱ ضش ہری ضافنتسا و كار ظن ہیدنسنر ھ هدناکمرب هل دند شو یعض كنافو ہا تف

 ورم نالامیکترل هرذنوکننوحاكلب ن نفوخو ناما كتالو کر ردهتع اجلوشهضیفن و |
 دوم یه یکم یتف كنون ضقنلا ةضیفنلااونعب نام وقلا ٰضقنلما

 'كفاَقو یعص کیم ةضفانلا | ببالبق نایزوج بولکوبهنسکع هل یعص كنون هضافنلا قمزو
 ۱ ںیہ ET دضَیقللا كل وس فل اع هنشاضعم كمالك لو سام دق یمالکرب
 | هنفالخ بہا صافتال الا ہلوا لب اقم و فلاح ہن ومضم ت كت :رعشیکلوا كارعاش هکزرب دهرعش ل وش

 | فیعض بودلفرا رفسقآ هکر د ۰ ود لوش هل نوکس كفاقو یسک ءرسک كنو ضقلا كلز وح نو اکو

 هرلوش ضقنودنسانعم) هود قرآ ییجج هلبصت كن هزه ضاقت الا رونلواقالطا ید هبهقانوهدیا
 | تات لطوفنمز رد خد هتسدنش كنة نسر صفو هل راب نعال وا !وا برقی عزم کز رد

 ا قلرایرنغالوا هرزواكع زنم هدیدشتو یمض كهاقوهلنیتعف ضقنتلا ین ییعموانزو یبکت کت

 هرغاح ل س و طلب رسک لنهنم ضاقن الا تزطفناذاةامکلانع ضرالا تضقنت
 لب راتلوا هات كن هود هلبدمو یرسک كناتو یخ كفاکت نکو ضاقناو تیوضادابا اععلا تضفنا

 رد هد هكا ت وعد بورغاح یی یکضا فناورد زاوآ كنیرانلوا نسهرپدهو هرفرفو یزاوآ
 نار ورتاشا لند صاقناوامبتوع داذا ضاقنا + نعلا تضقنا لوس

۱ 1 

 ۴ ادا هزه | ضقتالا قب راربد ځد هکلکر غا وب هیدقرا ضاقناوز ده ورکم وکر رپ د خد

 |یذلا است و نو وا ا یراخاغا نالا تقو ینیدلوا رغا کلوب نعت ر دندو ضا كونو
 منا یزاوآ كنب زاجلاغا نالاب وكر هضحنلیدم ویرسکافافویتف كوئ ضيفنا فلا رهط صقنا
 اوت تر لا بسا ضعف وطەلنبتض صومنلاو لینوکس ك امو یف كنون
 ۱ ۶ وف اذا تبنلا ضمن لات ربد ید هکعشر درب ۲ هلاک ین وب وتت واو ماقاذا تلانلا بابلا نهاضوهنو

 ۱ رکن سا تاناهو ین كنءرمه ضهنالا راربدیتد هنسارا ںنیرومواہلبکر وک ہود صنو
 او كنءرمه صاهتنالا قمردلاق ھ زہ نوا عا اور یک هزمه ضاہنالا یکن لفا اف
 “رو وظ نا یف ك راهو ی كيه ةضفهانلاا , ضتهن اف ہتضہنا لاقب قمقلاق + زاروا عاباەل رسک

 هالا قوشروط ہلیصح سکر ھه ہدکنجالبا یم كناهو یخ كنا ضهانتلا هنس انعم تمواقم
 ر د هنا لوش ضهانو هدبا عورش هغچوا بولوارفاویرلن ان انقهکردیسروان شوفلوشهلدرسک كناه
 وا كنساب اب تن هنسکر لپ رسک لکه ةضه انا ہدنسالعا یئاجزد ہدنا لو كنآ

 ۱ سوک ما یف ناص تنهنسکز هکر ید ید هان کلوشفض هاو شود هبضعاک

 | ندتالو هوك اوو یتخ كنون ضونلا هرمابنوموقن نذلا یا ةنطهان نالفلاملاقبرالوا ادم

1 

۳ 

 کن ران قزافد ؟یمراقجنادف قم اچدغفرفچ ین ھنر لص ونو كل ةتالو ا 2
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 سین یا نید نم کل ضن ام دخ لاب راری دیده غلوارسبعضنو راربد*یشهنم یدب صل ارز
 یا نالفنم هفح ضس وه لاش ؛ قلا زآرآ یبهنسنرب هل ip كنهزمه صاضن سالا

 ءامزربد ہیوصزآ ہار دمو یرسکداضو یتض کون ضیضنلا *یشلادعبءیٹلا ہذب ہذخأبو٭ زصتس

 یرسکكداضو هلصف كنون لا هنس انعم وص زا عج ہلبرسکك نون صاضتل هست «لیل

 زرومفب زآ یج - ہللا یرسک ناب و یف كنون ضئاضتلا هنسا نعم لیلق رطمرومغب زآ هلیدمو

 ضئاضنو تار یک ar یخ كنءرمه هضدالا هتسانعم

 شطعتاذیا ضئاضنتاذ و ةضيضن تاذلبالا تکرت لا رولکک ید هنس انعم قاز وص

 ضاضنالا زرد ید 4زاوآ كنس اعف هدنرزوا شاط ۰ نغرف نکن ولوا ناب رب كناهضیضن و ورت

 نعل نللانماضیضناتهافس اذا ہلاع٭ ىعارلا ضنا لاسقی كمروجا هنس زا هلایرسکكنءرمه

 لا كىر ناد نالب هل ززلا نرو ىلع هضنم هضنضنلا هس روحا دوس زا دقمررپ هنب راف الغوا

 كا كر رح ناید نالی علل ذک  ةّصاتاَلاو هلن وکس كدام یف كنو ضا یاس
 یدمروبآ هر و بآ وجیربعندهم بد نلید هدنرغا هدکدنالآوسیضانضُندهم راوذ یدنا ۱

 كنون ضغالا راروندا۰ا وسم هلکت آهک دحاغا سنجر هدز اههینوکس كنیعو ی لو قحا
 اض# ضعت وصفن هسآر ضغن لا كنا تكر شالت صوعنلاو هلنوکس تانیغو یخ

 اذاهسٌأر نالف ضغن لاق رربد هد هكا كي ر حت ضغنو لرحناذا نا لاو لوالا بالا نماضوغنو

 ناضفتلا راربد ضفناکآ هلوا هلغامل اصهکت کرح رهوردیباور شفخا ول وید تالو ی دت هکر ح
 فیثکطولب و اضغن مالغلا هی وربعبلا لحر ضغن لاش تکرح نالوا هلغام اصلزکهنرتعف

 فثک اذا یاعسلا ضهنلاش كماتک هنناجر ؛بولوا یکردبا تکر ردنا تکرخ بونلرغآ هر ومغت بولوا
 هکر یحاذاهسأر ضغنا لاق كا« كعا كب رخ ہلر رسک نه نه ٰصاغنالا رسالو هل رهب هارت صحت

 كمالویتعف كرم لاحم ضا لالا مس ور كلا: كيلا نوضغنیسف ی لات هلوف هنمویشلا ن بس اک

 كضغان ہلیدیدشتو یف كنیغویمنص كنون ضغنو هنس انعم هيظعهرکبردیعچ کالا هلی شیفت
 تانکیک كر وکه کرد هنسف مالم لوش هلیرسک ك نیغ ضعغانلا هنس انعم هرکب یجبدبا تکرح ردیعج

 تمکلس هلنوکس كنافویضف كنون ضغنلا هل. كەد نبع هنسانعم قورضغ رولوا هدنشاب

 كناكمرب ضفنو ضغتنیل ٹکرحاذا لوالا بالا نماضفن ہضذنا رهملا وبوالا تضفن لاش
 اداوص هح اوال تملکم ادالاش 400 ناکلا تضفن لوترارہد یخد ەغمش هناجر ھه

 هتان کل گز ک کیا رو یل  ضیفنتلا هرکتن«یرتلهتفتلایا ضفنافار امن تملک
 قارسل واري لرکرشو د ندجاغا هکر د هنسن لوش هلنبتعف ضقنلا هت فن لاش ر دوا هغلاښمددش

 ضاقتنلا هنسانعف ضو بق میک ق هنسانعم لوغعف ەز ول وا لعفوب نسي توئبلۇا هویكزرک نوا
 CYS n ضافن ورشو ذا ككا: سندحاغاەکر ددنسل وش هلي كنون

 تولق حوتفهینوابلمنررونکهراطق ی هو د كنك ود قزآ قمی بلا طقبضاتلامهاوقهنمو
 ضغەفذا ضغللا هانم هبط كنونكلذک هام هضافنلاو دضافنلاو لاعنهاءاش نار ولک کت یدربدردهتسانعم قلق صافن

 لوش هلیص تانافو یتض كنون صوشنلا رازر امحهناد هلکن 1کر دهنسن لوش هلضف تازافویرسک كيا

 لبالا تضفن لاقب ویدکلس نس هبنکش ی هد اهشرک ٥ ار لا تضفنلاقهروخوط قوجهکد دتروع
 لامكهوف ضافنا و تعا ذا تضغنا لاقب قمرغوط هلن رسک کل ہہ ضافنالا عملا اذهب ابا
 اوضفنالاش راز دد کذک ود ااا انس اسا ومہلاوماتکلھاذاموقلا ضفنالافقلوالاله
 هدعراتاذیاجملوا یسەمترتد هکر د همس الوش هلب رسک ناف ضفانلا زعفانلا مھداز ینفادااولمرا لم
 تيك نوط ىج هل يعط كنافو یف کیش صوغنلا صولا مطا هفتو صفا یج هتذخ ال ةي هنساتعم
 ا ےس اما م



 ضبث

 ضمن

 اچ تتسسچ تی مس ی

 -- عل اولا هرزوا کد ثزراتشا TTT وان 1

 البم یر ویلمو ایام لوملما اھل کل اقر واوا كد | صفا لرد
 ۱ طب 2 لجراب تضبط لوقت زد: احا نارضم هنیتهف نضل دن ردنا کج هم تپ

 فكم ةضاضلاو او هلتدم و ی رسک دلّداضو یف رد طیطلا غبارا باس

 E كيو ول هدززخآ هلیصق لرلجم مس الا ۃضظاہظطفواطيَصم ضم |

 || تلنک قزازتلا نزوللع ضتضقلا ٹلاع یا مول نعت ضلضمام لافت زرد ہد هغر او هوا ا
 ١ رر وا زوکصض مغو هژوضو ین ضع اتش ق داف رو صم

 أ ضعشک لاخرزتاوالانحتسا ہنس اتم الدكر داکرب هلی رسک < ل داضو كوه "زمہ تیعٰیف ساعتلا
 ۱ یتتفاتلوم ضحما اعطا ض× ق نا لات زدراویدیما تب یتعنزدراو عمظ هجا هدنسهلک "

 ۱ درس E وقت ك اکے طض ابا كمنر وکو لعقش اوك لشمس ار هلتبتفف ضع او لب وکسكنیعو
 رم قاتما لافبهانع هل رسک نانو كنءزمه صاغتمالا كيلع یش و تیضغ ادا اضعمو اطعم
 4 رخ زظ لو کتب كنابو ىف كنون ضصتلا (ن وللالصف) هنم تدضغ اذا مالا كلذ
 ١ رو EEE انا تو اضن ضش بت لاش انفع هلنشخف ناضتتلا

 ] نت رک نسک ك لءزبنه_ضابنلآزددنس انما تکرح لعق كئاحلا و كارخ یا ضبنالو
 قابو یز کش کوم سلا زت وترغب ضا ا لالا ووبدنوسر وژاوآت درب ویلاص بوکچ
 ]رفتم ارز او فالتخا هدنفا بک ہدئات مو یک عیو یدتم ردیغاقٰوظ الخ هاتف
 و و كن همالع هللار اردک د زدیغافوط ور دنهدزد ییاب كحالح فدنمو

 عكس وماق نحتانصو كن رهوحاعا ند هب رزوا كنؤ یخ زنضن تدارصبحاصو

 هکر وب یه وتو اف ندب رهام هوا ٹراعْندُقَقْوط انک ردو نانلوا

 ۱ اباد هراز اوقاتشتاهدنفبادلوا ہنسا سم ققوط ضحموردشعدردییبک صبح یضانخ
 4 ا شا هر م دوی سرش

 وب هدنترابع كش وخاف عاص معن ردشعد نطفلا قردرتولا اهب قرط قلا ةبشح یا |
 و ها یناناو كرو ردنا حب رصن اکو ب نکلوهلوا یغادوطهف دنمو یبا فدنم هکر دراو ||

 یا ال یک ینا قلوا ردنا نال وا مج ت وکر هر نی تالذک RITE E كااحویمف

 ۱ | تاقا نا نم هضم ماا : مظعلا لعام نضع لاق حلاق یبا رد خد هکمردیک
 ۱ وهف شماطاباسلا لم عن لان هنسک نالوا مج یتا هلدمو یرسکتاناحویمف كنون ضیا
 اإلا هتتفر اذا تضع لاق لوا شملجنا بونلوا تخا درب هکر بدر نوک لوش ضیحنو ضبع
 :نینکنالوا لئاز یتا لدمج تااحو یف کم ضوصلا نوم ہاردمو یرسمک احو هلی كنون ۱
 ال ہک اتو كنه" ضاصنالا' دمل بهذ یا ضو مف لوہطعلل ءانلا لع ضعف لاق
 ۱ دوش هم كمر دکیئا نضاضناو هم ضنا لای دسك لو ناق وک« د هتسانضقاوا لٹاز تا
 بیس زعاوالف درعا اذا ملا تضصتالوم وقت هذک لکه ز وام ولخم ءاش دولک

 اتم روش اضو یف لاو علا زرد فو توردیکچ
 و تانا البلقلاتسشاذا لا بالا نه ارض صف الا ضن لاقي

 وار رد ید هنربخآ دلو كن هنسکر هضاضفو نوا لوا یربغ کت وسلواوص رک قایق
 ۳ 0س هللا ههجم ءاز وهلم ناع نوع نکا هریک و ٭ هر رولوار موجود وبناوفو
 | یتدیسکیآرنوبهدنتف ز الا ضا نزلوا ہلشف کوا ضنلا زد هیانعموب یجد بک و رارید
 1 لدذدنبج نفدلوه بوناوا مہ خان فا اند رد یت زار هارد

 انت



 ۱ ای

 نو وا یل تطدوب لو لکه وا شمش راتوصاک کز رد هدوبنلوش یصلاخودونمالوا ضاق | ۱

 ضا ہنرقساذال جل تضحلاسفب ابد يخد هکم روا دوس صلاخ ضحونوساوا ی شک رک ||
 صلاح صحت یر عو هتصح دف هتصلخ |؛یش د لکو دولا هتض لاق راربذ ہد کا تبح صلاخ صحو |

 س ردیا سد جو بلو نو م كسرابدزکا !ودولواررہدیوبعج وٹن مورک دمزو دهبرعنالوابسلا |

 || لوش هلپ رسک كناح صحابللا رهن اب لا سام ول فا بلق و یکت عمان تلف |

 | ضاحخالا یماتوال لم ضحوذ یا ضحاملجرلاقبهلوایبح اض دوس صلاخ هک رد هب لک |
 | :رصلاخ ضا الا نرد هدهک با تب رصلاخضاحماو كم :كمرو یا دوس ضلاخ لپ رسک سه |
 || یادضوح مضلاب صحلاقب قلوا ضلاخهدنبسح هلنیتص ةض "دضوحما انا تضخه|لاقب ت كمجتادوس |

 || لا قب ىلا یدوس نو جغم راق النوکس كن هجر اخو یخ لیم لصقل | هبسح اتزان |

 | ییاغوق هدنحاویم صحو ثلااو یا فكاولوالا بالا نسهضخ او هضخعاو هضخما نیل تم ۱
 كناشنویرسک كممة ضم الا ام تزہناذاولدلا تضخ لاقت وندنوسل وار د ید غزل اح

 لوٹ لوش ہلیدمو یرسکك اخو یف لم نص صبح ضا بات كج هديا كقد وس نو جغم راج غار زحف

 | صاحمالا ٠ هم ها جد صضوضصلا هلوا شمل آینیافبونلوا لت هکر ددوس

 || یمضكناطو ا نتضف ضخ 2 ضع نا هلناخادا نللا ضا لا قلوا بی یف ہغفقلاح دوس |
 نسخ اولا ضخ لاق ك ا اک نجهدقنادوسهلب رسک كنانو كن هزمه ضامالاو هلیدیدشتو ۱
 ۱ نالغوا همت كع ضاخلا ضاخلا :زربدەدەکخ'تکح:ہدننزاق یم هنآ دلو صغ وةلا ۳ اذا |

 | ما علم عبارلا بابلا نماض ا ضخ املا تضخ لاب هنشانعمتدالو عچو كمکچیسیروب |

 ندو وبیدجا او ندنظفل یدنک هل ا نسنک كم الو حج کل ار دهفلخیدجحا ورارید هب هقان ولکوبضصاخحو ۱

 || هوا ثناوموب ورا د ضا نا هرکه لب یک بودیالیمک لر هکی سیرواپءودلوش ندیبسووو |
 أ هز «ود نالوا هلماج نع هر هود نالوا ض اخت یس هنآ توؤنلو! قد فت نادنس ها ار زرلیدیدیضاحتنب |

 ۱ لا لبد ناب ارد هرکتضانباو نوبسلوا لرکن وسلو اةلماح كلرکە روب رمزون واق اطا
 نسردبالاخد| یال فلا نالوا نوا سنج فز یت نکلو نښ راو لبق لخ اد مال فلا هت روا
 || تولٹان وضاح تانبهدنعچج ور دش وا عقاو لیصفلا ىلع ضاخلا نا لت ےک در هش رعب

 ]هک هنسا نعملاقچر دیعجج كتیوانایوا تاشو نس زا جهل ىطیرع نشزید یا تافتو ۱

 ]| هلو ش۴ وط یس روبنالغوا ینآ هکر دنز وع لوش هل رک انا ضخالا ردندنلق ع اس ۱
 | هلتبتعف ضرما ہنسافعفرات ر وع نانلوا ارکذ ىج ہل دیدشتو یف ك زاخو یم كی زا

 ۱ نما رم نک اقره .صارمالا منارلا بالا نم نالف صارم لاضقب منسانعم مقس تالهتینخ |

 لاقب هرروا یباور بوععد رار د ید هک شرا تف نامند ضارماو هلا هر لاق ناگ

PE ××تالفلاق ارد هد هلل وا بیا رد ەباوص أر كن هنسکر  | 
 ا نالوا قوخ یل دتنسخ کش كىنا ممویرسکالوامم صارملا ,بناضاوا اما

—— 

۳۳۳ 

 سس ےہ

 رم دلع تنش رم تمر موت ارامش مر نرویلع ش زم

 سه لاق هیلوا یفاص هکر دشنوکل وش هل. دمو یرسک ك نازو مق كم ةضبرملا كس وک
 OTT هصل د رمنیعلاقب هلوایر وقف كب "هکر رد هر زوکل وشه ضو رموقیفاص نکل ماذادّصِي رم
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 ]| نلکشهنسخ نکیا لکد هتسخ هلسبط كارو یتض ك نات صراقلآ زرد ةد هكا ربطة ضب غو |

 ۱ یدتبا ییا نکلوبدتخا ید قضمو كمختوا اذا حرا یضم! لاش قعجا ۲ هلب رسک ن :مهإ

 || فلاالن یدشع دررب د کد نضمامدعهور رد حر 1 :ینضما یدتنا للعدو ردلکد مولعم ٍص توا

 ۱ نصف كلاب دتا می و اهقرحبیانیعلا ضم نیکلآلاتب رولکءهدهنسانعمقمقب ضاضماو ۱

 صصم



 .ضرک

۱ 

 ۱ 8 ی ئاز تنزه صاضقتښالا هییلا عماطللا عبماذا نالف صقا لاعب كعابلط 9

 ۳ س سرچ قضا راد هک هل ٹراکب هی هه م نبعو اف |[

 » ضوقعنلا هبانطا و هداوع!تعزناذااضب وقت تل تضوفلاش نّرسقم کو وسان مم کلا ۱

 1 3 :دشنویمضکزابو هلنبتضف ضیا نوا یاوردی وا نیز سکعتودقلرار ابد ہل تے |

 وے
 ست زا بالا نم ضف ماعطلا نصف دن ل اق راش اط قاف وانت صضعلا اھا
 1 ن دور ک | اذا ہنم تضضفلوةنو صیضف ماغط لاب ماعطنالوا ولشاط هلب سک هل د اضو یف

 ۳ فا وا هضقو هنس انعمترذعر دبتراکب لزق هلی ارق هلبار دک نفاق ةضْفلا .نیصحكسارضا

 وا ولقاربطیغا تب كن هنسکر هاب سک هزم .ضاضفالا اربد جد هرب ولشاط قافواەضفو
 TN ها رن واویک دی اسی ونشخوبزناذا مهم ا بلع ضقا لاقب قلوانشخ

 یف بودہاعطەر ہنمذ قدا ضاضفا ویدعت الو یدعت انشخ واز تمهل عج یا ميلا هیلعهللا ضقا

 زاب بولوا یرباەک دہر ز لوشەلدم كفل ویدیدشنلداضویتكفاق ءاضقلا قلوب
 مش رهطق هیلوا مالم زو نھ نعد دعب یس سل اةن ناکا ذاءاضق عر د لاقب هلواهرزوا
 ۱ ترسیم اجیامہضیطش ہضفاو اجل اتر رونلوا لَا معتساہدنلح معج اب لهلکوب
 ] بسم ہلا عا كنا بودباارجا ہنسا یش مس هاکینآهنسکضهب ند یعورولوا بوصنم ہرزوا چا
 هاو اهعزتفااداهبر الا ضتفالاش قلا نتراکب هلفدلشک تاتو تنهزمه ضاضتفالا رولو

 آرم هک دلو وکس كداضو یف كذا صاتضنلا

 ۱ اکدنفاطعاذادوعلاتضمف لوفتك کا یخو خال وک كنتو یتف لا: لضمعنلا استار
 ]| ندیع ین ضب وقنلا یکی بدلکا شو هفحویغ وچ هجعآ یتعب جدول اومرکلا شو تف ظفر

 1 | تفرفتو تضقناذاف وفصلا ویلا تض وعتلاعب قلذ ول راتص و راهقلح هدف و یععدلوا وو

 . ]| ض وقت لاقت قغلوا علفرب ںی ساز جا ینعی كلکوسوا وردیعجج لراهعنح نالوا هل دنیعج بالخل حو
 قو كەز نواب ہنسن شا: هلبدب دښتو یفغ كلو اوو یض كم نِضوَعلا اضوقتتبلا |

 ت قت ة بلا تضبفنو ان هتضوفو اضوفت تلا ضو قو اضیفت ضیفت لاق تاعشودبولب رابراوید
 ۱ | دطادتنوزف ضاتناهسلو آر کحاو هسلربآ ولو هرابهراب بونافوا ین عی اقلف تومسکن اذا
 ہہشااداماب الف ضیقت ل اقب رارید ید هت اشھ ضیعو ندهرزوا نائلوا ارکذ لاحد ەد هرم ەر سو

 الوطضایقنایدشا |ییعصاوتضاقناف هرور اذلا تضولاقب ر یقمرابهلبنوکس كابو ینتف كخام ضیا ضم

 بونلهزاب قوا الوط تقغ ادا نسل تضاقناو هیک زا تضاقنالافب رونلواقالطا كرا ١

 ۱ ایج جاتی اتم هلبظف كوه کیم ةضباقملا اید دهن افهطرعنالیک و |
 ننولع ٰلیبقتلا رد هنس انعمیرنشمهلم باد یکن اع لاد ردش ةو رسک ابو یف ك فاق تو
 4 وفدنعو هسلقرمسنم نس ةلکیهبملهح اتو ها نالفا ناله ضيق لاق لتر دقت مزکل

 ۳ (فاکلالصف) ةهتساینعم اتمهر دوج لب برق ءان رد دو تالذ ملانردق یا ءاب ا وا

 جر ضا ارکو زاوغاربہزاڈیط ہر کصن دکد نا لوب ینا یر كن ہقانذکر دیلسنمتاکز ادب رسک فاک ١
 اطرکی در ذم كنا یدت اهدینعواو ردقوپ یدرفم ندنظفا زد رازبدیخد هنن راک ۱
 )اض تقاتل قمی نم نانلوارک د ان وکس تنارو نقف كفاک ضر کلا دلی

 زوغالوق سجا كمال ضالضللا OT o غم
 ٦ لا یا مد ہؤا 7 انزع سل ملا قذاخؾا ضالضالیلدللاش

 ف لوه یس ( میلا لصف لاو تنفلنا نا تطلضل لوقت اید نسلوا |



1:۹ 

 ثامادا لوہا ءانبلا یلعنالف ضبق لامپ نارید یخد + ید هی هتسک ندیاتافوو هنسن نانلوا ضبق |

 | دهم انعم مدرس ہلیدمو یسک كنابو یش كفاق .ضیبعلاو هيك ك ئاب .ضباقلا زمباقلا ضوبتموهف |
 هلتعرس نمود هیدن دشن كناب و یف كف اق.صابعلا اولا لعن عبس یادشلا ضیبف سرف لاق |

 تضاقداحل اش هانعع هیدن كشف كناب و یعث كفاق "هضاقلاو تاتو ساعات زر

 "تك هدئاز نون ہدنببامو یم كنا و كفاف ةضنشقلا هضبلا لرد هبهنتسکنروس هود اش یداجو ضیا

 | ترک م هلبنوکس تنها نزونهدنسبام و هلنیتعص تالذک .ضبنقلا تر وع نالوا هماقلارصف 4

 لاقبهنسا نم عطف كس هلی توکل كلامو خخ تاق .ضرتلا ةضبق او نبق
 طاب رو هطابر صرفدقو نالف ءاج لابو هتعطقاذا ینانلا بابلا نم اضرفهضرفا ئالا تضرف

 بولت تضرف ةرافلا لاقب و ددر اعش | لنوقروپدوضقم رد هتغا زوطوهآو هاب رسک ك نار
 لاقب رولک هد هنس انعم كل وا صرفو تلقا دازعشلاتضرف لاقب نارد ید تعین یی رو

 |صضرذووہد نوسر و نام كا نامزدعب زر دید هکمرب و هنسنرب هجر وپ ض ردو تاعاذا نالو ضر
 دخل مار و هکلوبا تاکدلشیا امدقم تلاذ کخضرقوهرزوا ی اور قاسکهلیرسکتفاقر دتل ید ]|
 اض طرفدتضرف لقب راربذ خد هکعا نسازج كت هنر ضرقورولوا ہین قرط لیعولوژارید ید

 ضیرقلا +تزاج قا ہتضزاتلانب كجا نسازج تل هنر كلذ ابق او ید کيا ا
 نميز شب ران نیز لو دن دن ریس یس ھا ۱ ۱

 ليغ كن تانارو یخ كيتتصو لار اب دهد هشوکی کی درونک ك:مود ضرورت فو ہد ۱
 | كقافذصا قلا قلا ,یدیدر دهبانعموب ضي رفنالوا هدل وقنانلوازک درابضع» وردهنسانعشوکالذک | ۱

 سد كيمصارقنار موان ارپ دام ال ارت جد وو نكر ينا ۱

 ۱ ورا متر نک بوک دم زن دو fre هنس انعه |
 ناخواهل اش نع مک زتو بعطتنیا نافل ا تاذہضر رات تب رغاذاو ى اعت ہلوقودحارھنم قبب مل مور

 ۱ |یآ کر قم الاول اذەتض راس س تو یاس E ا ۱

 كو ك زم صازتقالاث :كمر ور نره ضارقالا ضارفالا ضرتلا هل یاالف نخ |
 رکا نرولع نیت ضرقلا هنن تذخ انا هنمتضر هاو ییضرقالاقب قلا ضرفهرسک |

 [صرب نالفلاقب لرد ید هک ع مذو ہلادجفءاظدنسانعم اه رن كعا حدمن کیا یردنهنسکر |

 ۱ ایه لافب كم | حذقدوخ ا كما حدم نیو یر لم كارو یی كنا !ضرافتلا همنواهحدماذا نح اض |

 یعصكپم دضراعلا ؛راریدید هغقا هلن رب یرب داد ناو کاوی شورا نا |
 تعفد یا اضازقانالف تضراق لاقب اه انعءهلب رنک كفاق .ضار ملا :تلمربو هی اض ىلا هل

 ینگ وک را ردروژاحیرلکدب دراسکس هل وکس ہدنبام كذاقو یرسکگ ئازو یعض یم غن قنا |
 قصقنالاقی یاغیا وند لب ارسکتفاقو كەز مه صاضتنالا زر دیزدآکهدیسرافناساکودیالق |

 نشوب خد بکوکلا یضاضفناو رد یدهکآزوس شا ن نالوا شوق ضاضقتاو طقساذاطلاخا
 دا وای رنا زمدا وآله لر یر خا فر ال یدک لش نداد |

 ان ددکمکچ نآضاضتنا ؛ند نظزاب دید ظن کرل دتبا بلع هاب یخ آد اض بوروکه برک درب رپ
 مہلعانضضقلاقب كن ج هلآ لیدی دشف ذا طو ىف ناف قلا ملا لبطا ہیلع صقنا لاقت یزید |

 | وال باب سس وا ول تطضق لات زربد ید هک( دوضبا ضقو ہلعتضشناف دلا

۳ 

 ںی

1 

 ۱ لو زا لابی حتما ازم ین را نوک سا یاهو

 ضرق



ود وت هضافاو هعومد صضافا لاضیرازہد یخد هککود هضافاو, : ضافیح المدان || '
 ۱ ۱۳ ک

 نست نطسفتلا توزنااذار انا دلا تطبق لات زار د ید هغوشر و یزد

 ا فا

 او یا بالا نم نضيف طا نضاف لاشن قلوا عیاشربخ از :ایوکش تلابویعغ كنان بتلا سیا
 21۱ صاف لاق هانع هلی تالوا داضزو قف ناف ةضوضخلا نارد قسد :هفلوا قوجوص

 asd رسک دیم د اض ہفضو یداولا هفض لع لاش نحرك ادا ةن وضیفو اضيق
 د ۱۳ سس خابادارتسلا ہرذدص× نطافلاتش رند افد هک اهزاکشآیرس

 ہو ہیەزصب رہن یدتبا یم و زار دیجدهرضم لس ضیفواوزنک اذا مالا نضاف

 دب ردد هیدن قر نطبفو یزطارذکی ا ضبف سرف لا شاد ید ہلآندرکس قو
 هلی یسنک كناتو كيهرمه :هضافتسالا شکن ءالنلق هاطعایا ضيف نماض ط ءاظعا

 ]تو یا قریب شین دحوضؤ عااشاذاربخا :ضافقتما لاش قلوا عیاشربخ

 ۱ 7 :ضاقتس ضاقتاس وف هوضافتسا لوق 9 هو: ضاقت لوقت ناال! ضاقت |

 نم كي ضیعتسلا ضیفتشاا هرضهشزکو عسنا یا ۱ اره یداواا ضافتتنالاتش رد ید هفاوا

 زی ايه :ةضاغملا كا نلطن دورو لن هنس یربغو ساقا وضەك ن دقتیلکل وش لرم رشک
 دا اکا تتناغم رهالاتع رازی دیخد هتر وع نالوا لو نتزاق نافع هتسن نالوامساو
 ]نا نانا صوف تارا انس e راوض نالوا یرابب هلن :ضوبفلا ن طلا

 اف تالذکو تاعانا انضوزف لخزا ضاف لانش زولک هدهتسانعمكلوا ضوفو بنت هایفاهنف
 :[ خر دیزویاوراپدید ردع ین تغلولهکهنزوایباور ارفو ہدیّلعؤا هحور تج رنا ذا ةت
 ہدنئاب انزوک یتعب یابد اف هکر رد هتشنتخافو لجزا ضافیدتا یاو یدتیاتِاوز
 | صافا د 2 قمر داوط هب ركض نزهه ةضافالا' رار دنا لامهتسا هدنن سا ك وو :هدوضو

۲ 
۳ 

 .هکمووتکی راقوب ننس هک نشوکهودهضافاو ةغزفااذا هسفن لع ءاسلا:ضافآ اب زرد ید
 ۳ 7 و رع كان هضافاو اہج نخاف ھل وادب عفد یازتعبلا ضافا لاتقہ زاد خدا

 ضا ور دہ ضاتآر مہ دعفدز هو هیفاوعف دا انمی ا تافرع نمسیانلا ضافالاقن زار دهد هتسمزاو |
 ]| لاق رود یخد هفقارب قواصافاوا وعفدنا یا ثیدحلا یف اوضافا لانیاد هدهکیراک هوس
 ]| زرد هرهن نالواقوحت ییوص ةلمدیدشت كنابو یف كاف نضابغلا اهمترتشیآ حادقلابضاقا
 ۱ نارد هدهب دن نکتالوااطاارنکتولوا درماوجوءال رنک صافن لات ۱

 | یهنسنرب قوس اضذخ | یلآ لينوكس كابو ضف كفاق دلا (فاغلا لطف ) داوسباهویا |
 | كتضبقو كط ق ى شلاراصلاقب زرد کانتر شور داد ز جک زر شود |

 ]| نضش قبو تافاصممقوفربطل ىلا وزا 1وا لئت ہلوف فنهورا زادە تعرس ضصعؤو ٹکلمی قا

 كفافو كن نما ضابقنالا ضیتل ق الغلم له نوا نن الاسد :ضقلا

 8 نی هد ةضَفلا لربد خد هغاوا صوبقمصابقناو :رادیلباقم لطاضناهکتلرشوودهلنرسک |
 < ہنمافکی ار وا قب وس نم فضیقهاطعا لاقب هئن یرادقمیفیدغض هیهضبفهبنوکس كنابو
 والا: یس هو لحاف و كاب هر رسک كنابو ف كم قل زاردپ|لامضعتسا یخ دال فروا 1
 انک لوش دا ابو ین كفا هل كا هشبق غاغا هلق ہر کر
 فر ءضیف لحر لاقب هندبا لس ید فلو تویلبا هارت ی نوی اکا وه دبا سه تاب
 بت ەدمدوك ق وبقەكز رد هنابوسلوش ذشبفو هسفر و عذبنا بلال ٥ ءیشلاب کس

 IRONS كنابو ہلنتضفا بقا هبهردنباب تولوا

۲ 

 [ 0۳9و یم تب صوبا مم" ۷ لالا لضیتقتَو كرو دو كما عج ا |



 "۳ك

 )۸ :انیلع لا ضر لافراد قسد هک ض رف یی رفنوردەنسانعماہانلصفاہانض رف ید |
 هدایر د رکا افضرفورولیراوص ندنآ هک لرب ډ هنکد کوش زېت هلنوکس كنارو یض ناف :ةضرفلا

 هضرفو زردی خد هنر یراهدو یرلفدؤف ۷27 كناودهضرفو هنسانعم هلکساو نامل ددرب یکیدنلکآ یک

 ییجلضرف هلبتض ضورفلا رنوددنر زوا لنآ یس هوا كنو بقى رد خد ەنجاغا كيا لو
 باللا نماضورف صرفت رقبلا تضرف لوقت ہنمانعم قلو اولشاب رغصر ولکخ دردصمضورفو ۱

 رغص كلذكه قف كف هضارغلا ,رکیال و ضرافال لاعتەلود وق هنمو نسلایف تنعطو تربکادایتاثلا
 ضرافلا نسلا یف تنعطو تزبکادا شما بابل | نم ةضارف ضرفت ۃرقہلا تضرف لاا قلواولشاب |
 كن هنر هو هل ضار ف رع هکر رده دون سک ل وش ضرافو رغص نالواولش اب هب رسک كنار |
 هلی رسک اتو كنءرمه ,ضازفالا ۃیظع تناکادا ک ادا ذضر اف هی لای , رارردضراف یتدهنسهدومرف رف |
 .قافبحاوردسا هل سکت نارو یخ كنم ضیا بحوایاایلع صفا لاش ؛ قلفبحاو | ۱

 یتیدشرا هباصنوب هکر د سد هالو اب جاو یسہلروڈوکزہدراوطذالوااسەض اس هضد رف و ندنسانع> ۱

 كناف ناتضدرفلا دیزمکضرفانیدخا فو هنسکن اب هدابز یضئارف مع هلیصف كناروكنءزمه
 ردنرکهنشاب , یخ نا هعذجندنویفو زر دهپ هقحند هو دوه هعذج ندنویت ها, دمو یرسک ئار و | ۱

 ردقم :E RR eri رب هل دی دال داضو یف كناف ضفلا ضنلا ردنریکم هنشاب ی درد هح ن دهودو |

 ہللا ضصضخغبال ثیدحا قورارپ د خد هج نیر مم كباک صفو لوالا پابلانم مضي تولا

 لوش هلیسخت كنافو یرسک كم ةضفملا ضاضفالا نم ہللا صضفیال ل ةتالو ضي ضف مكاف |
 رولکود هدفدنادوا هنسنر هکر دناود رخ لوشن هلم ك ناف صاضفلا راردافواے زکه لکنآ هکر دهنس |

 ضاضفناورسکتآادا*یشلاضفنا لاقهنسانعراسکنا قم لی ز سک ك اف و كن ەزمه ضاضفنالا |
 ثی دا و هنس نالغاطه تحف ضضغلا اوضفناخ موقلا تضقلاسب رارب دیخدهغلواهدنک ار |
 قلغخ ندنیس هفطا طا نالوا ی وفتم تولا ددزیم ۰ هدیلص تالحر ی۶ل هللا ذنسعل نم ضضف تن ۱

 ملدابصو هلنبتعف ضضفتلا هنسانعم هیهاد تو "والت ہار دیدشت هلداض,هضافلا نسسشخلوا |
 هلن دو یرس کج داو یف كناف ضیضفلا هنسانعم قرف قلغاط هلید,دشنو یض

 َكن:ر مح صاص2 ہنسانعم لئاسءامزازہد دیر وصرافا ضیضفو ہت سانغمبذغءاموضر طا

 یت ۃصضفلاإجر 2ةعاس هنیصاادا ءالا!تضضتفا لاق ا سویا یکی فی دقحوص لبر سکت ناتو

 ٰضضِفمال٣لاف شس ماشو للد دن نو یتغالدالضو یم كہ صخفلا ۰ هس انعم ےن مسشموک |

 .كشپعلرکعر درک عسو لرز ك ركى لوا مساو از نزو ىلع دضفَضعلا نا زضغ عصری

 شنعو صانضف بول لاقت هنس نالوا عساوهلنوکس لا كداضوعف كاف ابن او

 لابیقبقفرعصایشیارب هبهنسکرب هنسکر م رکنا نرو یع ضیوفتاةعساویا هضافضف عزدو,

1 

۱ 

۱ 

 اطلت اکا یضوفماعن لقب ووا ی راست بول وا اب هکر دموق لوش هیرضق كفلاو :

 خا صراغتازدزلاجی دی دن افلام اب رصف كلخلاو یدو قر ما و یخ کا
 هضوافلا هکر شا!یهوعجا لالا یف ناکیرشااضوافت لاقي قلواراربہدلامراکیرشدلبا یعغكواوو ||

 مصعب هيف صوافاذار مالا ق موعلا ضؤاغت لاق رراد هد هكا ددم هسک اقرب هنب ربی رب ضوافتو | 1

 هه ےس ۳

 | صرفالا زرد صئارف یخ د هن ی ؟ثیراوم تعسقو نهج كنهضیرف ضئارقلا رولوا هجریدعت

  هعماراجیاهرما یف هضوافلاق تک ہلب ربی زب هنس یبا اف لو اوو یمض كه ةضو ال ااف ||

 : العلانورعوا هبدشلاب هانضرفو اه انلزنا هروس ن این وق رفد مت له تر

۱ 

۱ 

 ]| ینوکسلواوویضف كناف ىنؤفلا كا حدزنز مرہم دحاکن نصا وفتودبلاهدزیارمالهیلآضوف



5 

 هناا نضع لان قاق لكم یئالک م ا نو یخ شما ہلا رنالوا

 707 ارا ین دیکع اھ اسم دارىش وق دو زارا ین کک انا غض اا
 اهن رزووا تان ایمان ورک رکضادقدنلوا خنمندوض دهقان هان صیمختوءارشواغب قبدیلع
 ةضمعمدن را ىلع تلم ضوخا ن ی٥ تدرادا هفانلا تضعلاس رودیند

 ۲ ۱ ثدررفاهیع

 تل ام لاقم راربد ید هفهوبزو کس نوا قلتوا ضصیمغتو لب دهی دش تک ن دنا عن
 ۱۳ سا E و عیوقگول نوک ندهنسفر هلن رسک كر ضاعالا رصاعالا تعامیا

 ۱ فا وضمخت نا ااهیذخ ا نسل پن ہللا لافو ءارشوامفەیلع تلهاسناذا نالف نع تضغعا

 ۱ ]ازت و لا لابد دەكا صق ید یببمہدارشو می ضاغاو
 رظاضفنا قفاب هرب هل رس ک كنغو كنهرمه صاصغنالا اسغنالا هنغنم طساو هس ادرلدنف

 و لینوکس كيو یمض كنبغ ضمغلاو ضمغلاو هلبرسکكنيغ ضامغلاو هليعف ك نبع صابغلا
 اتو اعل اض اچ تلعفک اام لاش زوب ند مو نب ون وعمل ووا لہ وکس كنیغو یخ كن
 1 د فی فو ی زنم لیمو ىف كنبغةضبمغلا یانیع تصتغاامو تمام یئااضامفنالو
 ۱ ± یزابولوا لادن وكس له ویض گنی ضمغلاود اود:اپیغیاذطیمغ :رمالااذهیفام لاقت
 لارسھٹرکسش ٹہاہو یخ كني, ضیا المال ناکآذا ضىغوذ لجر لانه الوا

 وص یمغو لرد ەغقابەرب وص تو ضو تیضنو لقاذا ضب ءال ا ضاغ لاشكملکح بولوا

 اس لوہحو یدعش الو یدعتب ہللا هضاع لامن راو دید هکعازآ

 وص تولوارغات وصلواهکهنسسانعم هشبم کوہ هل کٹس یلالل "نو یعفكنيغ هضیغلا ||

 او صضقناذا عاسلا نم ضاع لاغبز رذەد هکتسک یم ك عاتم خو کلذ فا ذا اما
 داغ لات ماحرالا صقننامو شفخالا لاقو ماحرالا ضیغتامو است لاقاناہتضغ لا رود

 ڪو كنم كر ٰضاغنالا ناک نمالبلفیا صف نم اضع ءاطعا مهلوقهنمو مای مایللا صاف ومازکلا

 لع ka هةن ئاللا هضاغا لاقن كلبك ہلر رس کلا هرم دنضاعالا هانخمهلب رسک
 نال اضیغلو هتسجو هتصعنادا عمدلا تبطغ لوقت نان فلک [كالذکب رکا نزو

a. 

 0 ۳ :هتضیغلا فلا ادا دسالا صیغ, لا راز دهدهغاوا نسناهب یب ہر صرع

 ٘ | سچ 2 ص تل ملل صف )هام ر هشبمیج هل ر تک تنبض نصارغلا رتبو اقشا هدنآ
 2 قو ناب هلاوسلا و دنا تضرف افت كمتر کو كمك« لنکس كرو |
 | نیراتج آں مت دنا ضر فو رلرر انحندجاغا یشن انکا بنزع ةفئابطو هنسانعف هنز شنآ
 ۱ | درهن اف یه رسک ك اف صارفلاردوب یرلکد نکن و قم وق شرک وقلا ضرفوردیرپ
 |[ ضرفو سال نم+وشیا ضارف نم هبلعام لاق رب د ید هس ال ضا رف ۇر ارد دهنر قج الص وم
 | تبع تاعو ريد ەنى سالجا كنيرامرخ كنتیال و ناغضرفیدشا نیمصاو راوبد ید هبامرخ عونرب
 1و 3 ؛تجاو كنيلاتعد :قح ضرفو ردبدآ كر شرب هی الو نم لری كو یم تنهلمهنم

 ر ہڑ زہد یخدمن منظور رفو نوصعب داوا یس هنیعم دودحو یلناعمراندید ضرف زاید یه هی هنن
 دقواز سنز و مس کہن وک كلا دو یرککكفاف حدقەکر واکه د هنس انهم حدق ضرفوەنسانغم
 0 ناو جزا تضررف لاقیاضرفالو اض رف هنم تبصااملاقب راد یخ هبفوس مع هیطع :صرفو
 ۱ اهن 14 الم كرو ىف كي ضورنلا ناويذلا نل تطرفواطعلا فل تضرهدقوهنیطعا ادا
 | كم شرفا !دودحاهطتقم یا اضورفم انیصنءلدابع نم ندئال لاس هلوق هنمو هنسن شملوا
 |كنارو یتغ اف ضیرفلا ژراجانرب شرک باب هلکنآ هک ارب دہر ومد ل وشل دف تنارویرسنک ||
 دلع 2 هلوا شلجا رگ دناسو رو هکر بددفوا ل اوشہلب دنویرسک ||

 ۳ رسا

 تک



۳ 
 aa سسس

 نالوا ہرا نو لوا ناره ضب ضو ضر غا ئوتاراتشخا:و یشرا اد دنا كار كات ےہ 7۱
 مملوق هنمو هتک ن دیا عورش ندرس هبهنشنرب ہللا سک نار: نضراغلا.ںوناوا!قالطا هیدنسژ
 هننالوق كننالاپ هود نعي كرز با ییوکس کيا یعض كا :ةضرفلا ارکم یا اض را ا فا تدرو |
 یعالکهدنسقت ستفهالحر کن رهو :لوہد دنئال اهو کید بف و لر ن اب تارا ا :

 ندرفصا وه ہدنربسفت كلحرو ربدربغض لحر وه هدنربسفت بتقارب ز زردزغم یضفانت ئاش |
 ضرر یکرسب هاب هنارنالوف یجب هد وک كنار و یم لزبغ ضرر لمافوب هاتف ۱ ۱
 دن انعم نالوف كاذکهبنوکسض يانارو یف كنیغ لضزغلا یکن تک هتک اب تالذک بت |

 هاب هف كنءزمه ضازغالاو نیک سولف هلسلف يج هلن دمو یھ من كارو نصب ی 1
 تن نع لاقت 7۳2 تک كنارویعف ك نيغ صرغلا و

 كنار وید كب صرغم ا زارد ید هغم زدلوط یی هنسنرب نطرغو ٭ضرغلاەیلع تددشاذاراعلا |
 گندلڈنھم ءا ار حو رد رب كٰکچ مانرح مزح هکی کم رحم یرب كدکچ نالوق عز ود هک |
 هبنطرخا هان ال تضرخ لاق وند جد غمر دل وطه لبا: وص قر ظر ضرغو او دونگ رنک | |
 رولؤا نرل دا دضا ضرغشب لربد ی ند ہغبوط ماس كللذکض رغوة ا جد

 نم هیموق هنتنو هدنآ ندعزاول بودی كلت ینآ هکر دیعضوم وص لوش ضرغ ی

 رضنِااف لاقبوما الغالى كںلافس قضرغ لاقب قعردلوط یکشم عرکفا تنووم یر

 | لضارغداھءاقس٥ | ًازلاتخض علاقي اب د یخ د هع لاح هخه چ یتا لد رسو یا

 4فر فوالوافناذ لا د یاب هتاویغلاخیدوسنکناق نعل هنضخحم ادااضبا یا شا بالا نماضرخ | 1

 ابتضَمللس زا زی کمک ندنسانا لوان دنتفویغالغوا ضرغوەن شا هموق نآبزکود |[ ۱

 | یخ کر خلا طلا زارد د هو هل صف تلنةرمه اناودکیسکن زدم ماطفو هانا انمطف یا لخخملا |
 لزادمهد هدنموق هغاشایزاوآ نصعو هضفعخادا هفرط ضغ لاس قفان ہغشاہللددشتكِد

 لهاز لک صغار ما ندنؤاوزارد تضضغ دق كسابا منمهکیهنشرهو هنونص قم ضع لات

 میپ كفرط ضف مدزرما دجن لہاو كنوضصیم ا لب رتلاقو:هرزوا یغل زا ||
 لزطع ای لالا نشر واک هد هنسلس انعم هزات خو راربد یخد ہک 5 چو ۱

 ند هشت هلیزسکتكنیغ و كم نعایتضعن الا نارد ید ہنس هدنفرو رخ ضغو ی

 دم وج سم سس وع ضصیضعلا هنس انته 5

 ل٤ یس ت نلانش ,رواکہدەنسانسعم هزان صبضعو هرنافیا فزطلا ضبضغیط لا

 هنس.هدننفروت امرخ صیضعو لوالاو عنارا تاتسلا نم تضضغوتضضغ هتم لو نوت ی ی ۷

 |رمالاا دقق كع نیل لاق لس | یرده بولوا لی هلیعف تار سس زردی
 .نالغتام لاسب:صقناذا عطغضفت لاضب تانک اوص لزنرلا نزول ضن
 . لیع هتفدضخلا. زدلامتززکد ونص هو راردەیالتما لی رسک ئارەن طط و رش

  نهافور نالوا قبِاہلی سک كو“ نضماغ ضماغلا ضغضغبال رحنالف ناف قلق صقان ةارا نزو

 | ضا لات قلوا قطار نت ما صومعلا ہنسسانعم هک اوربغ مالک دید همالکن الوا لکشم
 7 عضو لا ھهنسایعم لو قاذا رولکی سد یجتضعص وعو ل والا تالا نما ضو مت ضصمغب ناکلا |

 . نفاخا بابسلا نم ةضاعو ةو صع لاق قلوا قطار كلذكه يغفل تضامعااو هیت ||

 یف كنبخ قعمغلا'ںیماظلا بالا نم ةنمومع مع لاب زرد ینا لکم مالک مز |
 لوس ضعاقلا وجب كضج هاتف تازه ازاله ئ ٰضاغالا ناکمانالوا ىلا ا |

 روغ پادا: یذرفم كضیماغف يترا ا تو دا ته كنلاو یف
 ناک تا اح تے سے
 یار و

 هست ج: جج ل ےہ
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۰ 0 ۳۹ 



 وین قدرضا هکر د هنس لوشو هانعع هلی خف كنبع ضاضعلاو بلکیا ضوضع 1
 || دید هآ لوشتالذک صوضعو لک ويف ہیلع ہیلع ضان ا ضاضعو ضوضع اندنع ام لاق

 ہو قوج م رکتلا نزو ىلع ضیضعتنا ضءدیا ضو ضع سرة لاشبەلوا یجب بسا ١
 و : ىع كنا صوضعتلا بضفنانم كلذ کیو ضعب یا هتفش صضءد نالفلامس

 کر یاسر دعم و رولواولذط هدا : زەكرداهرخ ءا يس لوشەليم هل د اضو

 ڭىغابناغارىشەك یک هبسکر دفلعیراکد ردبهراووط كانال نالو اراصما لها هلیعضتاذیع ضعلا زدرهش

 ۳ هل دیدشن گلاب ویرسکلداضو یعک كنيع ی طاضع)ا يک كل درکح شلکو دوردیسندکو چا

 یدتبارو رم نالا یریسفت ك ضعو ضعلای ا بوسنم هک انیعسناک ادا ینضاضعربعب لافءودتالوا
 نم لجراب تضضع لافهلواغیلب تاغ ب ولوا كرز هداب زهکر د هنسکلوش هلیرسکل دیع .ضعلا |

 نالف لاش راربد هد هبهنسک نالوا یوف هنر زوا كن ہنسنر( ضعواضع ترم یاعبارلا باسبلا

 | بودنت رارب دید هدنلکلوش س ضعو ہیلع یود یارفس صعو هیلع مایا دیدش یا لام ضع

 ت هلوا ارج وک هکر اربد ہجاغاولکید ل اوش ضعو عنب داکیال ناکاذا ضعقلغ لاق هیلچا
 5: لاسقن قلحعرا وم رفج ب یف هتلر ہلنوکس مالو ی كنیع ضلعلا ضعهن دلب اذه ضلع

 | كنيع ضولعلا ىاھاشعةخرحدلا نزو یلع 7 ةضهلعلا یناسنلا بابلا نم اضلعهضلعا 'یشلا 0
 | یرتیکلنیع ضوعلا سلا صعب یاذکرددعابسەکل اقج هلدیدشنو یضتكمالو یرسک ضوعا

 ' كنیع وع لا هنس ا نعمراض وع يج لب كن هزمه ضاوعالا یلدب كنهنسارب هلیف كواوو

 || تكن زسه هضاعالا لوالا بالا نم نالف نضاع لاقبكمرپ و ضوع هلبنوکس كواوو یف
 ۴ ل ف كواوو ی كب هضواعلاو مرکتلا نرو ىلع ضوعتلا ضوءتلاو كمرب ءضوع كاذک

 كنب وو یخ ثب هضوعلا صوعلا لاطعااداییضو ضو اعو ینضوعو ینضاعا لاش كمرب و ضوع

 Eis قلآضوعەلل رسک انو تا هنمه صاتعالا صانتعالا ردعماہدنس العمل مری و ضوع هل

 عضو ء صوعلا ِنخااذا صوعن و صاتعا لاق ایہ کس : ہل دید نو یک كواوو هلن تعف ۱

 : ورک و نوا یہ هرزوا حقو ہلیساسنب هرزوا یم لداصو ینوکس كواوو یف
 كرافاالدیرت كور افا اش وب هدیضام نامر دک طق هدلیعتسم نامزو ورد من تی ۱

 | ڭا لوقت نازوجال اکكتفراف ام ضوع لوقت نازو جالو كتقرافام طق لوقت اک ادبا
 صضوعكيتا ال لوقت ردەنسانعم ادبا كاذک نیضغ اما ضواع اعلا ضوء + دنس انعم تب ر دیبا كص ر صوعو

 یف نامز كلكه لب ونت كداضو یف كنيع ضوغید نی رهادلارهدلوقناک نبض علا

 [[لةنسا بق یا نبتخضلاب فنا یذ نمو فاقلارسکب لبقیذ نە لاقباک ضوع ید نەكا لعفا له
 1 رر حد هدوصقن ضرغو راراتا قوا اکا هکر دناشن نوشهلنبتهه صرفغلا ا (نیفلالصف) شرق

 زر ماقلاب رض لام زرد ید هتلالموآهنرصط ضرغو هدوضقم تاعاذا ك رغ تمهف |
 ۶ هلا تضرف لاشه رولک هدهنسانعم قاتشاضرغو هيف رهت اذا عیار بالا نماضرغ

 0 الرف خوب لف ارز یکید هل: وه نم تضارغ یریسفت كانوپ یدنبا شفخا هبلا تفتش |
 دت ۳ هکر دو نالوا معفندنمالکو كشفخا وز ولوا لصاوهلوعف«ینیعیرونلوا .ضفاهلیس لک
 | یسلوا جس اضفا هلف رح رهو لم اف هيوا قلعت هروکذذم لعف بولوا قلعتم ہیا۔ھتنا ىلا فلک
 ۱ ۶ ضرفلا هرمغ هضرغا لاق كار وتاالم هلب رنک تانهرهه ,صارغالا رد انب اکآ
 | ارتضرخ اا بالا نماصرغ "ی هلا ضرغلاق ہهنساعنعم قلوا ہزانردردصم هلی كنازو |

 اب ناز ۱ لاق ہٹسانعم یرطەنسن نالوا هزات هلی دم ویرس کارو یف ك نيغ ضیرغلا 4

 | لب رك كارو كن همه ضيرغالا هنس انعم لخت زد خد هش لوا كنامرح ضیرخد |
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 ۱ لئسیالوممتقبیا سانلا ض ںیم ھو ا سک اتو تنه[

 ہدەنسانعم لَا ناسح اهیداراب دا پورب وجر و وهندا لافان وتوطز و ضازعتساو ہربغالو سم نع راس طیب تستر

 برع نمنسننالفو هنن نالفنعب انکواذکم هتم تتش نملسیا برهلاض عتسالاقب رولک
 هتضرتسا لاقن رولکهد هنسانعم كع اتلط صرع ضار هتساو ر وص كسراد ن دنس ةن كنس هم اط

 نهار رکی س هحار ك دسج هلنوکس نارو یرسک ك نیع صا “ادنعام یلع ض عا 4ل تاق یا
 ضرعلا ثیبخءاقسو ص زعلا نامو صر عا ملا بطن الف لاقت نوسلواهنیخ هر رک هلو 1

 منه ضار عا ن٭ .لبسقعوهامادنلب لهاذفصقو زرد دیو دنک دمج ض عو انش لک | اذا
 نالفویسفنهنع تنص یا یصرعهنع تمر کا لاقب زار دید ەسن ضر و ما

 كلذکض عو ر دببسج یم ع كالجز یدتبا رلیضعب و بالعز و وا سینا نم یر یا ضرصلا یف
 رصف ك هزمه صارعالا اربد ضاکا لوا یر: كآ هکی داورهو هددماع ردیعسا ہر ذر
 هنج انا ںوخلبا عن ہللا طارعاورابوکن الوا هدنس نع هلی ازا نصارعاو هنس اتع هرا دوما ییجج تضرع

 كنيع :صابرعلا ردنوا نالواروش محو رونلوا قالیطاهضجومنج اجالا و ی اواو
 هلو کس كنابو یف كنارویرسکل نیغ ضب سلا هو د نال وادیدش و دغبلغ هلت وکس كارو یرسک |
 نصوبرْغعجنزو لء ضعرعلا راربدیتسد هم ودنالوادییشوظیلغ كا د کم رزوایزورزه

 کو و کد هبهشلکنب زواترولوا نازم بو هدنب دكیوصرول وا هدوص هل

 كنبعو یعص کیم نعمرعلا قلغابن نصوب وصهحرحدلا نرو ىلع دصهرعلا زید ید اضارو

aهلب د دشت ل داضو یف كنیع ضعلا ردوصنیلغابن  mikلاعب  
 ۱ كنار باب روەدہابر ردتغل ندلوا باب یت ,ینعن هلصف تضضعو مبازلا بابلا نم صعااناف لای 1

 | كیات ئاعتلا رصاعتلا هيلع ضعو هب ضعوەیطعلاقب هلوا عج تذ هفلتخملئایف هک دنوقلوش

 هانعع هلبص كم هءضاعلا  هبحاصامهنه دحا ا هی '
TTتو لافرذم از ولك رەنە نوا حرص انآ عزا ضا اغ۳  

 هدشلا لهر وص ئاشبعٰضاضعنالفلاقب را اربدەدةکعا ارصهبدش ضاضعو ضاضعلا نم لیلا |[

 مهشدعیا مہض اضعدنشاف ماعلاذنع شهلا موقلا ضاعلاقب راب دد هب ہی ودنکت شع ضاضعو
 هبا نج ہوضعاف دخ! قو هضعف + شل هتضضعالاقن قعرصا درک كار سا صال ۱

 بویابوس هلاک ی اا لدرمصا ننلآنسانااک نسزنیارخ امت لبا یف تیلهاجنک نسک ل وش نعناونکالو |
 ہر هت رضاذا قیسب هتضضعا لاش رار د ید هغفروا لل ضاضعاو ةنانها كلب وس ع ر

 ٰضاضعاوتضءادقاواضوض علا تن اک املا ارن د ید هغلوانرد بولوا ولطو

 | مهب اود ثلکا اذا موقلاضعا لقب رولکبنرر 2 نعیربسفت لضعوزورد ید هک ضعراوط
 ضصعا لاقت رود یخ غم النوا کید فوز عم هلکع د صع یس ہود كلمودرب صا ۰ ۳
 لاش زازہد: زید ىد هکم روت قوحر ن کید نانلوا ارك د صاضعاوضعلا مهلبا تعراذ نال

 یو كم لیطعلا ضاعزہمب لانع ءودیجالتوا کید نانلوارکد صاعلا ضوالات
 هر نالوا قوچ کبد نانلوارکذضعو هنسکنایلتوا یکید نانلوا رکذ یس هود, ابرسک كن

 دداضو نفك نبع نفيضقلا ضعلاةربثك تن اکآ ذا هضعم ید ضرالاتضعا لا
r |كيلا تر لاق رود ہداقغلوا یجشیصاتآ صیضعو قر آ بوذا تم الم  

 ۱ بوی نالواراظ بولوا تر دص وضع 1 همقلنال سادات اوت وج صوضیلا

 ]| كسعف قا نهم الا دم قا ان هنسف كجن دیا سمن ہلتفف ضعلا ضیضعلا نم

 صبرع

 ضرع
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 آ٢ اقوا نرد هراوطلوش ضر »مو هلو | شمع شب یناق هکر دنا ل وش هلي دد ثنو عف
 | انوضرعلا زر ردیاماعطا هن راقیفر ینآرهنسک نکحهربخز هکر دم اعطلوش هلرعص كنرع ةضارعلا

 رب 0 ؟ بش و دهیا كإہالەض ا رغزشا لاقب ڑود خد ہناغمزاذضارعو ہکتضارع نمانوممطایا ||

 صدر تاک اذاةیطارع سوغ لاش رولک هدهنسانعمولنناهضارعو ژریدروآ هارهدیسرافناسلهکو و

 ان کا ضرمنو ہلا سا تضرمن لاق هنس انعم د صفو هحوتهلب دن دشنویض كناروهلنبنعفا صضرعتلا

 اک یوم سل عشو نی هراس قذ ال قلا ضرب یک ومتر اهتمام
 ]| هی الوکر ویونسواجزا دمی رعت هتفانتطاخحتهب وکر لس .وەہلع هللا یلص لوس ر لیاد ناکو نید ال اوذ لاقو |

 را ایوان POPS ہفرشم هکم

 | نا بم صورعوهلوا شملوا مارو شىلدە وا شابهکردهقانلوش هل كنارو یف كنیع صورما صورعلا

 وام عجردثنٴومظفاوبو نوع! دنلوا عت بونلوا هلباقموهضر اعم لکن آر شرار د یس دەز عش

 | ا2 ہدەنیربخا ءرج كنسِہاوا عارصم كس سهندراصشاتالذکوعو نویهعیدلوا سنج مسا

 یکاوردشفاوا عج ضیرعادک ای وکس ایقلاربغ لع جلب سک نرو حف مه ضیراعالا
 ف ای ۀکم ضو عو رارہد خد هلوبنالوا هدغاط ضو عو هلبفذح كناب نسرپد ضراعا كس رلبد
 1 وعو هیف لماعراصا دا ضورەلا لء نالف ل عتسا لاقت رار د خد هنف ارطا را نویو هب هر ونه ۀ نب دمو

 تین زریدیخد همالکی او ضو عو هیلتوا نکیدهسلوبقالتواهکر رد ہی هود لوش ۱

 ا ا مع هک رد هلاک ملوش ضو عو ہانعموەمالکی وخ یف یاهمالکض و عف
 اسالب یا صو رعالب صوکر نالف لوف هنمو رولکهد هنسانعبحاصضوعو كسذباربس
 ۱ الا یم سرد هیون ی اف كنار ضوکر و تضرع
 اد 1 > و رم هبلا ر ظذ لاق رب د د هنناجرب زو و هسرولوا ندہناج هنیهر دهنساتنعم هیحات

 اض و مهند ایک یاس انلا ضرع هی ل اقر ولک خد هنس انعم نیبام ضو هج وع غصب لاقباک
 :ىءتردقوتوقو ةماعلا نموهیاس انا صرع نموهلاقت رولکی خد ہنساسنعم سانلا ماوع

 ]| ہیلع یوقتام یار جل ا ورفسل ریل ااذهضرعورغسلا یلعةیوقیار افسا ضم ةقانلا فر ولک ید
 ۳ 7 م ع یا ضرع نعهیلا ترظن لاقي ر وناوا لامعتساهدنلح م كيد ندزاچآر ولو اکو لاورفسلا 8

 || یا ضع نعسانلا اوور ضباوجر خلاقبروناوالامعتسا خد دنماقم قفناام فیکو ةيحانو بناج

 ککے وار ییراو نىن ولادات فیک2 ةيحان و قش نع
 ۱ هضزعا یااضرع نیلا لک لام و ہنم تدجو تبح هضزرعا یا طاسطا صضصوعبرشض)لاقب رونلوا

 تک | كارویمس كنیع هضرعلا سوجنا لع نموا باکتا لهال#نماهلع نع لاس الو هندج و نمهرتشاو
 ا تی دوم ناو !حوزالهضرعدنالفلاقب كا تمواق بول وا یوفهیهنسنر هلن یکی

 شب هتسک نالوا طب اضو ب لاغەلب me تناروینوکس كفاقو یضكيمن رفموەیلعی وق هلن رةمیا

 ۱ ts ر ویچ مه لاسقب رواکە دەنسانعمت ہہض عو اہل عدی ودیا ةر اتال ضر خفا

 ۱ ِ رب ییهنسنر وبه نوعش ن ولازال سانا لةم نالفلاقن رواکیخدەنس انعمنعطههضرعو

 ۳ سرو نواب ی انکل خرماالەتلىجلاق زرد دکان

 ۲ ناک اذا ٌهضرع هنود هل وهل اقلید یخ دەكا یبهنسنرب ندنلناجهنسکر هنسکر وابصن یا

 عصب هضرع ن الفل لا رارید د ہنف رهدننوب وا شر وک هضرعو هنود
 ۱ دلوش 1 دشت كنار و نوکس كنار و یمض كنيع ینض رم یضرعلا ا قال نم برضومو |

 | ومب س ا ورکس تار نک و یر ةهبضرعلایرتوا ندنغددلوا مار ماقررونناب |

 اس تسالا هیلو یلاخ ندفغ وا بویت ؟راومهندنطانن هکر دءودلوش هب هیضرعیدتبادب ذواو
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 لوش هل ها نونو هلرَف كنارویرسک ك بيع ةنضر ملا هديا هطزاعم هلی وبدجب اینک دکر ریا
 نالف یا ٹرظن لاق رریدیخد ہخقابہلیغریوقزوکواندنطانذہلوا قداع كم ږوب نانا هکر دهقان
 هرزوا یناب ندطانن و یٹب لخ كارو هلبر نک تك لذ کک گنیع یئضر علا ینیعرخ وی اذنضرع
 نضیرەلا هطاشن نعینب اهبفقش یف دیشەیشماذا ضر علا یشعو ةنضرەلا یٹی یھ ٛاقب كروي
 فذح یبابہدنرخآو ںوجخلدلوا ہل نسردہا تابثا نوت ہلیرسککل داس ضو یف كناوو یک کرح
 ضراع اذه ل اسعن هلوقهنءو ہروط یزفرا هدقفاهکردنولب لوش ہلیر سک كنار نضواعلا نسردپا
 افهلثم لسصفبامنا برعلاو ةرکنوھو ضزاعا ةفص نوکینا زوج ال ةفرعم هال ان طی انرط#م
 لمف فیر عتلادیفنال ةيظفلةفاضا هذه لوقت نا كو یرهوخ !لاقاذکل اعفالا نمدَف تشمل ا ءاعسالا ىق

 ردوب یهجو كنیراکنید صراع ہی هما یدنتادیبعوبا هنسسانعم لبج راد یخد هغاط ضراعو هی
 هکر رد هیاطعلوش ضراعو قفالآالمدق ضراعانب اقرار دیخدهنسوروسنک کر ولواهاکو
 فیفخ نالفمهلوف هنموژر,دنطراع یخدهننناجرب كنیزوبكناسناو هبلیااطعاهبهاوهبوهوم
 | دیقنیاضرااهلادیقنرما لاقب رايد ضراع هنفارظا كلرغاو ہیضراعز ش ةفخهدار نیضراعل|
 ]| ہراثب داواربزرولوادار ٠یدعبامن دراشب د كوا دک دلنب دان دهلضزاعیدننارمصتو باما صرع
 ردیشید یزآ یک« دننابكنا و شید يراكديد بان ضراع ید تا تیکسلا ناو زہد صراعا
 ||ہلیرکك نار ةضرالا رونلوا قالطا هام كنیدیزآهلبراشب د وا ضزاع یدتارا يضهر
 .لوش ضراوعو هنسا نعم زاتجاح ییجبهلب رسک كنارو یف كنیع .ضراوعلا هاتن فاق

 | دلجوذیاهضراعوذ نالفلاقب ارد ید یز دق هلکنو آر ج هضراعو هيلت کو کلر درود
 |[ بابلاةضراغو هنس انعم شرکا رد خد هجاغا یراقدوق یرفرا هفقس هضراعو مالکلا یلعةردقو
 هضراعو ردنالوا لباقم هکشا هکر اکا یرلبمیراقوتانونقهکیسهوج ر>یراقوب كنوبف

 ضوراوعل ال! نوبل نالفون لاف راه دبا حد نغلو عقاورانکنا دوخاب ضر اکا کر دهی هان لوش
 لسح رلل برعلا لو و كلذ مهسیعل دنع اھ لاضو اهیضد ءادنمالالبالا نورعب ال یا

 | ناتضر اعو زر دنا لوا خذةلعزغ نم ہلباہامہس نیع طیبعوذضراغماطیرعاامحلمھیلا برقاذا

 یاب لابحو هلابح ترساذار نما یف هتضراع لوقت كمت رکس نیر ارب كدنسم کک رب صف
 ردنعا اطخ بودارکد هدنلع هدوم ءاي ناجزت بحاص هجزکآ ردهتسنانعم راب هلناشم

 "هل تبتایا منصاملثع هتضراع لاق كملشنا هر وک نیا یک دلش کنن تک ةضر عمو
 یدوعع وطیناج رو ہنلباقاذا هاکب ییاکتضراعلوقتو د ہدەکجادل اقم یناک ض راعمو یناامل نم

 ید هک هبناجرب بودہا لودعەضراعمودیحانو ضو رع و تذخا یا تصراع لاق زاری د فض راع
 هد رعنلا ردەدنآیربق كنیماحمکر دیلع كخاطلوش لی رسک کن ارو یمض كنیع' ضراوعلا زارید
 | نالفب ونالفا تضع لاب كمل بوس هراکشآ یبەنسنرب عی ردیلباقم لمس صتمزکتآا ذو یلع

 ضبیعتو كسندہادا رم هنکن هرخآ نکروشلب وس یزوسرہلاہنسکو هب ہبنعت تااوالوق تلقاذا |

 اب وهم ہا جو نیہ لواحعُم بنکاذا بناکلا ضرع لاسقب زار ده د هغمزا شوشمو لاک باک
 اڈکلان الف تط  علاقب رولک هد هنس انعم ہےننو تر اشاو زرد هغ لق شوشمیدنمنر لوجو هدحوم ||

 هیدمویرسک كنارویمف كه ضف زاسلا زرد هد ہکاولنبا یب هنسفرب ضر عاو وه ضعتف
 ةحودنل ضیر اعلا ننال ثلا قوم ]باز اعشا تلاح ضعب هن رغ كطاخبول وا ول هنکنهکر دنا اکل و

 لیدی دشنویدمویرسک نارویرسکكنیع ضیرملآ زدهنمانعمصالخ هحودنمو تذکل|نع |[
 كنارویم ٣ كم صرملا هبلوا یاخندندصلارش هقلخ هکر دهنسکلوش هرزوا نزو قیسف ||
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 ۱ یرفوجبو کلا قی اعر اکلاک یر علا۔ عم ئامانج ہلبعض كنیم نطارعلاورزرکعهرزوا ||

 ہہ

 پت دیک هنسکلوش یمالکو نا ضر عاہنقلع مھل وف ہنموڈفامالاب ||

 ۱ دم دات ردماشب هنساواوبهدیز کا هقانبو دیلو الا لو ججهسرواوا یماهتشا |

 نازک شضارعرول ڪس ەد اش قلوي بور ندزوک ئرکسع ضرعورچ الف ام ۱

 اید ترشا تبرز زور من شو و
 افرا آو هنودلاعنا دا« شل انو یا تعا اقى لرد دە غال وا لاح ەت هنر

 سہو وو وویچ یو۷ a ةنیک ناپ
 خراپ شام هاو فلک اداره تاعا وتا اراک هود نایلوا مار مان
 ںیم وو لود ناک 2ر دوا تورو تو دنا
 ھا انالف نالذیضرما لایق اربدیخهددککدآ هنضرعك لک هلوازرغ نم هند
 از ھ5ا نالف رمال تند زر دف یک مه مر ضارعالا
 ناز 1 اوا زیو ةفقلا تضرطا لث ا ورزی دهد هک دا هاچ قزاعنزاو

 ممه عبج عین هیدمردنا نظ مهتع ینالفنب زاد سید نسردیا نط
 يف )وقت لرد هدخلق ولنا ییهنسننو و زد هنس انعم تمهت هلو کش كنارو یرشک+
 ر ا تن رتعا لوقنزراب هد هخ اق طخ بونا یعالعواصارعاو ابضو رع هتلعجاذا
 ۵ اهدلوب للف اتضر ما لاسةب ل زد هد هغمرغوط ولنا یندلواتروعواهتیصخاذا
  ةنرپ ظا ئا ضب هرهافء سا تضرع لار ولکهدهنسسانعم رو( ظصا ازعاواضارع

 ARNETTE N لنوو بک اه دنییکر
 PETE لبر دک ناروا یم ك٣: ضصرعلا كنکمااذایظلا كلضزغاو
 | كنکما قوا قع الو اش بح كيلجر عضیاتلش ثیح حاضر عم ءاط لا هتسکنالواكلابق

 2 ۱ كو عل ہجنو تل نون نەن ادتماى|اضرەم نالف ندا تاد
 الو هایف رو نوک كنب ور یر نخی نصر زدەنسانغم رمطنالوا بنزم
 اش ۱ لیکن ادقوا لوش هلبلوکس كنيعو یر دک كوم ضارعلا 'ںونلوا ضرعلکنآ یراوج
 ئا ES انعم هلق تنیعذ ضارعلاولواولشا هنر ةل غف ك بادو ئرسك ك نبع ضرعلا
 لز دمو یرسنک زارو ینف كانیع برملا ذبصارعوا رفصرغصلثمسهانابابلا نما ضرع ضر ءو
 هکر د هال ودل وش لن سک ك ناب ناطب واۃیف ناک اذا ناطبلا ض١ص الف لاقي هنن نالواولنیا

۰ 

 ردن رد رو روڈ دنا نکد هدماقعونرپ ةن انف طب عاد شعبادار ,اررکم
 Trine) ثیولدرواکهنس اعم نصا رعفضارعهدهغش هکیدیوبنالواب بسانم
 | ناضرعلآ هبلبابلط قلوامجج لکی شید بوویب کر زدفغالغوا لوش ضب رغو یدنیا نفالخ
 تو ی سرما هارو کد :لضبرع هلیتوکس كنارو یرسکنیع
 || هی هضرمو ندبضرهرولوا ضرام نانا هکر دونا لوہا: ضورلا»یعجج كاذکهب وک
 اَت اض عا تپ دلا لاقب نوبنلوارینکن ولو لیلق ید هند كامو اند ضو ند هتف

 ۱ وا وش صرعو ضف هل ضافرولوا تخا یفوکس وقف كنار سپیدترا روم میک ہل نوکسن
 ۰ رو هنقوط ہریغو هلآ بودادصف ہر هننسنو هکر اربد هشاط لوشدوخاب

 انرکاندککروتکبولدب ہنی رزوا كلدفاث هود کمر اہلبرسک نیعا نضاربلا ہیلغاب : کوک اکا

 ۳۳ بم لو ضارع یدتیا,بوقعی رواکهدهنسانجمع ادضارعواضارع
 ؟هانرسک كنیم بم ضارعوذ :Ck دق هیحایو ا او ین قر |
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 لاکر کوا شابک رکا نزو لع ضبوزلا .ةضورمةفانوض وروره لابی دومین
 انا حارقلا تضوزر لاس زاربذ خاد هک رانو را ورد افا یہ تع |
 | لواوویمض كنار ضاورا لرہد هری نالوا ناخن دراشاو ند انو یعف كفافحارقوهضوراهتاعج ||

 ج كضناركلذک هعابلانرویبع هضاراا.هنش انعم ہفثاطندرکوا شاب یچ

 مادماع :زونھنکلمل درک ا شابا دتا هکر دنا و حر وت لش هلن دب د شنو یزسک نیو

 كفاق بیضفو هلن ا تنهلسهم نیس و یف لننعتالذکرسع ولیت كي ض ویرعاما:

 نیرو ر دربار, شن مورک ۰٥ درت وبر دهن اعم هود نال و ار وتى سچ يجهل زك« كن همچم داضو یف
 ماغدا بونلوا بلق هان واو یدباصوب ز ٰلصا كنون و هباسنعمنانلو ارک,دزونلواق قالطا یت 6 |

 ترک اداضوراو ناکلا ضارا لاقي قلوا قوچرازءربس هلبر بكن هزمخ ةضارإلا ئدئلؤا |
 صارالاقبوءاملا هيف معننسااداىداولا ضارالاقىز اربد ەد هغلوا قوجوص هد هزینه ار

 لوشیوصییعداوطارای ید اون لنوو داس دم یراق تو ا اقا ضیا |
 ةضاتسالا ابن نکواک,نشز نانا اتا لاقمو یهاوا ءام عمم یر هک ی وکریدناکر

 عبا هضاساو انا عیف مقنسااذا دا وضو لای قلوا عججوص هلررسک تو
 یافضیتسم نقلا تمادام كلاذ لمفا مهلوق هنسو مسن ناکلا ض اس لات قب ارد هد

 نالف لاش قاق لخاد هشدار دن کر لار اد ل در کق و اوو یم كو ما نوا الا, ةیطةعسم |
 | كنازویرسکحكنبش لاو رتلا(نیشلالصف] ف هلخ ادا رد ذکر ما ناف ۳
 لنوارسلانزو یلعمموازشلا ضاورحت لما ورش لجل اقنهلواهدومرفهکردهودلوش هل ھا
 لاقبقلوارهاظلبنوکساتنارو یتف تایم نضرملا(نبملا لضف) ہنمانضفعزفودە دوم یو ||
 ِتنفزءلاتش زی د هد هک مالنعادی هی نک دنس دزه ضر غورھظاذا طب کره نت رو ||

 قەنسر ضرعو ہیلاە٭نرز او ہل ہظااذا”یشلاەل ت ضرع لو دتر واکه د ةن اطر اهظاوانکما :

 هوهو ضوخا نره شیوه اکی میسر تھر دوام لاک تم ۲
 هدهنس انعم كع دم در وک ن دزو کک نهنسنر ور تعا ىلع ضو لا تضرعهانعمو بولت نم ۱
 مہلاحام ت ترظنو كيلع ممت رعااذا نیلنعلا ضدنا تضرفو باتكلا ت ضرع لاقي رول ||
 ۱ هشنیززوا تب ذا هاف و ءانالا یلعد وغلا تضرعلاشژرید* دەضموق هر نج اغادی عو

 ندہلان باب عل هضرعیو هتضرع# ہذتخ لع فیسلا ص علاش زاید ہددغذم طع هفموق
 ۱ 0,0 وصخ هاتم و ك لک ندلوا باب رعب درک نداوا

 ہلتضرع لاتسعی لربذہدەکمت رویر وود 27 والت فیسلا یلع مت رعلاقت رب عف ا

 | كنادراربد ید تضرعاموز رد ەلتضرعاف نالف یرمیدت اا ارفعبا را یا با ۵

 ہیەکمورد هدیجتخل هلیسلکیا هک لیضف و ٰیرنیکك ار هل صرعن الو اص الو و

 ضضورعلا یتااذا سیما ضرع لاسقب ررید یخد ہکلکدنقاز طاو لاعت هل اممسرح کلک ہد
 رار دید همام ص عوز دنرابغ ند راز شرق هرانآ وند ةنادمو كم پ0

 ضورعیدتبادیبعوباوژربدنیعهب هگاومزوتل ورد ضرعاکار دریغ ند فش او دل ہک: رهو
 || دس جر صضرعو هوای بمهزابفعوناویخو هبمرک نزوو لیکو هرانآ کل دید هواعاتم لوش

 هکر زبد ید هنرن وب كعاط ضرعو لود نیا کسان انا ضو هنانعت صوصخ بوت د |

 هکر ولکه د هنس انعم یرفرا ضرغو ضار عالا نم ض رعالاوغامزاردہا بولا هیبشناکا م ظخ رک ع
 قحاتعالا اضر عفرجبضرعدنعا 71 تروا یرقراهب هود نضرعوردیلباقم ڭللوط

 تکاب ل اع تر لوک دزوک ویو یک عاب سکت ورش

 تست

۱ 

reng 
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 ۱ 2 وکرم اں سچ ر لع هر لاال هل جر رضا رب هضک لا ۳۳ ۱
 چی نیت ر یہ باس شیدا فو كا عفدهنوکس كاك و یخ کلا ةضكزلا ۱

 مکے ك زمہ <ص اکر الا ردہدناطیش لعادضاھسا نو“ هغئاطاست نمي ةعفادلا 1

 کراس ر د هدنرق نلوق هلب رسک ك ناتو كن ہری ضاکنرالا ردكمرد اوف هدنترف ۱
 هد راز د ید هیارطضا صاکب را ورده دل وا هد :رفكنمانا سم وا قفص كنلوف وفا و

 ذا نیک از لایق نمش درکس تالاف كفاکو یمض کوم ةضک الا تنرطضااذاهزماق ||

 اتش در آنکه ام شکازتلا هنسرفامهنمدحاو لک ||
 وم پ ہ اون و ای بیت كفاکو هلینوکتس کبارو یرسک یب ةیضعکرما مهلرخ هيلا
 | لوش هلو ی كفاكو یخ كنار :ضوکرا نات ناتشکسمامهلاش ر راز دهناخرت هتس وزان :رھردیکیآ ١

 ا صر ضكنرلا ہتیچزوان قوا نعبهلوا نه عب رس هکر ذهن |
 ]| هتیرواهنسن یربغوهنبرزوا موف ك نوکه لب وکس كيهو یخ كنار ضمراهلوا عجوصهدآ کرد _ سر

 دذواتاطشمرف نوا كعشپ بورابنراق نکیآ ہدیرزوا یتسیرد كن وبق ضمز و یسعودهدابز

 کدزاوشپ یا نانلوارکد لبر سک نانو یخ كلوا مم ضمرملا رربدہ ددعکحتدوا لوک يمابووق ||
 وصف كنار :اضمرآ تانشبهلقب رط نانلوارک دهلیضكنبنانو یف تلو امم صومرلا رپ ||
 | انموب ضیرلاةب قلوا یماهداب نهنتهف ضمرلآ نزف ندنسسا شنوک هو یک 7

 أ | ثیدل | قو تقرحااذا همدق تضمر لا ررید ید هغغاب قاباندیسا ضمرو عب را بابلا نماضمرآ

 ]| ةولصهب وظ نسپسا شنوکیسیرو ابهود نا نعد یصصلا نم لاصفلا تضمراذا نیباوالا ةولص ||

 ۱ ۱ ہدەفلؤا ثخ یرکسج بوشب یرغب بویلتواه د سا نوف ضمرو رولوا توو لوا یه
 ور تیکسل!ناوہد نوسلوا جیا راریدخدهککود بوپ وف هنس ارا كش اطیکیا ی هنس ذر ضعرو
 خال :ةراحاهضمز ضورالاشرب شمرف یراش اطەلبز سک ك مو یف كنار هضدراا هرزوا

 رب صامراو تفرح ایاءاضمرلا نتضمرا لات ققاب لب رس کک لار هرم
 بد د شتو یم كيوهلنیتهف ضمزلا رمالاهضمرا لان زرد د هکمری و ترارحن
 وا نویز ندیساروب رم بوشود ھنن د درآ هدنسساهلبوا هک هلستدیحو لتا دب وها هدننیسآ

 وقت قلوارظتنم مرکسنلا نزو ىلع ضیا زاردیادیض هدقدلرابندنرارخ ت دش یراق
 کره هيد و یر نک ك جو یف كنار ضیمزا:أیش ر ظن اذااضیرتهتضمرف هبصا فانالف 1

 ۱ صاعتوالا هتس انجم نرمتنیکسکصض یمر لصنو هتس انهمقانیکسک صیمرەرفٹلافیەنسن نالوا |[
 ۱ | تدیسفاذا هدیکتضمرالا تضمرالاقب رازبدهدهخاوا دسافر کج ضامراو كمربوبارطضا هت کر نذر

 ۱ | ثانضمرهلنیتصف ناضمررہشل تن :زحاذا نالفل تض را لا لردهدهکمکعتهصغنو وا هنشکرو |
 ۳ ۳ ابر رکنا رو ختم ءاضمراو ین هلنبتفف كلذک تاناضمر "ییآفترش

 وا هيد دلوامقاو هدم ومهنیآره هدودنلوا عضوروهش ءاع“ما !یدنبارلیضهبینججتالاذک |

 ورا یداوا یمسم هللا ناضمر رهشنفلوا مفا و هدرح مابا نا ضمر نهشس زدم وا هیمست

 2و اول یرخلرک نوا اتالوک ۵ هرس رکر از هرس بن اوکس وا و ویتف كنار

 اه یدل وا بلقنم هل واو یج كل ذک لب رسک ك نار ضان راو 027 واوو یا[ از

 onan یوم ےہ یھچپ٭پ
 ہیر و و رس نمود هد هبوضنال وار ادّقمكشروا |

 نر لاب کوا شاهیاطتاذک لب رسک ك نار ةضاب زا رده د هكا مار و کو |
 iy TREE ةبضورلا یاطنرکوا شابفض رو یف كبه صورت ةصابرواضارر |

 چسب

 جس 1

 تودہ

 صور



 ےن
 ٭عےھکسہٹغںج

 هل ترا ۳ :| تفوکم متیعب ك کود یر !ی نس ملیدیدشت كل داضو یتغ كنار صرا 1
 | كيم ئض ولا را دید هخهارب هنا د وس ق اص بوکو د ییاهرخضروض و ضرمو ضیضرِ ېد

 | یقفتنار ضارضرلا هام : ہلیدمو یر کللداضو ی كنار عیضزا ہنس شاکود یر اہلی
 :نطارضرودو ةلہوذر+خ مېلو نم ولو لک ده اق هکر دراش اطقاموالوشهلبنوکسلداضو ۱

 کو دەربلوش كلذک ضار ضروهدیاناب رج ونص ندنز روا هدنچ عازب راک کز رر د هعوف 4

 نالوا معلم ارض رؤز ارز دید هنسهدزخو ہنس ەراب كن هنسر صارضروهاوا شلکود للاراث ا
 زتکتیمافوا لزلتلا نرو لج ضزضزلا عضارتر ریعبونصاوضصر لجر لاقت رار دهد هپ هتک
 | لوش هلبنوكس لد اتو یتف کناز ةضا راس ا رمزا رسک اور الا دو لع ضر ضر هر او لاق هن انعم |
 رغاهننکر لب رڪ مہ ضاضرالا ةضار ضرر ما لاق هلوا مملاةرثکه کور دهتزوع |

 ,قلوا فوق دوس یرلکدند هنر ضاضراوءاطباو لقب ذالعزا نصر الات یلوا طبت و لوا
 حلا ضهبیاذکر به اف لعرکسو لا" ضر اتم شی وفا ۱

 یثکا هر زواهکل وبدهدوس«زالوش شرور نالوا ںوخەلب رس تضم تاارو ی ضرلآ

 | یدوس نوف نالسققاببوکو د وص یراہط ناک هنیرزوا هک ار دیار او ب وکو دونم
 یفاثاو لوالا بابلا نماضفر هضفرب هتضف ر لاقب كن كر هیت کر كانون ار شتر زا

 :اهضفرالب الا تضهر لاوقت لریدید هک ءلتداع مولد توسل نادر هدتسیا
 ام هز > نمفز ووڈ دز هود نانلوارک ن صفر دیتا بال تبحا .حاهاعرمق دن ۱

 هلبرسکكلوا فاقاقبقو هو اقبةطقسوهفع بم خالد دفن یف ۱

 دوخاب ندنیقب یقآ نایوجتویلتوا اهننیسروسهود هلنبتعع ,/ضوفرلا :.ضوفرا زاید ہتافك کج امزخ ۱
 بودن رن نیت زکر درکسع لوش هب کک كنافو یخ كن فو 6 ضفاوزا روک ن دارا ]

 لی یل«نیدیزرابدیدهضهار ەۋرو م ىدا یار د شاطر ند هایش كر کف لزا شود |

 ثالزک لبن صفززا زار د: ههو د نابر وب ملا دا ر تال: هضفارویرتوا نال تا رت ۱

 هیوصزآ نالوا هد هیره ضفرو زار دید هنب دەنب رلکولب یوق هودضفرو هودنایروپهلاص هداعرم ۱
 ناکود ب واق ندهتسنرت هل بعص كناز نضافزلا لب یا ءام نم ضفرذپ زلا لات زرد ید |

 زاخو ەیلبا كى هلأ هتسنز هک« و دشن وش هلبعف كنافو ىم كنار ۃضفرا دن ناب ربا ۰

 لبالا ضصش یزللتضفرذفضبف عار لاشیدتبا تیکسلا نا ةبصفر ةضف لخیزلاسقب هد كر یتآ |
 ىلع ضیفزلا تءاشنیحیرتاهکرتواضفرهاوهتو هبت یزلا عضوم یلاتر اصاذافاهعمصو
 ضوفرا ءامقفاضفراھبف تشااذاوب فلا تفر لاق نیت یا ۰ ده رق مرکتلا نزو

 ضوفرو وا شفا تیم هروف نکیایزوق هکر در لوشو هنساشنعم ساز قرفارا5 ولي هلت
 زوکەلب رسک اف وكه زمنه ضاضفرالا هلواقارا ندنربیرس ولو رفت زربدهراقلتوالوش
 :كنافو یف كم صفا لطفازا! لز دف راک اهلوا تهاذ بولاوا شش ختم زنم یاس ۱

 ژربدیداو رجافروش ربا لیساک هک هلو دیدار فو نر کو دیس هلل مک
 هموقل روشی داشت كيا ویت كنار هضافزلا»نالون نالوا ق رفاه دند تك اف فنار صافرا زا

 هنم وزار د ہکعا كبر یاب | هلن وک كفاک و هل کف كنار نمک زارا: دالن وائ راو نالوا طو غزہکز رد
 هک )عاود نو سرک بورد هلغاب ٰیئآ ضکر و بار ڈو دزاب لتتفما ذه تاجر ص کر ایا ة زق

 نیغملوا عباشیلامعتسا هدا نعموب كروب رمودعبلهننتخس ااذا ىلج و نسل تضر لا قب روادید ||
 )کر باری اوت ردلکد لیطا یاشعم نکلو یدناوا لامضتسا ید هدنس انعمك نکس چنا 3

 س

 ص١٢. ےس ج مج

 || هکعد ہود ضکروربد یخد هک دنیا دق نکرچوا شوق کر ولو ھال ء انہلا یلعردنیرشل)

 ضضر

 ضفر

82 



 صر صرحد

 ضحر

 جو وو صوحرلاپ روک وه تعا

۰۹۹ 

 زاذاشلا با نا د مج ہتیاھر نو لا اخه سما ضد

 هفلوالثزنجاحطسو نوک, ؟ ضخ دوردوهسر دنعاتراثنا هات باب حارص بحاصو
 ات ہلنیض كياحو كلاد ضوحدلا هنعتاازاذا ءایعلا دیک نعسعملا تضحد
 مقا قلا ی ضاسہ اوج الا تب لا نک لنهرمه صاعدالا

 رصبرلا یضیرآ (ماالصف) دی كعضومرب هل وكس تناحو نم كارو كلاد صرح بلا
 دوا یب ہا نالاب وج هلی ل زمہ صانزالا |: صانزالا ردندنورد یاضعا هکق سزفب و ییانالاب

 © RPE PRT میپ -<-٭
 س اسانس كزکوا رک ہدنلج تت وتد ردبا ع وجر اک هک نس زرهاو ةت انعم
 كلل جہ اش نث(قو اید بوت دوس ندا تماقانبلصتودیا تیافک
 دی عن اکنون ناب روس ار دوستم وا رهر دن مد
 ضب روز هتناتفمنورب شلسک عج اوذوسنالوا قوچ نو وصلب تف كتبسر امنو دک ۱
 دم شورت |ییس ةن وا كن هنسفرب هلن وکپس كنابو یمض كنار .نضرزا هاناو اتان

 د هکمربکهنخاتب نوی ضفبر و ېک ر ط مونحو لب الور رب د قید هبغ اچ بلکو تآوزف صو یغاتسا

 ج بوناصوا نینویف جوف ضوبر واضویر یا بابل نم ضب زت غلا تضیر هلو
 | هوم الو بن ارضا ارت ورح ادا اض وبر علا نعشیکلا ضير لات زاید هدنکآتغارف
 | نطایرالانوتلوا لامعتسا هیانعملوا هدنا اوبخرخا آر فج هج رکا ار عدرفج ہد ەچ | تغارف ارف ج وه عن

 ]| هدهنلوا دتشعقرارحكنوکض اب را وعغلا تضو ر الوقت ك قوس هنغاتن ینویق ہلر میک كن هرچه
 یا طجزا ضبز ابا عد مہ لوفو ۃاشلاو یظلا یضبربقحباهرجدنشااذایعتلا تضبزالاسقب لرد

 0 و اون ہلکنآ یرب ره کەلنبیجر یدتنار اضجا هساکر دیاافو ہمو٥ّ عبا وفا یفاولقش حمار

 ال وا هلناستم ءاب یدلف تباور طهرا زد هک لوشو یدلوالئام :هنخات بولقلصاح

 دهدنویفوزلزپ جات نوبق ضار: : ۱ دن انعم لوا عج وص پهر دیدی در د دوخ اندیداولا
 E كناب و یف نیم ٰضب را | ردیعاتمود ید زطاصم ۾ هکر دیک نطاعم هدهود

 ہکەللوانابوچر دبیر وس نوید هل دمو یرسک کكنابو یك ناز ضير ةنس انعمیغاتبنویفیدحاو
 چاغان ےک سچ موج نالفیب میں اذھ لاقب دو عجم دنضب ما
 | هلب ر هاو و بسوی ور یو رسد و ہے ورک
 ۳ ب لنقیف نیم وا لتقیف یہ ر ناکا ذا هتپنمب ار موقیامنالف لا هنسک نلبکح هریج

 ۱ رد لامعتس هاب طناب کجا وردبالتفهسربا نیعلاب رظنورذیا لتف هست الوب تعا
 ۱ | تج لماح هضبار هی لس فو رد ارسفت ہلادتخادنا یب دهضبار هدماقموحا رصبحاضو

 وا یف زامل وا یلاسندرانآ یزونرب هک ید ىى ەنرانالققابەدنزوير كر اکل نالوا

 را لربدهربفح لنز هرروا ئی نیدلواعقاو هدفنزرش ثیدحہرزوا ی هخیصرفصت ءلبعفلواوو
 . ] هثلسخادااضحر هضجرا ی ولو یدتضحر لوقت هسانعملسخ یقوہ ہلبنوکس كناحو یف كنار
 وکٹ دارو یرسک كم املا. هنن شفوب هلدمو ناریہکپ كاحَو یخ كنار نضاخآ صحرا

 ض تیز ارد حد هلسغ لحم ضاحر خو روا هلکن آن کد وبیزب کی مهراب جاغا یرلک دیدحاقوط
 ی ٰیراصنالا بولا یبا نیدخ قو ی ج هلبدمو یرسکح كناحو رپ

 وش ہلدع كلا re ار ءاضخرلا ماشلاب بل هلفلا ان لضتما

 ۱ ی «دنمع

 اے تہ یہ س
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 یاش تام :ETO E کن نیت اس ذ ةا
 هک اربد هنس هاب لوش كلذ ضیحو یجب هلیصف تزابویرسسک تناح ناهد نس انعم كەر ۆك ||

 وعدنا ا ةاقلم ضب تکی یل یدتنا اهنغ هللا یهر ہشئاعوەبا زب موت نزوا هلکنآ نوع
 کاش ا دوخت بز سک زشت كب قلع ا»یزب نیمی هلي كنابویرسک |

 ۃأرلا تضيع لاقت كعاٹازع ندراغ هدیرانوک صیح هل دب ن ۱

 هضحططا (ءاطا لص ھا اس هل ع ق ىب ثب دلا قوةولصلا نعاہضبح مایا تدعقادا |
 وضووص؛لرا لا نرو لع ضصحل | ریکعا کلی رح یی دنسا والم وص و ییوص ةازارلانرو لغ ||

۱ 

 كا ضاخا و راغانهو دهلکبآ هکر دنارطق سنج هلنوکس كلوا داضو یف ك ناخ صاعص1 |

 دوم نمک ر دند كفر ویو رند هریشنالوا ہرزوا+تمالع لص

 نهن تک رود یار ERE ھو ۱
 ETN وءاشب نه لطف هللا لاقب رب د خد هک یا ضفخو هدنحالطصا نور وک دانب ||

 هننک ندباتنس نادرانر وع ہین سک ناف ةضفاخا یهتمفتخا لاق, یم واو لتتم زف هل رسک ناتو ||
 سوطلا ریسااهنیهیاهضفاخ هل كنو یبا لاش راز د ید هربس نالوا هلتلوپس هّضفاخو ]

 اربد ید هفغوط هلغاناتسآ ی تشبارب و لوقلا كيلع ضفخ لاقي تاب تیام مرا عا

 هون ص وو هبف تاخ دادااطوخ هضوخ والا تصخ لوهتهانعم رشک اھ افر 1

 كلی كر حت کل ذکمم نکنلا نزو لع ضیا بوارضلا ہکرحاذا سلا داخ لا اید ۱
 ہو هل کف لی ةنضاخا ارد هن اف ایس ناک ندفوحت مینو هیف هکر حلاذا هیج ق

 هل يخف كم نضاخلا :نوساوا اب هلرکن وساواولنآ زکر دی یب دکكتلخ کر جالوالخاد
 ةضاخالا :ہنسا تم یرارب هک ین تاذک هل زك واو و یخ تاپ  ضواخلا یکتا
 لخاد هبوضیراوط كملخ هضاخاو عباد هالآ ن تضح |لاتن تاج لاخ داہبوص ہا کما

 هلکن هکر وبددنلآ لوش دلبصت لواوو هلن وکس تااخویرسک لب وفا امتمقااذاتارمغلا
 || هلئسواوو یف كنان ضوانملآ یک رلکدید حد دن رافدردشراق قو لرر ذشر اف بارش

 ضخدلا (لادلالصف)ا وضوافتاذا تند اف موقلآ ضو الاس لاش كم تبحاصم هلیریربموق ||
 اار ناکآدا ض > دو ضحد ناکملاغب وب یکی اط ولن تعفر .ضحدلاو ا هلن :وکس نناحویمفتلاد ۱

 و

 || هبففك ناخ ضاضخلا رصف هنکر>اذا صحف هتف خلاق قلو الرع هتسن یا |
 || ضاضخوضاضخو یا نمی شیا ضاضخ امبلعام لا ةب لیلق ئش ندنکرب كنس هاش
 ]|| هنساتنعم داد رر ذ ید هک رم ضاضخ و قجا یاهضاضخ و صاضخلح ۔ر لا د خد مج ا

 || رة راج نا هک درانضنوب قآ افرا ل وش هل طف نضلا رردیایخدروسکم یناخ هکر ولوا اکو |
 ۱ دنالواقوح یراتوهاو یی وص هل رس کک كات ءاخ ویعص كلوا ءاخآ اح تاب رای ۱

 ضقخ |
 ۱ هی راخ ا تضفخ لاقم ناب د یخ هک تر وع ضخخول بد هنحار و هز وضحا هاینوکس كاف وقف |

ee ۱نامة خن یهو نصفاخ ن بل اقباعمنالواهرزواتیهافرهلرسک  | 

 ۱ كەز ضافتحللا .مالغلا تتح لم ةباو اجلا تضفحلوقت رب دید کتا تن یزف صفخو | 8

 8 او میام ءأرلا تیبا لاق كهووک ناف ادعام نبضي لبا هک انو كنه |

 قاوا لخاد هیوص هل نوک كواوو یف كا 7 ہار تک اخو كن ۰ 20آ

 ۱ هددکعاك رحت هرکصندفدروا یملق ض وخ وشد اف موقلا ضاخ لانا لزبد هد هغ وال ےاز

 اتضح لوقت ر اربد هدهفلوا لخ دهنادشو ءال ےملیخ تضاخاذامم .وقلاضاخالاقباراربدەدەغاوا |

 هه مچ یووجم

 ےس ےہ

 صوخ

 ضحد



 صوح

 صید

 انب كل انس بحاصو |

 نادان :دشن كناب و ها تضف تم هنساشمزاهودنانلوارکد نج ضماوطا هودنلئوا |

۵ 

 اهر کبد نکرد نا
 ۱ خیس اصاوهتفط ءا آ اض جند وعلا تض ذخ لافب کک خؤ لینک انافو یف ك ناخ خا
 نيل هتح راو كذا ایمیل ادا ىش 1 تضهحخلومت و دو روا او ار نصف

 ی اد فنی ہللاہلمہس ءاجواننمظ ةضوےلا۔ كکانیکا توغازب ندلا یب هراد محب :دگنلا نںو

 1 بغ صامل یافت هل اش نارونلوارکد کت ەنسانعمرانو پوش واک خد ج كضحهضو جو
 اب ننصح نطل اغ قلبو | یشکا كل ذك بن وکس كیمو یتغ كاع ضا باشن یلشکاةلبرسک
 1 داود ىر یا اش قاطتا ولد اانا جل ابا خوت شوج والا بالا نمىص ضجوسمانخا

 یر نان تو وا بک !«دابز هکر ددوس نیوف لینوکس ك لم ل ادو یز سک ك ن هزخښه
 | دلش ہزار زار دءاتبهنغب دلوا دار ءنطاب وزهاظن غیدناوازکذ هلبش رظ ا هبت هش رو سخنلارماعا
 eS اهر طو کل اواٹمرردەنلوا یآ بولو اول زوط ندناناہن نص و رب دهتشیهوهرظنم
 لول خو ردنوغلبا نالوا یناتسبافرطو ینوغلبا نابب لناوردتوایراکدیدناشوابهلیرسک
 ] تند اانا جز وف هنو امم لات و امت مک اف ضمان بالا رخل یضشاط برع
 یس دتا ارآهلتوانالواروش هود زرد هک مارآ ضعحتو هکعافوش د دهنو محفل تم

 شلو ج اچ ن ڈالا یره زلات, دخ فو یل وا اهنتشا هب ہنس هلن کس كيمو یفهتناح ةضم فضا

 و یاو سم كندو ده جو رد هغغنآهلبارغا یب هن لرب خو ةضجح۔
 | ر تتلالم نوناصوا ندواولنط نان هودارب زردذدوخ ام ندنساهتشا

 ۱ ] هیوسزالتتحا لاش قلوا قوچ ثواتالوازوش هلب رک نره ضاجالا ردیاهجوت
 ۳ موی” كلوا جم ةا انا امت مح | لاتر ارب د خد هفت وا نواروش

 ند حس لقب كمربوزآ یی هن سفرا ۽ کیلا نزو لع ضيمعلا رب نالو وب نالوا قوحیتواروش
 افواج مات حا قاتواتواروش هود هل نت ضوملحا للقادایزفلاق

 فور دعا تراشاندعبا تاب هده اسم ول ما ای شاو فال تعرادالوالا ِتابلا نم

 روش هلب رنک كی ةضمالا؛ ام ۔ا:امزال لعفا!ناکا ذا نیتعتعل اب ,ردصملا ینا هيف سایقلا ناف الام

 ۱ وزوار کردا لوم رف كرام ضمعلا هو قم ۃدانوا ثواروش هکر درود
 5 ی كبو ىم كباس: طا ا ردنا لتعاجو ند اک ین ؛ هلننوکتتم یهو ىف كناح ة هضج ون

 ا زا سونا روا و هک دراو يته زف روا یک ادب دن
 ۱ 1 ياخ نموحالآ زاد وج نؤسلواعجوض ہذئخا هکر دعض وغلوش ب ہلرنوکس كواوو یخ

 ۱ فول نان قاب ضوح ضوحو بج کل ز کک لی نیک اح صاب ضایطا یج هلیف
 :aA رسک نانو كنتم ضاخمالاا اظوخ تذحخلااذا اض وح ضوجا تضح

 1 اظ مر روق ضوح هکر درب لوش هلبذ,دشنویتفكواوو یم کیم نوح ضوحتما
 1 نفر ار و تاپ اب رمق رک انزولع ضیوعا وبد نوصاوص
 ۱ زبوتمیردیک طب طوحاوبشبهلوخر ودایارمالاتالذلوح ضوحاانالاڈی زرد یخ د هفعشوط
 یاس سر ضبطا ردیجناءلدلبو هلبرصقتكفلاو ینوکس كلواوو یش تلاسیضوح وح هرزوا |

 ۲ مرض ةأرملا ٹا لاق کلهر وکر ذع ثروعولیدمو یر سک اجو یف كيم ضےهو هوس
 1 8 ادااضیح روا نسام لان رد دف هلن کنند اغا رمو ابو اطبخ

 تنا الا تروع نر وکی میخ تالذک هست ہلزر ٹک نهزمه ضلاخا مدلاک یم 3
 رو ضئاوطا ییجج كضئاح هاب دیدن و یف كلاب ویمشكا قطب لا

 ترس سس رس

 هيلا



dA . 

 سلا ضا قاذك اتعع هلی سعق علاوه تل دان و ہلدنر نک( ی "ینعیطا يڪ لق

 توص صبحی دناورعوبا ارح ال یا صبنالو عصح ہہاملاغ تک جلفا سٹ یش
 یرداالیدسايعءاو كنا تکر رحرمط ییءدرد هنس اسنعم قرع ی ۱

 اذارتولاب صبح لاض زر دخد کمر ویل اض بوکچواف نون چیز اوآ نیش کسب ها
 ٌلدراط ول کی ییارا یدینیبعفوادا ملا نصح لاقي كلم ودەکوا كن ةنىكن اتاق

 نیوص كنود صاحورارب دک هدا قا شقرا اسم لا امار

 نصخلاع رد یل هجا لطات ین محو یمٹناذإإ کیا ءام اج ناپ

 ورعوباومرہغ هضبح |لافب قلق لطاب نقج كن ةنسکیر هلبرسک نوه ساس
 کیون قواض ی سس تی

ATEكاب وزع كم اا تام هود تلا  

 تن ولو التمدنغا منسخ مدرکیآ کن دهنسکلاوشنتتف ضر دبا
 یدتماد ي وهابی داف ضب رام یا ضرح نازل اف هلو | دساف نور هرات

 شل توب شو دصغ نآ هکر دهنکلوش ضر ج یدو عو اورولو

 دریا جا
 a او ترصسصے

 هاب ی هنطکر یکتا نزولغ ضرر جا قاقدسافییهنسکرب تیپ سک: ی
 قبرك وة لا هنشابشعفتن داوران ات زا وا

 هڪل رده تکل وش هل داد شن كنار وف باخت صازطا فررظ یراقدوق نغوچ ف
 2ضز يا فی نوک جرکو مر ون اغب قنا هني نزؤا تاطوا و صا كا کرک ا قا وا غوح

 كن همه, كن هه, ضارحالا۔ هلواطقاس تو ۷ ۲

 ضازخالا ءوس دلو هلدلواذا لچرا ضرحا لا سر هنر ری ۱
 دیللاقم هکر دراهنسک فط لو داوکس كار زو یض ل اح ناضر او هلن هزه |

 هنر هلکن ایک 2ج یٹراک دی دفع لر سکس قالار و کز زمه میر حالا راهی ریاض[
 لالا لعل هضح لاتف قمر دن هشدار ییهسکرب هلیدیدشآ كداضو یقف کئاج عطا رار

 ٰیضبضهآ كمزوتکهقوشو یقمردق كل ذک زکلا رو لع ضیضحلا :ہلحاذا لوالا بالا

 ٰضضاصلا ادبی سد نیش لاو ا ا ک كناح

 "یرفو ق هربنق نیو یرب هنسک کیا ہلیمض كیا ةضاحلا.قمردنق نیربیرب تیک افزا
 هدنس انعم قمر دنفر دعما كلذ کک ہلیجص لزاح نا ءاتلا طض نیک سا 2

 شامان دیری رود نالواهدرپ یخ دلوب تب ان غاطاہلردمو یرمسک لد اط و رک ا

 هرز عوه ضبط نو لب اۃرعرع اهر ط ضاوانامذفو دملا تنی یر اج اج |
a ۱صیضحاب هعض ل اقف هیلع هعضب بش دج فید ملالوس لیسر ایده  

 نضیضح هکر دشاط لوش هلی دیدشت كنابو مط ك لاح حلا یا ضورالاب نعت لبعلا ااکلکمادنعانا اف |[

 كاج نجضها یک یره دو یک ل ھسر دربغم بوسنموب سب ہززوا :اوریمعصاهلواغقاو هدلبج ||

 ]| ندهن نالواولکویرغا ق عه و هرز وا یناوژ دیبا هوا راکت هدنآهکو دک<روب روپ عونر یک

 | هتنکنالوا نوزندعشعو مع تللذکهلیقف تف كارو ی1 یت

 هکر ده او دل اون هنتصف صفا ندنح 0 »9 هر ند هر وداهلیضفو ین كاوا داضو ی |

 كل دکض فحو ةنسانعم هود نرونک یی ابساوایج هلصف تان همه شضافحالا نزونکی اساوا |

 ۱۳ یکی اک ہود ناوارک کردن اساوالو |

 اه

 ا

 س

 صرح

 ضصعقح



 صرج

 | هیکوتهلیدشتوی رسک كناویم كي*یراکدد ملا كرابرعوفض بلا سلادالج 0

 كج ضئارظا ض ای اکهنطب یذلایدنبا مدید صاب رطاامهبیارعارب یدتبا یبمصاءانعم ال وکس ||

| 

 ۱ 1 وماخآ قدلا ندنلاكآ بو دیاهبلغیدیصشعیداصام لعاب خوای هاضهجا
 ةضاهجلاو هل یم د صوہےلا نک نالوا ولترارح بواوا نیک کس ی سفن لی رسک به

 لاوسم هاب نک كی ضاهشا ةضاهجو ذض وجه لب قلوا ںیننلاددخو یرج هرضف وج |
 S| لوکس كلاب و یخ كب ضيا هلوا شملوا زونه ەکی نالوا لوک ك نجا
 | لب دشت كلداضوىتحف كاب وی یرکگیج ضا هعداح یا ۶ اضیج ضب ىلا نعضاج لام ۱

5۶ 

 م هضسورر دهضم هدهبهنسن نالوا« دن طب تیپ »دهنس هزوخ كن هنک

 اردشپشنالوانړلب ندر ولوا هدنغابا وا كنآهکر دمز ر و انک م وهنیانعمهجاس
 7 )ا تضاب وا ضب ضرب سر ذلادیتضاب لاق ردندەلھس بويع تلاح هلوقموب هدنغاب ا كآ يدشا
 دید کشور یراکید كتكيفدر فحودنشااذار لا ضا لا زرد هد هةل وا بلاغ یسا ضو

 1 ل ردو یھجو كن رلکدید قیرطلا ضیا نیا دس راب ر عواہل اسعد تطق- اذا یمیهبلا تاب لاک

 ]  كن الخو یدبا شنوطلوب بویلرکس نیت هقانهدشقوب رب هنسک فور عم ہلکید ضیا «هلوانامز |
 قواظیعهاطرموبهلبعض كابو یخ كناب صوبیلا شوفنایلطرءوب ضئابلا ید لوا منا ٹنروزم |
 | هباروبص هنس انعمراقو اطیصاطرءوب ىج هلنتص صبلا ضبلا ضیلاتزکااذا!ضوَب ةجاجد لا

 یاب و لینوکس كنپسرپد لسر هد لس ر هک هرزوا خا هسک ل وشه رسک ك ناب راربد ید لب و یکر بد
 | لاش كك هفلغوت هشاب هلب رسک نانو كنەزبه صایغالا ردنوجیا تنانہص باب یر هلقروسکم

 مٹ ورد و ضم ردیاخحا تانهنسک ف ورعم هلکع دعنقم واتآ هکر دیدآ كنعان ر ن دنس هغ

 | یدراتغا ض اب ناسا بل فرو هدوسندن ودەکردوبتعاب ۳

 | ینراپیرغایدنکه نسکر هلنتفف ضرما (ممحا لصف) ردیدآ لرهشر هلی ربی كلاب ہلا
 هلجوکنیزان یزغاهدننامزهصغو وینانلاب الا نم صر جب ەق صرجلاش قو عوببوبم هدوب

 ضر فلا نود ضب رطالاحلْلا قودصغه), دمویرسکنارویع كيج ضیرطا رولواندعتوب
 ری وف ییودنکی ماباردشعد هنسکربندارش یتوبر د یندا ندنلارعش ىم ا هص ییعد

 طب رجورازب ده رەش صد رفویدبد هدک دربو تزاجا ةجرم بوروکن نغلدلوا فیعضوهتسخ
 ر رفهغلوا كاله عد یضعب داکنیاهیفنب ضرج وهلاقن لرد هد هوا بی رق هکلوا هندنکرب

 تنم صارحالا امومغم یا اضیرجنژلف تام لاقب رولک هد هنس انعم مومعمورولوا

 ::یصایرقجا هصغاادا هغي رب هضرجلاعب رولوا ثرابعندمرب و هک عو بینک ر لب راد رغآ

 كرو یرکك يج ضاورطا هتسکنالوا نطبلا مظعو هدومرف هلن وکس كنارو یرسکح

1 

 || اطالع فلا البهبرسک ك نەز ہہو یف كنارویمنع كہ ج ضئرخاو هلن ربسک کن هزمه و یم
 ردەنسافعمہدومرف یس د طبالعوهرروايب اور جا سلا رک وہا هتک نال اواهدوم رد د يڪ طاع

 ضاهحالا دم یا طبلع لم ضم جد لاب یتوم تالدک هلا ی كی ةضنرطا

 ىم كي ضهعلا تطقسااذا ةفا لا تض هجا لاب ت كا ظاتسا نیدلو هقان لپ رسکك انهرمه
 | | || كمروشود ندلو هلنرکس كو یرسکك:* ضاهعملا هفاننروشود نیدلو لی رنک ناهو
 كيج ضا دلو نشود ندننرق كنەفانەلیخملناہو یم كرم ضهعا هقاننال وا :یداثعم
 ۲ اف کا دبلغ هدصوصخربهلیوکس كناهو یف کج ضا ہانععلردمو یرسکل زاہو یخ
 یو رسک ك نرمه صاهجالا ثلا لع كبلغاذا ی هجا و نالف ضم
 هااهحراطاداص لافىوەسنلا ید كنا نوران ا !ینعی ممنمدخا یحاوبلغ اداموقلا هنع صهجاف

1 



°۹۱ 

 گلاب عیب مہارلاو یناسنلا بابلانم تضضبو ل )برا تب لاقب قوا ان یرد هنت |
 القا ضیسب ضب ءاللا صبا قفازآزاوص ارا وص هل دمو یرمکح لداضو ی

 لا فو رار د هبوبق كچوکەلب دی دشن كنابو یش کنار هیکرو ءاملا هلیلف ناکآذا ضو ضب ذکر لاب
 ضو ءاقسلا ٰضبوراردبا رض نوا هنسک نالوالی یو وز هراشد یش اطنعی هرج طببام

 تان وامھف ندنمالکیرھو :رهوجقرف كنهرق ہلیااقسو یدنلوا تباور ندرلیضعب هحرک نشد ةب برقلا

 هل داضولنیتهف ضضبتلا رولواصوصخت هنمولطوص هیر رار د خد هنمولط دوساقس هرزوا
 كاب ضعبلا الیلقالیاق هتفاظنسااذا هنم قحتضص طض. لوقت ق لآ 4ج ینقحزآ آہ بد دشتو ىض

 كنيعو هلنیتعف ضعتتلآ ىج هلیصف كنءزمه صامبالا قرح كنهنبسدرب هام وکسا كنيعو یف

 ٹک اپ هلب دمو یعص لنیعو یتفكنا صضوعبلا ضعتفدتضعب لاقب كملوب هلیدب دشتویمض ا

 ہابنوکس كنیغو یعض كلاب ضعغللا یدحاو لصف ك داضو ہلیص لنيعو یف كنا تالذک هطوعبلا

 ىلع ضيغبتلااضيغبراصاذاةض اغب لجرلا ضغب لاقب كنا ضغب هلی كناب ةضاغبلا كام وس یهنسژر

 هلیرسک زمہ ضاغبالا هوضغباف اضیغبت سانلا ىلا هللا هضغب لاسقب كمر دوس و
 كناب ضد زمفب هنسک نیلر دوس هلی دیدشتو یخ ك نیغو یم لم ضفیلا هنسانعم تقم کوس

 ن ضیفبلواهک دیس كتعاجیرب ندنس هلببقسبق هک. هکر دیعسا تالحررب هلن دمو یرسک كيغو یف ۱

 هدایز هلیدم ر ہلیدم كغلاو قوکتم كننغو یف كلاب املا ردن الیعسېف نب دعس نب ی نا وو

 لف هضغباام كنا ضغب هدایز كاد ڪک البوكس كنيغو یرسک اب ةض#لا كيا ضف |
 هنسک هکنرب هلی كنيغو عف كات ضغاتلا دیلعساقبال داش وهو لنبات لانا و9
 انو ضاسپ رولوا « هاکو ردینول كضما هل کف كناب ضابلا ردیدض كہا كعوسنر یر

 هی الماذا ءانالا تضسو ءاقسلا تضب مهلوفهنمو رب دیخد ہغمودوص دوخاب هغموفدوس :هقرظرب

 اضاضیا ضباف هضلاش د قمراغا ہن رسک كنابو لرهرمه صاضبالا نیللاوءاسلانم

 ضییلا اضاضاضایا لاش قمراغا كلذک هل دمو یرنسک ناو یرسک ك ن هزه ضاضیبالا

 وسا وا هنت انعم ملف رکن وسل واهنسسا تنعم قآ رک ی عج كضبا هللدمو یرس کک کا
 ۳ ہرەرسکی ب ہمص هلی كەد خوم ءا یدبا ضر .ہدنسلصا و بو رولک بیرقنع مک

 باب ضابلا ق ةقافىا هضبة اق ضا لام یاهشکجقلقآ هضيابلا نومتنایصیابراب دا

 هفوکل ها هجرک ارولنیداض ای دشا هکلب نلتید ضیا هدنلیضفت لعفا کت ناب دهضویب ردہدەیلاغم
 باوج هراروبزم د دزیموی ودنا جاصحا هلبلوف یکیدبد ضابا ین تخا نم ضا ناشر ربو ضیا

 تەزمح ضیالا یددزانلوا رب هبلع عجب ل صا لیا ہذ اشک نالوا عقاوەدنرعش هل را بورو

 یدیتار ورم مکترولکعب ییجویک فیسرولک هدهنسانعم قو دنمانعمدیفس قا“ مل کل ارو
 ناضبالا راودنادوس ہرانالوا دونا یکتا الوا ضا ندمبالخ هردم و ی :رسک كلاب ناضیلا

 کیا كنکباوک مو دررید د هزمطیکیا ناضییوردنرابع ندوص ها دوس هل كابو كہ زمہ
 ہکًالاحرد ەنىنانەھ نم ناتسڑاک رز ر داو هس ر دن ید رةش ناتسب ك رود حارصیحاصوهدننناج

 اک نو نادر ومد و هطرمو هل دوس كناب و یف كاب ةضِلا ضیا هنس انعم هفانردکبوکدارم هلبلاح
 ةضس نه لداوهراب ب رعو ییجبهلنوکس نا وی كباب ضیا ضیا ويد نوسارب اقارب لربکەشاب

 ےس شقي كرن ىآەکر دیسدطرموہ یشوہہودلوشدارم ند دلبلاةض ب دنرالوق یراکدبددلبا

 هو هتسا نعم هیصخ رار د هد هنس هطر مول هلاخهضس ور درب یتیدرافجیرواب یشوف هود

 تب ی

 ` “|| هنس نالوا ءال الیاف هلل دمویب مض دا ضو یخ ك راب صضوضللا قلوا ءال البلف هلنتڪف و ملا

 | ضیتواضییبت یفلا تضی لاق :ققراغ یز كلاو نزو ىلع نویی شی ار دمو کت رد

 ےس
 جج

 قب



 واش نانا دیس سے دوز نیرو نزن ها

 ی

9“ 
 ج جج

 هتل وا نشفخ ندنرزوا كنج اغا امرخاما هلوا یو کہ در هکر دنیزادفامز لوش ہلزرسکع نارو یم
 دوو هنادف هه سمم نیسو ہللااف لیسفو فضر اتم ةب دوو ضر أنبف لس لاقب زرد بک اراکآ
 ملک نلاق وار رسک ت دمہ .صارالا ون دنا دف قاموا هل شک هلمم لا دویمذ كواو
 | هننکلوش 4 دمو یرسک ك نارو یف تل یه, .ضدرالا زولواندنکون هوددوخاب ندنکوب

 اغوا“ راربد نعورا یدج تودبا لامعتسا لمتسهرابضع و زالوا دازەیسانعم لقتسم صیرا

 ةلخا یاهلاذ لعفب نام رآوھلاق, هنس انعفقیلاهلبحف كنار وی دم كنز مه ضار ضار الاهشنانعم

 ا ةضورألا زر یجاغا ب رولوا ل تصاح هد هدح اغا هکر ددروفلوش هلنشعف ضرالا

 ا رد نم یر رسک ضورألا ہلوا شمدزوفئآہکردجاغال وش هلی
 تکر ح یشانویسهدوکهکه لننیحر ندنضرا لهادوخاب ندنحاب : ہوا شعرا للخر للخرب

 ۳3 بارلا بالا نم اضراضرأ ةح قلا تر ا لاس قلوادنساف تاو زا هزات هلن تحف سرالا ۲ 1

 ج نا نکمااذا تننلا ضر الالب یم وا لباق ہکم یم بوشربا توا لبادندنتو مج کارو هلنتفف
 دو 2 دا ۷ درا نالف الف ها لاق رده دن دف ههتنکرب و ۰

 اة الہ بک 1ن: زده صاضالا هاضالا ثبلئاذا نالف صر ان لاقی رپ دهد هل ارعا

 TE بابلا نمی ضرشو یب اذکكيلا نضال اقا قمردنغص هلبعف كنه

 r ضإالا قلوارظ ضم هير سك ك او كن رمه, ضاضت الا راو
 الا بالا نم اض مح لا ضنا لاقي رب د هدهفلوا ریغتم تا ضیئاو هیعشپ هکر دتا ل وش هلیدعو
 4 ھا لاذا اضانا می لا تضنا لوقت كمر وشب یتا لب دمو یرسک ك ہنی ضا الا ریغتاذا
 ۳ ةضانالا هلوا شما هکر داعرخ نا رخ نال واہدیززواجاغا لوشهل رسککج لو رمه ضانالا

 لوکس ا و یف كنءنسه ضبالا عنہااداةضانا لتا ضانا لقب كس امرخهلپرسک
 با ی :ضآ لاقب ردردصم یرلکدیداضبا ہدمالکی اتنا یدتبا تیکسلا نیا رد هسا نعم
 لاذ تلعف کال وادا روناو | ل امعتسا ید هدنلح عف د صبا ووج راذآهلهایلا نالفض آل اقبو داغیا

 بد 7 2 ہلنبزحرا رک یآینحب ضبا نم یعدو ضیا نم تزکادق تلفاضیا
 | ر د هنس انعم لیلقهنسن زا لینوکس كنار و یف كناب صضربلا (ء بلا لصف )ر ولك د ەس انعم زاصضآو
 | ردیفالخكنوصكيرد نمب ںمغلا فالخ وهواللفناک ذره قاب صضاربلاو صاربلاو

 ضرور دینچچ كضربهلجرلنوبهردف كنءرمه ضارالاو هلثبتعض ضورہلاو لب رسک نان ضاربلا
 ۴ حر خاذا لوالا بالا نم ضریب نیعلا نم ءالا ضرب لات 0 د جد هغمقیحز آندلز اک نم
 اد لولا بابا پ ناضز صر لام ن . لضز لابي لربدہدەکمربو ةنسیذزآ ضرو لیلفوهو

 ۱ زاٹو| ادتا ندرت ارز نوا تاقح لوا ن ندرب هل ر رسک كنا ار ضرابلا الاف ایشهنمءاطعا ادا

 ۵ تب تلف یاس تولوا هدنمکح دحا و عون هقدنازوا ات زاتلوا مولعم یسان یمانحآ هدکدتنا

 اس الا تضربالاع قلواقوح یتوا نقاب لر لپ رسک تو یمه,ضصاربالا نار تان

 ۱ : وان لا۔كمشرا هژماق یشلیدیدشنو یم َكئارو هلنتعف نصوتتلا رنک اهضراب نواعتادا

 ۴ 7 اب ضیا ردبلناق كلاحر وزع هکن دس ناک دیاع كرف نیا هلیدیدشت كناروا یف أ

 ر: ذا عصا دلا قر یا ضب لجر لانة هتک نالوا كزان یسیرد لب دندشد د همان
 ددکمرو نژود٭راس ضبو نوسلوا نوسلوا ضیا هنشکنالواعالمو ان ہن

 2 نات ءالزک ةضملا-برضال اجهل اکر خ اذ! راتوا ضب لاقل وندنوساوارمنصاح

 جف كاب هما نو سلوا ضاپ لرکنوساوافای فر تروع نواز ۱

 ما
۱ 0 

 ہم
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 لوشهلیعض كناهویعف کیم صوهولا ضزالالا:زخو ہیر هلال مط هو ةن | رم ط.ها ناخا

 || «اعهلیعف لئاہو یض کیم صه رصهولا هلوا براسقته هی رب یر کش لب یبباضعا هکر دهنسک
 ۱ صبهلا عبارلا بابلا نم صبهو مف صبهلاقب رو سو طاش لت: ضم ضعهلا (ءاہنلالصف

 ۱ اب و شب دنا كناه صا. هنسک نالوارورسم هل مس ک كلا و یخ ك ئاھ

 ردسابا لتعاجر ہززؤا یز و ریغصت لمص كز اه صیصه هرم عاذاب *ینلا تصصهلاس

 أىل صیصیت ( هایلالصف) رد بلافنب ی وان بعکح ن صیصه هکن دنس هلق شو
 ۱ ءادتباەینیع غاذا ورا صصی لایق ہززوا یتاور دیزوہا قم +آنیزوکیکینا بلڪ م زو

  زار ریش ہد رج بو دیا بلف هیابیپج برع ضعبا ریز ریل غل دص صب و هدصصح وب سب

 ردع کت وا یب ]ی راک دب دقاصر نات اض وزازید ثاسیٹچ فش

 ۱ ۱ ٭ ٰیرھوخ۔ا حاعصلا ةججرتن رم دالا باب ا او ال ۱

 صبا كي همه ضابالا هنس انعم هد لب وطنامز هلن اوکشكناب و وی كنءرمه سال )فالف
 ]| هنسانعم هبکر نطابیز وب عاکلز دهل رسک کن ان و ىف كي” ضب أملا هنسانعمر وهدیچ مو یف

 | ضبالا هنسانع«یرازوب جا كزب د ج لبدم دام كن ەر مو یرسک ك ناب وی كيه ضب اسا
 وید ناو ةلاقىراق وب دز ىلا ردقلغاب نل وق ناب ,| نکس كنود هلبنوکسس كلان و یف كنز مه
 نضارالا رصابالا مالا قنات تابلانم هاسن ضبالاقب رب دید هغلوا ضطنم قر مطا نالوا هد واو
 | ضب نا ںدیعونو كا ناتلوار کذ ضابایدش اذیزولاو راربد هنا ناناوارک د هلررسک ك ا هز مه
 لربد خد هغلغا ضب اتو علا صب ال اقن یملغا لسا نانلوارک د هود دشآو یض كابو هلن ق

 هدفلب وه یانانفو زرد یخ د هغ! وا لعقنم سن ضب انو دز وچ شل داز لاقى رغ ەضب تالاب
 ےیضاحالا هود نالغابملا ناتلوارک ذہابدبذشتو یرسکك ابو مض كی بلا ردیتشا *لرمظو

 ضرا | ابا ردہاصا لیلا ضارا نیقلادبعهکر د هفت اطر ندجراوخ هبدب دشت ك ناب ویر سک ك نەز مه
 ردیعاعت شوم هنس انی نوم رر لینوکس كنا ارو حق كنه ربه ضرالا ردیعسا كعضو عر ليف كنهز و ۱

 سهاظیتسانارب ر ر ىج هلنشعف تاضرالا -راضرالا رابدعد نکاویدبا كم ادة را یحلنیدح او ردسذج مسا

 | نوضرالا زر دەراماەطا نالواهدنعج حور تان رعک یکهت تاسع زر دیا مجهلاتو فلایومنایلوا
 ضوقنسهکرکمز راغلوا عجیلزونلناو اون ھ۵ الاح لیدقن وضرا٭ کصندئاطر اردیعجكضرا نتهف

 مف ور طیب وا قوا لب زا اله و هم انعم تع اجب هلبعض كنان هب هب کی که طو یکه بن هوا

 ہرزوا لاحبوبغاربیغتث ,ظف كنار وراب درب قنوتہلاواوەنلد,بودیا ذج ات و فلا نکلهنسا دم
 اطا او یج تک اص راهش ضرالا زاردہا ید نکسیآرولوا هاو ایدی اقا
 ینمارالا نیکی یدلکلاهآ ی عج كلها هلب دمو یف ترمه ولکییجكضر خد ضار الا ید
 زدراشغامجیضا E , وکی الا فالخ ی لع یی كضرا تانک سج ا
 اف ملا ود انا نامو یک یراکدہد یلاها هدعب تدا عج هرروا زرو لاها ۱

 لاشور نالوا روش بولو اكا دمو یٹرسنک كنارو یخ كن مه دهضیرا ةضورالا صرالا ۱
 توخ هز وکی عی نیعلل ةه *یاهضیرااضرااوازنو ورعولا لاق تکر اذا سماطا بالایم تضرا |
 || راوطضراو زرد و دمذ لحم نعد كلرماال لاق اک ك ل ضر ال لقب وراپ دلو هیر ونیوک |

 : ه دک دیزب درب هنغهللا طر سابعنبا زړ دید هکم هرن دو دکن لس ضراو ززد ید هنس غشا كير اقابا ۱

 1 جافا یب قدروف د جافاص راوەتسانعم یغامد زرد یخ د هماکر ضر او یدید ضزا ما صالاذل زرا

 صارالا دودلاتاگااذا لوہسیلا ءاسنيلا یل اضرِا ضر دتا تضرا د
 | كه ضراتسملا. ضورأم رز را را لا تن خوک سه نوی

 س
 ری

 ےک و
 < و



 صخو

 صو

 صدر

 ضقو

 o لوا براتفتم دن یرت یز دآھ کد هلی ردقلاقتآ هلیدندشذ ویععكفاقو |

 ےس

 مادا تبدا نو را دالر 808 تاش نسفرر مایا یقافوا یمن

 وس نسبت ا لو لق هلنوکس لیمو نمف كو ضالاا عر اذا ىن اشاو والا بالا نم
 لو لبقكلذکج رکتاذزو لع ضبا رل!تص*لاقت یا لبف لذه بب د شتو یم
 را ای نىن هغ اطاتنهکر نوع لوش هل رسک گیم هصم لا ریذکتاددش اضب آلا تصمم
 لر زالو یفدلکنآ هکر د شان هلی کشا عو یر سکت نوا ما صان هلفلآ نرازوببولوب
 رک والت هل رسک بم فو لا ردنوا عونرهلئوکس كيمو یرسک نون صا
 یخددناواغ اراصونوردقلواز ختم هلن وکملواو و یف كنون صولا هلوا رک ناک دنہ
 دف لو قمه تسرو اج: صوتو غارو یفاذا اصو صونبهب رق نع ضان لاقب زرد
 |لاذکضاتمو نار ف و ج ات تفو سبلئا صانم نی تال وی اس د هللا لاق دن انعمرارف ۂورخأ:كلزک
 ۱ ڈلواوو یف كنون صب وتلا د هنس انعم رخ ًاتالذکه 97 ِكئاَتو تان هه اس الا ناب دم زعم وء ال

 ۱ دو ورم ڈلارخو ہود یا ص× ہونھام ےہ لود هنع وهم ٹکر لو توق لیدو یرتتک"
 وط ووه صل” هرب رحجواہسراماذا هرطا صوان لاقب قم شلاح ب وشد یدهلبعتواوو

 یی کلابویقغلواو ضصیولا (فاولالضف)ٰیدشروددسالغم کو دشودهنخا زوطوهآ یتعد
 ۱ | لد قراذا قاخالا بابلا نماصت و نص ہر قربلا ضیول اف هنساینعمناحل قم ار ذلب هلیدعو
 | الوااهتننرهظاذا ضرالاتصبوالاسب كار اومطظادع انس هلا دمویرسک ك ن همه صابیاا
 ۱ | قچچآ نیزوکادبیسپرواب بلک ركنا نرو نهضت ولا وٹلا: ءاذتااههلرهظادایرانتصب واو
 ۱ | هلیرسک كن ذم ةضأاولا: ابد هنکبنا باک لب سک يجو رجو هینیع عفا ذااص ب وتورخا صب و لاق

 3 | كلجرر ٗۃصباو دععمسدام ل کب قش ناک ادا عم غصب اول اتالق نا لان هتنکندیاداقعا هنکي :نبا ره
 || قوخیدشا تیکسلانا دهن اصنعمتادوره نکس کل همه هاو یقه وا و 22 هتولا ردیف ا

 : اب تور هات وحنا هدددالب ید یدزاربد ةتفح وا نسل و تصا هک مدت دنگ"
 : :آ هکر دکل درازا دفلمزاوکه دوام هدر دوخاب هدهد هنوکسلداصو یف راواو صوضولا
 :زکتلانزو لت صبصونلا رٹہاقن سوکه نوک كد اصو غ وو صا وصولا رونلوا
 او صواسوت" هواصولا یدتارورغەک یک ضير ضصیضصر هير وک هنسز یریغندنز وک هک ہللبلحر ردقوط
 ۱ 4 ةافوا قوس وکش تافاقو یف كلو او صخولا ر دراش اطنالوا هدرارب رب هلب رسکت نانو یخ كلوا
 امروز دا ابا یسسلا تمقلرت سك ذا قالا بالا نم اصقو ام فا هةنع تصقو لو ةت

o RESO He PEERضقوو ردشمزوکر  | 
 ۱ كاهش مک و امف دن ئام اک الا صش سرلا لات ارب سد هک !قدیزیهلیغاما ن کرانا هاسمعطقتآ

Eشغافوا قو هلبعض كفاقو یف كيم صوف و لا هنس انعم هرتفصلابعترا ر دهرا هيد رج وکه لب  | 
 [| تالوتکو وفاز هب تصقولاستب و ضوقو مو فلو ھا الا لعل جزا ص قول اةب ہننک
 SE ف صقولا یزال و تآ هل ر تلک نهج ءان ما طڈتو م اطار ن خاو ماظخ اذن

 ۱ زور هدر یر, جاا لو كلذ کس صفوو بارا بالا نم صقوپلسزا صقولوقن
 کم والہ نوير ةدیر٭تدشب لاو دالنمر دراددنالواوفغهدهقدصكالذکص فوو

 لت ضم ید قنش وراز د ص فو ٭ توا نا ك نوا ہلش سد هردنوبفیهیئواردق ودفدبص هک راو
 هر : قول یدانآق ال تطاهوفعنالواهدهود قاشو هوفعنالوا هدر دصوصقو رایضعب

 ي - ۃولا هللادصةوا لا قاثهصفیلوم صاعالا هنسک نالوا دف ینوہ هلبعت كفاقو

 كناغویمفدواو ضهزولا دلا الزر هددها اک فا ةضفاؤو
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 نی دوا و نییایکنر هود دلو نم نصخخم صن لا تن فرا یادمجم او ۱
 كناتو كن هز يبه ضایشخاالا رپ دەخ “روپ ٰیزد هللا ههچم ءاخ دیدختو قت شزاو ی یتپںیبوبلقزا ||
 ضش لابش قلوا مغتر مہلت :ضو لا اھددخورکلا اهصخ اذا صخ زوج لاب هنیسکنولقز اهلیرسک نا صخاینلا بهذ بعذ ادا هيل صخعتا لاق كنك یابوبلق در هتک |

 تعفترا اذا هتينن تصشن لاش زربد یتدهغمقح شیدویناشلاولوالا بالا ناص ای
 تیز ذیدب نیس لوفت رب دی دهخلوا خس صوشنوا زا

 اذارت لا صثب لافیررید تند هنیشلاف نی للو مارا یا مهدلپ ےہ ۱

 تارشا لنماهجوز نم ود ۰ ارا تصشنلاق زار دید هخمعحندتعاطا ہرا تروعضوو عفتزا

 هژصف کون .:یصابشبلا نشانویهشان یهلاغیهنسابنعم دان تروع ندناتعلایحم هراضشاملا

 لاقب كمروس هلدیدشن ءلداصو یت كنون :ضنلا هنس انهم عفر م تان نولب ناسکوببوقلاق

 هبا مكنش ندنفب ذلوا رداف هک بنر ماو زار د دی شرب صل | یدنا ٰیفخاو قفا تص صز

 ندهنسکرب صنو هنعفرادا*یشلا تضصنلانقب زولکهنساسنعم عفر صنا ندبسوب یدناروہ نمو
 هیلاق قاب ند هست یکیدلب ہدنبلق كن هک دوں مرہ كجا زیتفن ,بوروض هلبا هلام ییدننکرب

 ید قالا صل ءاستلا غلب اذا هنع هللایصر لکی دخ وراپ دید هنس منم كنهنسنرهصنو

 هنس اعم هودنهرابکوب هلی رسک كتهلسهم هار دیعجج ك هةح ق اح وه سش الخ ولب یاهتنم
 هصنم سیردروهٌشم هدب عراب دک تع یز اکدردتیا هولجبورفج ہل روا یاک لنت عف ةصنا آ ةصنلا ||

 کند نب ر ردکعا ك ار یهنینر هلززلا نرو یلع: ,هصنصنلا رددوخا ام ندنس اٹھمع افزا

 ناحزکب یا ثیدحقو هنکرحاذا یٹلا تصنصن لاتب هنسانعم هم هج ود نوسشاز هدنما ||

 یدتبا دبع قبا د زاولا یت درواا ده لوقب و هناسسل صنصنب ھوا بلا یضر عدیل علت د ||

 کلرز عرکتلا نو لع هلبا دمج».نیع ییغتتلا: ردیعمآ كلج رر هلب ریسک كهل مہم نیع

 دراو ید ہصغن ہدرابعشا ضعبو هردکآدااصیغت لا ہیلع هلاضقت لاسم كجا رسکم|
 ہلنھف۔ صغتتلا ریقفلاو یفلااذ تولا صخت لاقامک نب بقفل وا داسا .هشیع دتلو ||
 هژذبتحف < صغنلا تزدکنادا هتشیع تصفتت : لا قلواردکم شبع لین لو یه كنیغو ۱

 هودودارم م مل ادا مبارا بایسلا نم اصن صخب لحراا صغ لام كمعا ماتم دار 1

OR ۱دعفد ناو نوید ہلب رسک کات تمہ خ1 تا  

 ضالفن و تغروا لم هعفد هعود د هتجرخا ادا الوب هاشلاتصتقنا لاق ر كغاچارخاةعفق د |

 ضراغ ود کردض ہربہلبعم كنون ص اغلا هنمزکا اذا تصطلاب ضفنالاقن وب دد هکاوکق و
 صقنلا تالکن در وغوار ناقنلیعص كون ًةصفنلا ھجاوا لالهاتردبا جا می وا

 ین هتصةنو لوال|بابلا نماصقنیشلا صقنلافب کاتسک او كسلا هلبنوکشكن
 صقتنالاقب كتك الپ رنک ك ناتو ك: هزمه ص اقتالا رولک هد هنس انعم بیع صقنو
 ہل نىك نانو كن زمه صاعتنیالا ان انا تص الاغ رولکهد هنساپ و كَم ۳

 اوك تی اف ةضقنلا طعتس|ذا نا یڑاشلا صقتْسا دنیا لافت كما بلطتاص ةن
 تتخف صقنتلا هنس انعم بعلب دمو یرسکك فاقو یّتض كنون .ةصيقتلا یا هند
 زنه كلب وس نس واسمب ودیا بییعت ین ةنسکرهلبد دش ی ںیہ

 | صید صکت نم لء نوک لو ككغودورکں ولکچ ند هنر بت
 چ

 دز

 | رصعاتلا نادشوا دراو هدهرش ثیدح ةح رک اردنا هددیچمداضهدنوب و کد یریغر د هلباد صوب

۱ 

meres 

 سس م س-ح سس
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 وما هلی كيث ناصلا اسلا نرود امو چد شنو یخ اهر جن صل |
 فش ای ۱ فن مش هناصماب وناصماب مھلودو یا ومب ةف كف لک ناصلا هتسکنازوض

 رابوساباطخ هب هتک کی رزم ترو نوب روللولامعتنا دنا کیک سر ەلکو سب
 ون درر د ناضم لجرکاڈکو ردلکدزئاچ ك عد ناصمایرولوا تعد ها نئ رب ناف

ee NR3 كلر  
 1 Yee ہلا هلممم داص هکر دراو ردقوب نم واز وزد سک اس

 دصب بیک قرفنالوا هدنند هض د ہلیاەصف قرف ه هدنندبلرلنوب او ردنالوا هل عنج

 ةع وط ہلیسعبج کالا هلبا هيجندا ض هضفو قنوطءلبراجوا قفل
 دیس ی :صعص#الو نللا نم صعع# و رانلا تیربغاس#
 جم صوصلا رولوا 'ض راع٭یصەک ردضرمر دصابسا ۂابہغاذا٭ ءان وطعم

 لرد موم یہ" هماعوزولواهلغموف ەنچیا هکر سبوزوشب نآهکر سوا بص
 1 دجاولا هنفی 6 وتسد ابن خا ناک ادا هوت نابم نالا یصل اخكن هنر لل

 ]تا وا مج ئماضلا ردینسا جد كنوارب صاصمو ثن لاو عيا ناتنالاو | اے
 هی سد اسى سد اج كلذ زم ۱ ٩
 دو یرسکلداصو یف كم _ناصیصم هنساوا صلاخ هدنن نت وات

 ۲ اإ هزیتقف صدا هلب دن دشت كلوا داضر ذلكم رب اج كيذا هصیضمو هدماسش شم صعم

Nنم رم اقا حالصا بودل زوده لا سپ هوا قسفابولوا یکرولهصق هک یی  
 ا او ہن برکیدعم نو رع اکشتر دلا قو عبارلا بابلا نماصعم نالو

 رو و یک دواز داق هکعر وب هلتعرسیچیلسهلاكبلع بذ ک لال قف || “ہن
 ,ارایخ زمود نالوا شخ دنزواهلیعق ك هر رض اغمالا هنس ان: یتا دراوف || صغم

 ET وہا ہود شغل دنروا هلتبشصف ,ضغلا یدتبا تبکسلا ناو ردفون قد لاو
 جج ول کراس زغبہلنوک سا نمو یخ لم نہا یدحاو ۱

 صغم لاق هاك نالوا النيم هرو رج ضرم هلي ك يصوم ٌصوفملا رردبا لامعتنا ||
 ایم نی یتا سالار نت صالات لوه جلل: الا لعضوف+ || صام

 نکس فک تاک اذا صلم ءاشرلاقبهن ہن نالوا یر ص هل رک مالو یخ كچم |[
 ۱ | نم انعمماچنسر لر هنیاویق لا دوم نیشویسنکكنار اتشرو هیلع,ضصبتلا نم
 وا ماغدا هدنجما مم نونو تافا اذا ؟یشلا ضلعا لاقب قچجاق ن دلا هایرسکتچحو كنهمه
 اذا اهل لا تصلما لا..ه.كمروشواد ننالغوا تروع لرز اہک که .صالمال .صالمالا

 قا جت تدك ام لا هانع» صلخخ اوب صالخ هل دوره كمالو هلنبتقف لقا صلقلا
 :د انعف غب رسال نوکش ك*«دنس اموهلنرسک هلو كنهزیمه_یصیلمالا صلختاٰیانالف
 المش ایر هام لاب لاب ةنسِإانعم می نان تالذک هلن رنک له صالاا :نفیلفارہط

 نک اوو یتیم سو صوم ا ندهن انعم لاصعتسا.هلبضكنشب صارو عرض تنافاا صوم
 :هلاسع یدن و هلبعض لی هصاولا هتلسعادا :یشلاتضف لوقت ہنسا عم ل 1
 یٹب تهوع a Bc ص ۰

 اھم رج لضا یید اک كغاصطەل تو کس كناحویمض کیون صعل هنساتینعملئاخ
 )صا صح ہدفب رش تیدحت قدشا د جوبا لبا صخب ٰناِصصا عم تردوغیتلا | یی

 ۳1 اسی را دوخ اب ردزان انلوا لنق هدبحا از نت بانو
HERE س 

 م



 تو > ےسس

 ٰقئالوا ابال نک لب زرشک ك نانو كان مته ضاتتم لا داانا مور ردرادصم

 هصنقت اف قمالوآ لک ك کد دشتو يمض تاونو هل تخف نضاقتاا.ہداطصااذاهصاتفا
 ردەدنش هانم ىس غب نالواهدنانا ااویحرض هکر دهنش لوشهدش ود ەلیزسک كنون ةت اغلا ان

 هلا هه داضضاقنمامآ جاعاناب ۳-29 :ونو یم كي” صاقنلا قلم

 تافافوملب رس کک كيم نصرقد ردهیانعرت یسنکیا كلواوبیدشاویوباو جاغانلپ زان
 هنا لنص م رک ۇن هر هدنن وک خف کر دهابصنب ضصیقملواهکر ردیقما لات ہنسکر هل

 یراکدبد تشک لدو یر تشک ك ناز و یف كداک ص صدرك ۲ (فاکتالصف )ر دشا لذ

 یدتاراض هت هنس اقم زر کام هرت د لدو یر تک داصو یتغ كفاكم صتصکل یی

 یسک لو تلفا مل وق هنموز رد هکملکآهبناجو هبناج لوا نددھجودجو کما تکرخ ب
 نالوا هینش امك مەرتاد وكام هرتد صیصکی دتنا هدصوا قلو نالی تلف اج تار

 ماللا لصف )رو وا دیصوهآ هلکنآ کرد هنن لوش هلبدمو یرسک دانم یف كفاك ههم کلا ون زف |

 ییهتسکرب لوجو هلا هلام اح اھ | هک یعمواطفلر دینکح اهل اهلیرشک کن 7ء۰۸۸ اصلا |

 ضاعتلاوەیلاہرطلغباودیلاًألعا:اذا دم املا كلذ لا هنصصنا لات ناف لا
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 ها هغلن وطەنسنر ضاع او هيف بشن یا یٹشلادضصلا لاق رار دىت داغ مشابهت تو |
 كمال صاط زرب دهل وب هسلتوط ىس دروب كن ەنکآ ی عيا مم“ دسن اذا ةرالا فصلا لاب رب دید ||

 ردیجا كتفآ و تدشر دّمتنم ند ص علا .هززوا یزو لا ف هلبسانس هززوایرسک هل داص
 قبض یانصیح دطلاسفبهنماضعم قبض دنن ناط هلیدمو یرینک لیاحو ضف وال صیقل
 قلوا ولنا ی ابف زاوکیراقوب هلنتعف صخاكلا رد هنانب وهغنک رکن نزو یلع ص مریلا
 لب نکه کو هنسک ل وش ہل صف كناخو كن هره نصخحالا عبازاا بابل نم لجززا ص لاش

EDE EE VMربثکن اکاذا ضخ ع رص لاهم نالوا  
 ةتسانقفد زد یرحوا هلیدید هلذاصو یرشک ك ءال صللا اه دش الا بالا نیلا هنمحرضتداک ال لا

 كنابویع كال ةیصوت لا ر دنغلهدنس انعمیرغوا هلیعص كمال كمال نصللا یونیت صوصللا |[

 ةا كا قلب رغوا هلیدیذشتو یمن كداصو هلنبتصف صضضلتلا با بدو مارا دب

 تلمال و لو رمھ صلال صوصل تادیاذفصام ضرا لاش رب نالوقوچ یسی رغ ا تب

 ولم کد هنزاقلوق هد هک بت نذل وش هننهکنالوا تب یقه رب یرب یراز وموا هل
 نیرلاز وه وا هلننتصف  صصللا زرپ دید هنلواپب رف تیر یرب-یراشند یزآن لا ا ۱
 الع "صیصلتلا :راولکهد هنس اشعه قلوا ثیوقاەنیر یزب یواش دو قلوا بی رف و یر |
 ام انها زض یب ةصواللا ال ردنن هدصیصرتوو یاب کش نار مرکاتتو | ۱

 هرز وار كن هنن نالوادارم یی هنس رب .دضالالا نوعا. تام نکودبا یلدریوق ن دل

 1 مون )اولا بل اویا نما قلا دملکلایهد وو كم

 هنن نانلزرذوز فج وود هپ یا حک نیل اسب ی سا
 7 د هدهفلق صلاخینونلآ شنآ صحو صح د لنہہلجررب حوبذملا صح لا اربد ہد9فخعووا ابا |
 ردكم | نا ع ركل ا نازو لع صبا هوشوا«هتصاخ ادا الا بهذلا تصح لاش | ۱
 ہود نالوا ہدومزف هل دم ویز تک ن ناحل و یش بم نصیاو رعبا و هابي ك ناو یف كم" صوصلا ||

 لاش قمروصبوکج هلن رضا یب نس هلدیدشت كدام كداصو یف كي .ضملا ہنساعم قلخلا دیدش |

 ذ او لق هل رس ئافو ك: همه! نصاقنالا دقق لک وک بدو وک كابو ضف

 0 قعروص تالذک هلب نسک ک کات كە: رھ نوا و تا ین

 سس تسسم :
 عو

` Non 

0 

 صرک



 بیت

 ي بم یخ دلم ےص اس اهل ما ایا س دانا ستایش والا هدفذل وضو |

 ا راذاناکنوهآ هلن وکس نئافو یف ك فاق نقل نوبق الو لثه نالوا رکنی | صنف
 زرا یناوزدنعوا اهتعجو هماوف تددشاذ|یبظلا تضغق لوقت قاغا بودا خخ |
 سہو برس رازدبا ٿ وا نح ن سفر ویط تکه دهنسن لو وش هلت ۱

 ۳۳۱3۲ بابا اش ولی یا ناف لاس قلوا اے وم ضولتلا هاجر |
 زا یم وہم رر فر هو لا قول فلا اق لاتو ||
 فا قال هاتنمههلددشاكالویمف ك واق ضال فا و نالوا فتا تشک مال | ا
 ڈو ی قامال نوت ضلقتلاا مرکشانزویلع ضیلقللا هل دهویرشکت لمالو | ا
 واصف قون ام ببریم EL ےہ

 | سرد ەمىنە رر یت سر و ١
 ہے یس سو زب یعیٰیلسفغلادعن ت ادعا توثاا صاف لاش و مس خابت خن ییفس لا هتفش

 | || لظوةفشل اقن ہکنوکن اەصفہلیرس سو رر مو ےک
 غيط مانا تان هقاننصالقاو كازو مطلبا یف یک روا كود هل نکته صالقالا شلاق

Es 

 لو نصافلا هرب رعسنزابهکر دهقان لوش هل رک نیم :ضالقلا زار د ید ہنی لا

 هاو یخ ضولقلا ةلوا نزوا یراذایاوملواالتسو كس بکر دنآ لوش دی دو
yêےک چهل نم صو اعلا یکی اکی ده رج تنم و یو و  

 | یر روتر یک غادفو مدن لمودف یچ ان ذکی تفاف سالم
 ال عام تلس ہک ی کن الس هلبلس یت كا ہل رسک کفاقا اش من
 2 )باب کت هلودحاو بل بواوا چ بال هکر وب تاناوآ مف ندر اخ وت كن رھوجا
 واف ضالة ہاکز دوب نانو پخ ندرت اره وتر دم دردی ک کلا بودیم رضت
 ۲ نب یودعور تو دز دیاد تمودق ما دقو یم تامودق مدتهدنو دف نز کلو وآ یم تالاب

DSےک بزم  
 1 نژلٹ یی تل ہت وی یس رو یاوهدوراف مه یار دهد ت راد هنو رار عاق 13

 کن ناللوآ نز وایراقابازولواهاکو رار ع د د وع اربد ل جی هرکب صندق د فار نزاشد ہیلو دعا ||
 نایک كومو یخ كفا صمشاا ضمقلا زاریدیجدهنسیزوابیشوق هود ضو اف وزار د ضو لق | ص٤

 : ۳ یا انرد ضو رار د دغم ردو رج نيا دو كنیم هاب کیا ب ور د دلاقاعم

 ماوس نان در اكد هلاک افاق ضامقلا ژرد
 ناتا نشود ندتلود لوبو رب دهر !ختربضو صاغنمربهاملثلا قو فاقلا تب
 1" الوش لب رنک صماعلا صماقلا زالوا یل هنرطو طاشف لئہاوا لالا فیعض یمیروتلوا

 رجل| یضما لاقہ هلوارو وب یر ابو اهززواهجوتانلوازکذ نیفلوا شعر وب یزیکس
 ا68 نالا POETS لصبمقلا هاش ےہ

 i A سجاد بدو دے پمپ
 ۱ 2 پو ٠ جف صمتتلا كەر دك کال وک جز کتل رو هلع نهیمتاا ج كسب فلک | ۱

 1 فر کو صنف لا سیاف صيفا هناا لصقل هتم لوفت کت ام وکهلدیدشفو

 ۱ دی ونو یخ از ضانقلاو ہلدمو یر نفس كونو ف نفاق قلا ہنسانعمدایص ۱
 بص كاذك خف سصتلا ر ؤاک دال انن دینص صبنق ۇر اراد انعم د ادص ہد کیا |

 وو یتش ك فاق شالا سن کین وق رندن البف دهم لصق لعاقود
 1 حس مسی

۱ I E a i E O 

  ۳ازا

 مس



 n ame aa و وو کس ت-ی دیس س سست

 WEES غنغوط نلفاصن واو تقویت بم 3 دایطصالل نیفاافآ
 | دقو هیت ادا را صف لقب لک دیر كي نشر در رج

eیدنومم ونیو مر دصمر دارد هدد تیاکج < صصفواصعف  | 

 اا رصتفا لاي * اتم ولی رسک نان و كنه صاصتفالا۔یدلوا بلاغ ین اجت ۱

 یصصعتاا ههجو یلع هتوراذا نپل !توتعنق لوقت لرد ید هک لقن ید(
 و دزوما لبا یردک وا ,دصفلا مرا نضل اہ كالذک هانعع هلیدبشت و یمض اس

 | نصاصقلا ردیف رولیز اب لوا هکر دیمج ج هبحق لوش هک فا صص مه هن
 نمانالفاریمالا صا لاق كا صاصت ,ٰضاتمفالا۔ دنس انعم دوق كم دوا هد ۱ ہک كفا ۱

 بیرون لقب لیت هج جا عطقا نیا نالفیدنباصایصق دن کنالف نسب ند
 ہصقا ىج هز لاق ارد هد دخلوا اس نفو تؤملا نم ههناوح ااو یک کتا
 «ددکهروت قوا یراکنپ 3 نصبر لم نار دز را هفت < توما |

 .تضفا لا دھار د« دلو ال ءاحاّتا ا دواب نویفصاصفاو هتیناذضرالا الا راز

 هیت تاب املا .نالوارهاظییج لر بکتفاقو لب نضع ا 1مل
 ايشا بلط قو صاصة نو جای سکوت مه نض

 ن لواودنیض وص تچ باتحالرک كم دو با یش كیا ناب قم هنر اداهصهتس
 نعشل تحضق لوقت سا ام بو ات نیش .صعلا :نوسلواهدصوصخیرغ ہہ

 ۲ لو رکی لود لو الر که نس اسنعم هنټس رس رار د حد هشزود ضقو ةتع طه اذا وإلا بالا نم
 كم نصوصقلا ردملاوردب رفا در الو بکس کر کی می كق تارعش نه

 | يصاررتم هل تا اقو یزسک گپ كيج صعلإ جانا صوصتءربا اطل اشوف
 یکی دید ناضصهدانبهو ەدنارهوچ بز روم

 ونغیدلوا ےک قالطا جور هنب ره ك خرد هد جک قلم
 هح انچ هلا رش یر یک اب مرچ دقت واقف نیش ود ناصتنہدنح سل ص

 | لج یی دلو تب تبان کلر یب دت ليچەدغاب هلیعصكفاق سش

 فاق صت اصق یون رادراو تغا ج جوا هډنوبو نوسلوا نددرآ هلرکنونلوا ردد و
 اوز وعصارد یلعا ندنس ہل منو هاب سبک ید یرو بف صاصف قدا

 بذ یمیصقل نت ناب تم کودتا او یر تماس ین
 .ضعبو داز زن فو تلآ هکر هب هود لوشا دول مو یزسک جا

 یغا زا لها لیس انغم صج جرک هلبخحف كفاق 2 دصعلا دینا مرعٰطر ار

 نادم سس لود ءاض بلا ةصقلا یرت ىح لسنغتالضت املا ۳۹
 نزولع ,صیمامتا دل طلخم نازوبدوخاب قلب راسم اک | نعی هک دم

rtصنصق || ةضغصعلا ربیلبق لا هلي كفاف فصل ۔اہدص صبا ذا  

 61 E سنا ایا دونم املأَۂصَ كر رل قو شب
 كفاق : صاقصقلا لضفاصدلج لامبلوا ھا مظع شا ۱ سک

 ۹ ضافالا دلواسلاغ خو بی »یلکش هکه دنا یو تیوب

 ضعف اصلا هلکمدلتفا ادا هصقاف هبرسنم اق كيف بوروا ی هنس هدر ینبدروطهلبر
 اف دیهروا ةبیمنم هتباص اذااصعف نالف تامل دک وار وقلا ڈس 2

 یو ریل تم است تم دبی سخت یخ
— EE س 

 ضعق

 او
 ار

 ےس

 سس

 هم سس

 سس سس ۰ ۰



 صعرق

 | ىۋانا تاغ لب قلغاص نوجعاوآیانوطاتج رخ دلا نزو یلع ةصنرفلآیدحاوتصبمرف || صارق

 صاف باب بضلابنذ ىلغ تضف لان :نلچآ کز دا و ییهتسفرب یراقهرپ للاخ
 ام یدنبا ییمصارب كح دیک لب دنمو یر فو یف كجم رضیقلا هبنذ صاخ ۱

 ہہ ورد هنس انعم ر كج هدیلودع دیح ورد ہنئانننعم دیحدنعام یراکدید صیغم ||
 ہے (فاغلالضف)رادیمانعُ كعال او دض یک ہسانعفدیخا نا زا د غنم صفا نا ۱

 اتا رخ لوسر از | نمدضبف تصبقف نسخ ندبسوب قباب ہلیرانجوا قمر ہوکس كابو ||
 ما وده هنب رزوا بوب ہنئراق خآیاهرخ هکر دعج و لوش ہلنتحطف تا با هلههمداص ||

 یف كاف ضیا رارپدهطاشنو هثفخكاذکص فوجب ازا بالا نملخ لا ضخامت وولوالصاخ | ۰
 لاهن هنسک نالروا فصتم هلا طانننو تفخ هلی رسک ناب ||

 | كفاق ءاصقلا ن دناکوبش ایریسفتكناصبف ةماهورولوا یخ دز دصمندنلوقءاص ققمام کلک ۱

 همانا تد ا فورا دیخددخموب هلرخوا قمر صرهولوالا بابلا نم نهار ||
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 رایت

  Lgتو |

 ایر تله هیت زد هریک ده ند یا هلن وکس تب لین سک طاق ؛نضقلا |
 تخ ام لوق موو دنوم وطورتکو ورا ندا یرب رک هنکوا كاری شوق هکر دیالوش |
 ناي ای راجواقمرب هل دمو یر هک ابو كفاق ة لا ةضهبقلا یضقا | لنع ۳۹ ۴ 3 ۱

 ]دلت کورد لو غقاوب و دی رهوج س مامردش اسلا ةضیبف ن سابو! هکر زذیمسا كر
 |زدنماژور مدق«ندنوبیلمكتو وب ی كنویو یدکرک چد ر د اطلاةص دف لوا اریز زد لک د یواز ا
 | لوالا بابلا نماصرقهصارم هصرف د لاشن كعد لغان یکی لوکس كنا و خخ ك فاق نضرت صرفا

 ۱ 7 ذکر کلا نزو نل نصب زقنلا تكعبص فآزمبیلسغ یا هات هیضرفا لات یا

 قو كم ]یزراکدید هجا کهلبنوکس كنار و یمنصكفاق کلک صرقلاو .مرقلاو هنوکس كرو ی ۱

 | تطرف لاب نزول دنس انعم هاب صرفو هنس ام ت غارلاعسل رار د هد ذی »رص هر صرقو

 | طق بصرف ىدخادیبجواورلبذنبا تباوزیخد هیصزق هدرو مزد فرش تبدع کس ینو ہوا
 1 وتو انصرف هبصرف لات بزارید ید هکعسک .كا نشت كيا ض رةتور دەس اخ

 ت یس و ری سم للسمك" تبار دصاراتلا هصراعلا وكتل دیدشلاو

  Kaص وضارقالا یک دنصغ هلنصخ یو كصرف هایضف كنارو یرسکكفاف ةصرفلا ارمین |
 صرفا یکن انه غال ظغ یی ج ضف كلذ لعق انتو  ryنالع٠

 قو هدیه هفلباف لید هک رددوسلوژهلت رسک ٹل 'ضزانقلا نیو هاو |

 تپ تا ےک وس هسنرف كن لید دوس یا رز د: ضر افلا دع للا

 نیه كفاق صارلآ راردبا لامعتسا ہدنلحم بد یدوب اغوخ مو وزار د هکمشک البا دوجع
 تانک هو "ةضارقلا هتسانعم سب اب جنوب اب هلوا شم روک هکر د هنک کچ هد انب لوش می
 بودن مجیدآ از لوکس كنار و یت كنافو كفارة قلا ,ییدح او هایدید نت كا ارویمض

 و تافل ردعهد یتواعولرب هلن دم كفلاو مش كاف كفاق ءالصفرمل ءاصقرملا ر دقلغانراقابا و

 افوضلواکرولو هنمانعماصوصخحا دوق دحق كارد دءاضفرقلانالفدعفن ار دزنا
 لا ویا و رد رامروتوا نالوا هلک غیا شوغارد نرافاب| لب الا بوردلافنرزبد هد هبقارم

 کدنفرووابوصح هنخوناوق یب رالا بورد هثب زہد ینرافو بوروتوا نم | |
 كر 3 وشاب دمو یرس کک كيهو یخ نفاق "صیمارفلا لرزوتوا لب وبرنکآ برع

 خ زو نمط كيو ك فاق نول ووكر الواد نا ۋقوچ

 اذا



ON 

 صخ | ينۈكىكلاجوىتةكاف سی( لجف) قااط هاد نوا قرات نیا بک
  ilهاتعع لب دند شنو یک مج كناحو هاتف صبا :كعا ع د رفت بور وص ەن الاتتعاص 

 او رویفیرولوا اکو صف او صفت هنع نص قل لا كالذکه اسم هلی رس كنانو كنه |
 ۳۲ وکس كنافویض كناخو تن ءنمه و الا. ہہلفاذا تارتلار طلا صف لاغب روید ید کلا ری

 نیناجوہ نیناج لوا بورد شارازا دذ ہصوخ اهرب ییئدناب :بوننشاكشوو رش وو فورعم ۸

 ین یس هل سېل لا هانعمهلیوکبس كنافو یتف تاسو كبم . صععتآ نوازش
 كناف ةصرفلا اطقلا صحافا لم اهوکرتو اهطسواوقلح مہناک مهس ور نعاوصحپ ثیطا قو

 لا نم كتضرف تءاجو ةب ون یاهصرف نالفددجو لاق .هنسانعم تو ەلىنۈك تېه تس نارو یم

 امنو وا ا کاذامھڑب نوصر ات نالفون لای كمشلت ون هل کارو یضف كنان صراف کن نیا

 ةلصر لا لصر فا ل انة تاب تمنع خمرف صازفالا :تادربو لا تص رفەلںسکك نہر -نضارقالا |

 صبر فو رواتب ون هلکنس هکر دهنسکلوش ہلیدمو یرسک ناو یف ناف صور اهتضرفاو
 مک هنسانعم لتا نالوا تل ا ہر E o اٹل ہہ

 .یعدهفمروا هنیمطنویب صرفو هنسانعم عطق کبک از وکس كنارو یضف کل

Delهرزوایاور  EKSكنارویزسکتلج» یضزفلا  

 هلبنوکس كنارو یف نا صر فلا هانعع لی سک كم صازفلا یاس مس ۱
 هلینوکس تانارویعف كناف هصرفاا كازبشلل اهبنذا تفرح ادا لعنلا تصرف لوقت هن 1
 هلع ليا دصٍفاززهلا رار زر ددککاهقر ہلئتضف تدحو رولوا لنعاحبدح نر او

 كرو ویرسکكناف 6 دص صف رونا وا هيمن هارو زه مسا ید ندلاجر ندر ااا

 طی رفل دیر ناب نیدنکهلکنآتروع نیک کلات :زبدوخ اب هان لوش لوک |

 زدلکدیاخ ,نندمهرتد هکر دتا هرابرهدنتفاراروموا هلناب هدراوط هل. دمو یرسکلئارو یف ك ناخ |

 ۱ هیر سک ك زمہ یع* ك ناف صثارفلا یوججهلپرسکنارویتف تناف صیرفلا هردواییاوریعصا ۱
 ىذخاو هصنرفلا هنسانعمقنعلا جادو ازار دی دهن رار مط نود قنعلا ضنرف و ىج كاذك |

 هتیر»یلعائاف هتبفر صف رفارنات لجزلا یزا ام رکا ابا لس لال قو | 0

 ناتآہدبضغ تلاح هکر دهقر قورعو هبقر بصعدا رم هلصب رفهدش ریش ٹ ثیدخو هک هب رسمی |

 یراشاق وب جج ہانبنعض نص وصلا یشاف كزوب هل د دشن لداصویعف كناف "نصفلآ ی زا

 ضف هر یقیدشلوت هنبرب یرب لک یبا رہ یدشا تیکسلا نا ہلیرسک اف راربذ صف ةماعو هنس انعم |

 صفو هنسانعم ردلکد محل ا رنک زرد زا یتا رر! رر ددان مررنا نو تا

 ردیدنم مک تانابن هک هجو هل: و کس كداصو یژشک اف هصفصفلا زبد هدهنلصفم كەن

 نطیصفلا رارزدهب هجو تسفسا هدیسراف نان بل هکر دتسفسا یلصا كتصفصف و دنبانعم هبطر

 یس دم ےہ

 | كاتو كە زنه صضاصتفالا قعءزآبودل لصف یی هتسدر ند هنتر هل ززا نزو لا

 كنةزحه صاصفتالا هتعرتناو هتلصف اداهتصصتفاو انك: تینا

 نرم صاصفالا صاصفالا لصفنا یا صقنافٴیشلا تصصف لاق هنسانملاصنا قلربآ ہل سکت نافو

 كنهزمه صاصهتسالا تب تجرخا ادا هفح ن نمهبلا تنص صفا لوف هنسانععجارخاقمراقجهلب نسک

 ۂلواوو یعض كم ۃصواغملا جرذتاام ی بش هنم صختساا ملا سقی ہن انعم اره سنک ناتو
 2 وک سكنا .و یخ كاف نصیغلا اهناب لام یاةملكب صاف املاس كلی نام و فشکی زوسر ہلا

 الا بالا نماصیصف حرطا صف خلاق هنسانعم یف توراشب ميى

 1 ول هریک ءرمح ۃصافالا:تحرامنااو لاا تفام ہللافَلاةَبقلوا لث ازو تک:
 ہم...

 صرف

 صصف
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 صاع

 ںرگ

 صصغ

 وف كغ صوغلا رارب داصیشءاشاکارت کاراوطقیجیر وک( نیکیلکود اب نبنزوک هک ایوک | ضوف

 ارم ست صاضعالا مهم التم ناکآذا موقلاب صاغ لا لقب اید یخدهاکم نالوا نلوط ||

 | مايلار قرت وپ رةج واوا م هلب دشت ؤ اوور یضفلنیغ نموا |

 | كفا NS صقعلا هنیرزوا ید کا ار آی هکر دیک کر ا لوش هلي 2
 ا ابد کو :اوخدیو هل كادکصقعو هیلوا لوک دنوق لوشن !
 'كفاقو یرسکک ی* یطقعلا مہارا با! نءهاصقعصقعلابش قلواوخ دیو لب ہلننضف

 و یی كمالو یرسککنیع صولعلا ہنسا عم جوعم مهس هاوایرک هکر دقوا لوش
 [۱۳ یک ولعهتسانعم نطب مجورولوا ضراعهنبراق هکر دیرعار هلبن وکسلواوو
 اند صانع نالف یی ضرا یف لا رار د هی هنن نالوازآ هلیضف كنع صانخلا .ردهیانعمون ||

 یاو دنه ذہن قبو همظعم بهذاذا كا ذو صاسنعالا هلام ن .قیاماضیا لاتقیو قرفتلا لللاوهو
 ENE نام :صابتعالا ہبجاون یف قرفتم عش هس ار ق ی اذ !صاع هسأرق

 | تص اتعالاقب راربد خدا هغملوا واکوب هقانویوتلاادار هالا هءعصانعالاش نمر اص بولیروب
 ۱ صرع الداخلي ينكر و صباملا اب ۃلعالو ل مولا راه رض |ذاةقاغلا
 مالک و ٭ رمادیلع یولاذا مصطاب صوچالاقب كا لک میشی لب یس کک كەز مھ

 روات یف نل نسیم صوعلا اد هاب تصوعادق لاقب راد یدوکیروک |

 بیرغ اوز یف كنیم ءابیما ءاصوعلا هلوا لکش» یبارتتسا كنسانعم هکر درعش
 | بکرب تالف لاف نارد خد هنیا نالوا لکشهاص وغو هلوا لکشم كل یماینعم هک هک نالوا |

 ۱ 5 نم یا صوع لاق قلوا لکشء ھنسنر ]نکلا ارم ولا ومالا بعصا بکر یاءاصوملا

 ۱ | شال هب یر بولوا قبض هم دراجاغآ قوچۇش هلن وکس تنبو یرنسک تك ذيع ضیعلا عبازا
 ۱ نانلوا رگدەلب دمو یرسکح كنيعو یف كيم ضیا رار د خد هلصا ص عو هل ید

 |ندندالوا رکا, ۱شعهدیعی هیماندنشم هر سق هلبححف ك نده ضایعالا ضایعالا رب کیدت كرلجاغا

 الف او دار رد صبر مامی وااعر در دزلنآ هکر هتسک
 ةف داضو نمت كنرغ صصفلا هسانعم نرخ هسا هلتددسشت لد اص و وم ك نيغ هم ةضغلا

 بابل نم صنت لجرابتضصغ لام د قمزوطهنساو هزاغ ولع ضصفلا دجنم اونم

 اخ صانوم نهم هلعقف ك هلی كنیغ ناز ناضغلا هنسکنروط هنښن هنیزاغوب هلب دمو یف كیغ صاغاا

 ف ننافویمض كيم هصفاغلا انا هتصصغالاقب قعوب بودبا لاخدا هتسنر هنیزاغوب كنهتسکرب |

 | كنبغ صحخلا ةرغ لع ہلذخااذا لجرا تصفاغ لاش ققوط ةلعفلا یلع بوہ ادلا یب ہک
 | الا بایلانماص۶# هصمند هصعلاش منکر دمو آر سوم ما :ہلینوکس كه و یم

 ]| هرکتیالاذا ةمعنلا .نالفصع لاقت زرد یخدەکممیا رکشتمعن صغ وائ يشرب لو هرغصتساادا

 یلعصومغملا هيلع تعادا هلاقال وه هيلع تصعلاهب ری دیخدهکعیا بیعت هدننالک ی هتسکریو

 تمنا لاق ك روك بقح ك اذ کل رکن انو لہزمہ صانعال صاتعالا هنسکنانلوانعط هدشد

 ۳ عنارلا بابلا نم اصعهنیع تصح لاقب كرچ ناقا ندزوک نیت ,صمغلا ہرغصٹمااذا |

 رب و لواوردہسیرب كزدلب یکیا یراکدید یرعش هلب <رعش هلب دم كفلاو ینوکس كئاب و یخ كه و نرخ ۱

 ردپعسا كزدلب نانلوا نکد كاذکهلبضف كنبغ صومغل صومغلا ردیبسایندكعضومراصیتو ارد
 لیهسیراردلب یرعشهکر دیا عن هل ر وش یسهفناسط ب برعردردلی نالوا "هددسا عاردلوا

 روکاصب# بوروک ہروک یلیمسروعهدنیح یتیدعوطلیمسهلوایراش ادنرف رق لز دل, نال وا فورعم
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 لونتالنکرناغا كن ەش دایوکس کافو یخ كنزغ صخغعلا رارد مام تاك اردن الا انشا | 1

۷۹ 

 SEE اف هلواوو کان مه ضوفالا رواوا هدنة ۱

 || هللدمو یرسک«كنبش الذ ماضر لاو هل دمو یرسکح كنتش , : طی + ہحآ بوم ول رب

 ۱ کرا هکر ولوا تفو لوا و هوا دلو یونس هکر دامرخ لوش هلا اينالا هدنرخاو |

 ئزس كص د داضص صبصلا مبصلا (داتملا لصف )ارد جب هلاک اک لوا شیلا دن سینک ایر ۱

 هبا صیصهانععء هل دم كفلا و یرشک كد اص ءاصیصاا اریدهلام رخ هارب هدنتخا بمکن تراب دمو
 ةصيصلا هبلوا یا هکر دهننتیراکدید یکاودهخرهلوشءاصیصوهداصیش را صیش ردتء]اصبص

 فوصرایض ردنا خالصا نونراوشرا زب هلکناحاللج هکر د هکر دنکد لوش هل دمو یرشک ك داتص |
 ناو ۍزسک لتنات هاشور اطسو یزیکاوا دانص ةيصيصلا راشم ذودنا لاممتننارلتایقوط |
 | یصایصلا زالواهدقواطر ذضوصخحهسورخ ہک نشفنالوا هم قنا :رطهدنغابا سورخ لب ||
 هنر روهدینا  رواواهاکو زرد ید هنزونن وب رفص مس یتمابضو ین ورک منو اوا دا[

 ةضرعلا ضز دلا ( نیعلالصف ) هنسانعم نوصح اربد ید هزار اصب یصایصوزاردیا عضو ہوا

 وت ےلواان ویو وا نشو هکر دمو یاب لوش بوک ا

 یک كم ضصرعلا تج تالذکهلنرتهف تادصرع)ا هنسانعهرنا دیمنانلوا کد یی ہیر سک نیع ۰

 نصارعلا وا شنا اد ناوارک مان تر هکر دنا لو

 بولوامالمهک رد خد هردنوکل وشو هلوا رو یدعر هکر دطولب ل وش دید
 كنز وہ لوڪ لوکس كن ارو ىف كنبع ضر ما زرد ین هنمنلقیمهزتد :ہلوا

 اقرت ماداذا ین باسباا نماصرعصرعبء ملا تصرعلاق هوزوایاوز دیزو قل وار س
 صرعورداورارفووطشناداعبارلا بالا نم ل جلا صرعات تورم صل

 یدنلانم هر تسخاذا اض تبنلا صرع لاس لرد ید هخاعا ہهحار نماز ندقلشاب ثر

 راني دمی سش یی سچ وچ زد سینا
 زر دردلوا لکی روجرخآو نا داربلوا هدناسن اهکی کم دز نالوا هدنرب قارتواهلبنوکس كدا

 كەش نا ۲ هک هتسن لوشاماو رز دیک هنشاب كي هندشینا | هکر دیزدلوش لینک ك يع نا اشن

—-— 

 تک

 (ردادنجئاوجراغابدورایھکر هک رد ین هوزام ضفعو صافعا ملعتددشاذاةزوراقلا تضغع
 فکر نزرغا هنیش هلن وکسكنیع و یرملک کان هزمه صانعالا ردلکدندەیداب ل ھا مالک دل وم

 ان اعام صضقنعلا اصافعاملتلعجاذاةرور اقا تصذعا لاقب كجا یرد نو
 هکر دعاعطلوش هلپ رسک ت ناو یف كنیع . صفعلاهلواابح یی بولوا نابزدبردنروعلوش بن وک 73

 ةصٴوذع هيو صفع ماهطلاش كمزوب یزرخا ہلنبتمط نص وفحلا لا ہلیق ضلع نعد ہزو ۱

 نالفل لاق جاص شلکو هل دمو یرکكفاقو یف كنيم ةصشعلا ضيقت ف ناکا
 ر دکعا عج هدنر زوا ساب بورو نحاس بت وک كفافو یخ تابع صقعلا ناتصيقع |

 زول کم مک رد وب یهجو كن راکدبد هصبقع ہجاصالوتموب کناف نشاط ٰیدتبآ دبع یا

 نیک نی -صختعلا حاصشارشوبد هدنرزواش ات توك كذاقو یرسکتیع ةصقلا

 تالذک لبر سكك نيغ صاقعلا هتسانعم راحاص شل رشوبد هززواشاب جم لبس ف كفافو
 تاادصبتعصاقعو رار دهرومشب لفض مھر ەك یکم اهرو هر ها همهر ہبانعم نانلوار کد نج

 هکر دح اصلوش هصءع یدشا را ه)یلاسعت هللا هللاءاش نار ونلوارکد بیزقنع مکر واک ی جب د |

 ناقعلا رارید هصبقع هنكولب ره كلحاص نالوا بوط ةصيقلا زا هبهلغاب بۇدا بوطیکرانآ |
 ۱ نننه نصقعالا .هتسانعم نیم نالوابوط تیبا ست هو یعف كنه |

 تا

 نمو

 رت

 صغع



 عطف,

 صطش

 صعفش

 صوش

۱ OWN 
 ےہ سس ےس 2 ۱

 ناناب هفش هلاهدراولد !هلبنوکسس لن اهو یزسک ك نار ار ضهرا ردە نالوا هززواهحو-|

 تار ةضه ثمر ا منسافعم ہجر دو ہجرد هلتصف كناهو كم ةضهرلا هوا رارفرب و تباب هدنرب |

 E كنار نصرا ر دقوا ج وزن د عل هش اط تان :رطزا وخ لوک ساز اهوا

 ددل وک نما آل هلمنعم او یف كند "صعفلا (نیشلا ل صف) هنننانمه ٰیدتباضاتفت کم ||

 ۳ :یدش | نب ارد هلو لاق دهد هقانر در ار یجویدح اوملوا شک هل ی دوس هکردنویف ۱
 ۱ OTE مردنا نط هل وش نیردنآ یرهوح هنت ۱

 سو زرد هب ضعتو هنسلافهناکد یزوکی عد فرطباللعجو هنیفقفاذاورصب صخأش لاغب ||

 سا

 را هکر دیستر اف تب عو كناسن اهل وکس کن هيچ ءاخو یتف كبش نصضشلارد توا ۱

 ت 1

 انا 77 لرد یدمتوان کندن :ززوا كاشف صخاشوهلف ه هکی دیدن ار نوک هکر و ۱

 طلبد هکر درابق لوڈ هلب تسک تناهویتف كنار یضهاورا یضهاورا هي“ ہشام طب اطاتصهرلاقب

 میزد یر تند نصر دذوخ هند ولو هنس انعهدن دش ر صع قص کت

> 

 ۱ E [هکر دفان لوش طتاعو هلوا شهر او تاکر اکآالصاهکر دهقانلوش
 ی .

 ۳ یا و هم نصوشلا ا عج هی كناضو نوک كنبشو یف كرمه صحت

 1 هوا مناشیلامعت | هدنزکماقمالعفاهک رونوامهفندنربختوب كنب ره وج یک ج هلصف كن هزمه

 در نط وامشو كلا بالا ما وعش ضش ‘لاق رولکهدهنساسنععع افترا صوعو
 ید اق بوجآی زوکو بهذاذااص وپ دلبلادلب ن ٭صخشاقب لوید حد ەکم هرهشزن

 ا ثالوارغم ادم و یک اتو یف کش ضخشلا ہل و بار طضا هنستربهبهنسکر ناق هرز وا
 0 1 ۱ ۱ 7 اظ و ة4 شل | سما تاسلانم میگو مف مش لاش هتمیک

 ا ا وش ناس یا انصتخ قفس ناف قاوا بن :رقهکع ار فض هل رسک زہری

 دلانا فلاح ناخاذا یا زا صوتا لاقب لرد خ د کم ند رذواكن انس قوا لنت هنسک نانا

 تعا كب وشهنهزاتغآ اذا ہصخ او نالفن نالف ضا لا رود هدفکا تیغصاختناو

 اور رب هلن تک كنبش صتلاو هل دشن ر لداصو یف كنش صشلا هرزوایاو رنالوا

 1 8 مو ہار غوا آد الدکد روک ییهنننرهکل ربد سد ہی رغوالوش صشوراراوآ قلاب هلکنآ

 ةو ك 7تت نصوص شور ولوا اہیڈنوبو صوص لا نم صغ و ھل ابی بج ہلنتض
 گران لو داصو ینغ كنرش صوصشلا تفاضاتا اضوّضش شعم تصشلاهب

 | لافهتساتنعمزهفانناناوا رک ذ ییج ہلیزسک كن هزمهو یف كش نضئاضشلا هلوازآ ی دوس
 ۳ زتلاقبر وا دم انسدامش صا انمشو یا بالا نج اص و ةف ضش ةفانلا تصش
 ]] اطا تلا -ةقانلا تصشالاتیهانععهلب رک كنم رده صاصشالا دیادشلا یا صتاصشلا كنع
 | هرزوایناور اسكر ولکهدهنس انهم اص [فشوبسانتدشهززو ایزو لجر فس هلرعف كبش
 رک كفاقو یرسکل تنش نهقشلا :نهمشلا هلك لع یاًاصًاصش یلعانالفتیقل لاق

 قلا قبر دهنس انكر رش ہلیدمو یک فا نشر ضصیقشلا كولبرب ندنشرهو

 اواوا زوال بقا اور سم ضقشلا صرالا نم صوث یف یب رشیا

 الب وط ناک اذا صانشسرف لاقب رازیدهنآ نالوا نزوا هب كنبش صانشلا هلوایمب
 ۳ تم شرف لایه انعم هل دیدشت تاناهدنرخ اویعف نبش

 نیش ضوشلا رار د یراودوراودرفذو هتسانعهودهدومرفراربدیرسعقورمسقو هنس انعم
 | قو لو اوو یخ كنبش ةصوناولابءاف ضوشبوهاغ ار هک لاو ەغموي ابنوکسڈلواوو
 ۱ | الان جا 2.0 هکر دششرهصوشیدنا|سونیلاج رولوا هرکی کر دلیلوش
 اس سس سس a ی و رو روس سس اس رس e ما رس یو سم ور سس ره رم توس سعدی هری جور سر A اه دهن دم

۱ 



 اک هتک اش لیدی دت رسک تان ی نم ۹ قلوارظتم هپ هنر هلیدیدش

 راظنتا هلینوکس كنابو ی كنار مصب را .هیئاص بو دبا شیج نعاتم بواوا یظتنم + هت چ ها

 لابقن قازوخوا نوک كناخو یاد صخر صبرتەیف یل یا ةصب ریاتمف دید
 ہللاەصخرا لاقب قاغزوجوا لب سكك هزه صاخرالا سمانطا بالا نمرعشنا

 ہنر لب رسک او كن ؛رمه صاخحرالا هنس نالوا زوحوا رکن اخو غل

 تص ترا دیخدهکع ادعزوجوا ص افتر اواصبخر هت ر رمشاادا۶ ی
 ٰسِخَرلا ردیلباقم كد دشقو قیبضت هک ك مران وک ت لوپسس هدمنسنز هلی ۱۳ ا
 یعض كناخو لنت نصخ لا اصیخرت اذک ین هلصخر لابن كمرو تصخر مرکتانذولع |
 كنار صخرلا صخفتب لذا هیفوه صخزفادکرم کسان نالنل ین لا قلوب توں دنا ا

 یسکیا رابه :و غف كنار صاخزلاو هلنبتعع هصوخر لا ند نالوارتو هزات ہلنوک ٹی كاجو یی
 یخ ار را سرا فا نیک نیاز یف لا تب هرروایاوز دیبع دہرا قاوا و ماد

 هصع» فضا ادا والا بابل نعاصز هصراء لا تصصر:لایش د قمزد شباب هب ږد خاد اص و

 نسر دشپاب كم رکتلا نو ىلع صیضز بلا زدنوخأ»ندن یر اچ چک ۱
 3 ,یصارتلا هیغروک یر,یزیعندنرا زوکا ؟۳هک مچ ووب بد یخ هو عن ترو 37, 1

 یراکدیدیالق هل سیف كنار صاصرا رارردیخد هغ وہ هنر یرب رکسع ییاهدشارغو
 یتفلداضو یی كم ,نطضزملا ردیا لاصعتسا هلي رسک ناز کت وز بل
 اکی وا ننال کک وچ مشرک تان تره صاترالا هنسن شاي اليف هل
 نشا كيرتهناوپ هناجوا نهرو ةد اروا هی تن مراقبت نویس رقم

 كوش لوک تنافو یم كنار هصفرلا ردهینعم نالوا ارکد ید صضعبن هک نیکو
 هدوص ہل_بض لنافو یعف كنات ضفازلا ديب ندو كنصرف هلوا هلت ون هدننساراک هلو 4 1 |

 وزاقوب خو هرن سک ك ناتو كن هزمه ,صاغترالا وتو انبیا ءام ان روم فازی مولا لاب امت ون :ین |
 فالثخا هدماتموب اک حس صفرا لقنالوہرزوا ی اوردیزوباالغادارعسلا صفت را لا د قاق

 صخنرا لقنالو نکلورد هر روا مولعم ءانب هدنضءب ور دهرزوا لوې چ ءان صقتر هدنضعبردهرزوا ||
 لوا نالوابسنا هیره وج ذر نکلوردشلوا عقا و هبادجج هد ضو لب افهدنضعب ورد شمل دارا

 ِبرطضااذا لالا صفر لابي كم تکرح هلو کس لفافو یف كنار صفرا ر د هجن ناناوارگد
 رارید ج د هغ شب عمیق بارش ور وتب , روكى کوص هدرلاوهیسا دنانوکز ایک رجا ریل ردم کالا لآ

 صاقزالا زن !دااصیفو اهدلومارلاتصقر لاقبققانواب ویقلاقعرکتنان یو
 صفرا لاقت زرد یخ دەکمردلب صاقراو تالذک اهدلو ءأ را تصقرا لاقبهانعع هر سک ك هزي

 نالوامقاوهلنوکس كيمو یف كنار صمرا. ردکلهلنبتهف بخو ببطا یلعدلجاذاہریعب لچزلا
 زار د ید هحالصا ص رو اهربجیااصمر ابصم رب كتییصم هبا صهر لاب كع اص وع هایم
 همت دلا تص هر لالة ید ید هکع قلا تس اج قو اط صفرو تمحطصا ذهنی تصمر لا
 هب تص١ نامه هل می دتا تبکسسلانا ۷ رب د هس اچ یا قلا هلفاق وهلبا هیجمل :قردو تفرذیا

 زربد ضغ هساراقارکارولوامجج ۔ہدراکب كز وکهن درک ل وش لنڈ صحرا هتسانعمهبدل و رار د

 هددخل وا حورحیغانرط را وط صهرو عب ارلا بابلا نم نبع تص ھر ل لرد صعراکاہسرکو وطرکا
 لاق كن ح ور حجم الی سس ڪڪ ك هره. صاهرالا مبارلا بابل نءاصهرهب ادلتصهر لار ری ||

 ةنصوهرع «یهفتصهرروبرهردهرزوا باور اسکن انلوارکد هو هرقواوترقو لمهام ھر
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 ۱ ناتلوارک دیزوک هلبعف كناهو كن ەزمه صهرالا یدیدرابزبغ مک هرزوا لوم غص ید مد
 سست

 ۵ دتمباواؤا
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 دس
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 تیا

 اوس هوار کد هکر بد هننفف مو لوش هلن وکس كرعو یک تللا دفع لا ا ۱

 E نتف ك مالو ىت لاك شالا سن |

 وت

 کر کاشت بمب رح وب ا شر ۱ ا ودم كع كد

 : ەنى ی زاکدیدزرین لوک تناضویرتکی خد تنارویزننک لاد صورت دیوتا
 نرو یرسک الاد صر دلا هنس انعم زرین چن هلی دمو یر دک را رو یخ الا د نصت زاحاناا
 ؛د هنن اشواط برع ع وبر و هديا راو هک هنر زکب ران وو یس روا عو و یونس روات ہرا
 7 5 ةد ضر د لض لٹاا قو هنس انعم قر واب ر دب رف ص صر دلِ لا ی مق تلاد
 ا ا مدن فورفو راهش دا یک دلایا ىش ونوىدلفىۋات نشوب

 ٤ ۲ ای ا دک ا ف کر مزہ صاردالا :هتسیانعفزاب روات یمج هل ناروا صف کنازویزشک اد

 ناک عور هلن وکس كالا دو یف كرمه عال کس  صاردالاما صاردالاما «رزوا اور

00 

 لا۰ دا لاش اہ اذان الفر طا صعدا لاقب کمر دلوا بو لاک یعنسکرب یا هلی
 ةاضعدا 3 رک ناک ر دطلغزد شع دار ینک هرس ئاذکصاعداہیئاقمو خارنض بحاضو

 ن نیک ان هدابز نو کس هکر درزود لوش هلب دم كفلاو كفلاو یوکس كايعو طف كلا د

 م هکر دک روناج لوش هل وکس تانیعو یم كوو تلاد ضوعدلآ ہلواەدایز ندنفارطا |
 f دلا ؛هنسانهمژاروناج نانلوارکد یجب هلیدمو یرسک مو قق تالا صیاعلا
 لنو یر کل بو قوت كنابو هلرصف تنیعویضكالاد لمرا صیمعدت هلیفذح كناب یو
 نل 2 لیوا در مالا نہ نوحہ وه بودا برض لم هلکنآ و یدنا کز داد هکر دیعما كن هتسکو
 هک ۳3 رب قیلواالتما بو وط هوا وطهیواهود النبق ِضغدلا ہہنلع كع دز دیفوف و لها ہداز ز كرو رم

 ]| هدز دم رنک ك ەم نیغذصغا دلارولوا ندلوا یو ایراد ىد ن ايلانا وو هوار مرونک شوک
 نا لا اربولا ملل یرسکكمالویف علا نطیلدلا هتسانعدونا رد !تکر ہدمنالوا'

 ۱ دخاولا ضال ع رد و من عن دلا اتعب نایک ك لاد ضالدا هنس اا

 و لعاب رطادنع هب هنن انعه ناقل قلا ہلننض صوادل]
 وا قاز هلن رنک ليم و ض كلاذ سالم ضان حر تلا تم اد لاقت ڭغا قاری اتار دهن جب رکنا

 ۱ ص ۳۳ زدن ولقم ئالد کک ید هاه دلا رابنولعم راد دیاطعم و ید نفااَدلا رد نماز مم

 رشنکتلاد"صولدلا هذن طفسادا«یشلا ادا لاق ك عود لب کاک *الادو کاهرمنه

 أ یخ سفوف "توازن ندا کر د هنس ل وشک صو نخ ا: وکس كو او ها دیدشنویتف
 | سو مو ھدراوبد لوک كمو یرسکتلاد غدا رد هنتوا

Nسما رد نصهر ناز عاد ضمد هروق نالواهخشالا هد الا رر د هشاط زاص ر  

 !نلاقیدقم تولوادعبایرخ وم كتاف کر دهنکلو هر کک و كنه
 ER هلواوو ی كپمو تلاد یو دلا هلوازآ تولوا كرس اجاب ی راد نالوا
 یر ہر وو ی وس وی ناشیدلا ر راک هات هک هح هدلغوت
 ۱ اد لات تار دینماکب و دیک اکا كره ہادنتلا یرد رب نال والا 0 ةشاکاةبامترب
 ۷:1 1ا ند کادر دہن سن عجز عو رعونالواهدنهآتال [وش هعلس وته ذو ت ءا هادی ات لا

 ما اتم ضا یرغیا ست زا کد کلوف نشت ا یف تالا
 ندلاهلَسْر هلن نک لا دو كندز صال ك یاب دلوا دعا ید اات اترا وفوا نيج |
 دل ادن دره اک نالو ضا -لاق در و وا نک صاندناو قت ٹول راما

 ی او نرخ آرا و یخ نیما ار کرده رحم - “سر
 es TR lS 2 +ےہصهے سج اه رش شر سس
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 ؛صلاخهلیرسک+ كنهزمه ائ

 لاقب اعم لینوکس كمال و یم کئاخا ناصلخ ا زددنسانعم تشود نالوازانخو صوصخ لوک
 ةعاجلا اودیحاولاهنفی وتب یناصلخ هو یصلاخیا الو عر ) دخلاسقاکیصلخ نالف

 اذاهسفنل دصاختسا لاقب كار ابتخا بویلدنوروا. یہتسذر ملی سک ك ناتو كن؛زمه صالعتسالا
 ردراو راکب روهشمرهدنا هک رد آر هدارههلوکس كالو یف ك ناخ ء ءاصاخا .هصضتسا

 ماكر دوا نالوا یهاکت را 2 كنس هلی ولف كمالو كناخ هصاخلاوذ ہنسانعم املا نیع

 نان اوارک الاحیدنا هصلخ ینا هک( مراتب ربهدن :آوردفورعم لکم یدەماولاةبعكر مدن الو ۱

 بلق تبکیلا یا دیتا هاج هم ءاحهدصوج یل وج یلوا نکابس یشبش كنهراب هیت صو ا |
 كنخاناک ر دهنسک لو لبه ف لم والہ زمہ لمخالا رد تا زکذ هززوا هچووب هدناکلادباو|
 بولوازآ فراق هکر دهننکلوش لوکس تبع و یمن كناخ ناصمنطا ,هنکد عەکد هر بولوا یک ینابط |
 الا صخ و ناضخلجٍ لاقهانع#هلر دمویرسک ك چ و یه ك باخ صیم ضیا هلو اهيا یتلتروا |
 كاخ ةصيملا منا عمر هنس زآ یلتروا یجب هب رنک كلاخ رنک اخ ضاصقل نطبلارماضاک اذا |

 ۱ یکه بنعم و هبضغهر دزد ص .هنسانعم قلچآ تالذکاهلبنوکس کاخ یخ راو .ةصحمضلا هنس انجم |

 | دصلاتلا نیدلاههتصلخ الا رد هکتار الا الف نیس اتش داخ ۱

 || صاصتخا هصلاا هافاصاداةرتعلا قهضااخلاش قلوا هرزوا افیص ی ۱
 ]| كالو یر ک کاخ ٰنصاق ا. ةصاخ یان لة علاج یا نهلاقب روناوا لامعتسا هد انعم |

 : || فا دا لجزا صالخ لقب هنساتعم كا زا ارف قجاتهجرحدلانرو لع ۃصبلےلا ردشلوا مدهوا ۱

 ال تروم هجا یفلتروا ی ومنو کس كيم و نط لنا ةناصم او هلیدمو یرسک كيمو یف

1 

 ۱ هيا واع وج نیعهص کر دو نالوا ارهاظندنلبنغ و كنب رھوجتصحیواض عو لاەص خلاف ||

 ]| ردفلوا نوب ذو تامل یسبلصا یانعم كانکرت صخ مت ہلوا قلنوز نالوا بات مدعو کلب ا
 ۱ یا بولواولمشوکتزد هکر دجاک ام لوش هدو یزسسک تو و یف كناخ قصیخخ ا دق

ne۱ تناخ ص وننا صو نما زید ەصی اکا سیا رالوا یت هالع ۱ کا اوه  

 أ تناخ صبا هسا نعم هک ئوخ یسبرو ابر زمخ هلن وکسكواوو لپ دیدشنو یش لو
 ۱ رفتن اور وڈ یز و ان صوخا دو ءزیخدالوا جیم سک کب

 : قفلقا زی جعل یش پاک 6 نا اوجالا ئدتحا ویدموب ي ناخ كان ک قصوخا

 وراصاک هکر بهوولنکی در عفرعو قروبرطفناذافر رهلا صوخ او للا تصوخا لاق
 ۱ :ناتصیناربیامرخ ہلیدیدشت لواوو یف كناخ نصاوخ ا | ردقلرابرطفنورزر د نکدرقجوکید

 [|[صونع'ا ,ىشلادعب ثلا هم ذخیا هنمنصوخت لاق قمل آ زا ن هنر ول نتقف صوخلا ہنیک
 .| صبا لفناوهذخ یا كاطعاامصوخ لاق قلآ [بودپا لو نکیا یر مک نزویلع
 | قاوازآ و ارتسی بش یا اصیاخ اضیخ هنم تان لابقب نان الا هبنوکبس کئابو یف تباخ
 ادد اف سس اا یا ا رولت 1 ۱

 ۱ الواد کو ین ك اخ 00 .قاتروفهلسدننو یعضكمالودلنتعف صل | صلخلا ہت اذا
 . || قیوسن» هاش هبفاوح ر طا“ هوذا زا اونا یہ تیس

 1 نو کنایشا نایلوارکذ د نعل هنس انعم ینیقوهآنالرغر اعب او هنس انعم قود زو نالب رغزاعب اورو |
 | صالقرولوا یس هصالخ نغاب ناک هنیزوپ «دک کوچ ماغ وید ن وسکوچ هنید یزمار وار هغیق |
 || دلبص كمال و یتض كباخ یضولق-ا۔ نزفا یاورد عا ں دیت اتم هرات تا |

 صوح



1 
۲ 

At 

 ۱ دش EEG هززواخفیزارخآ میا غچ نم
 بتلف دحاو مسباردبکم ندصوب و صبح ر دا کیا رانوبیذتا راض ورد نوا

 دانم هنس هک صیب یتعبیرت وان دج او دزارد هاوا بلغنم ن دوا و یتناب اص بنو یدلنیبد صیب

 دنا بع صیبو صبح پاکی او ارف بودی تقبس ضووو هات صیحو یرتوا 0
 یا رد ص۔یعبح یف نالبف مقویدنیا بودیا تیاکحورعوبازونلوارارف وضلختندنآ
 و اص اصبح ضرالا لع صل کناو هلب رسک رار ویز مرار پد صو صیحو هل یغف

 ال ےف) سوار اراد اصو حق تن هلباحرارب د حد نص نحو لئی وننزل ی دشا
 ص لنا نار د یکن اخ یا ولح اک هکر دا ولج فور عمر هل دمو یز سک نامو یضف ك ناخ
 ےھچ تا رزوآ نوا یدحاو لصبخزو دکءداولح هراب ردم و یرسک كنابو

 | EIR زعنوبرارردوداولح هدنجا ءرصت : هلکنآ کر ردنلآ لوش تك او
 زوباشاامرخ لینوکس كنارو یف ك ناخ صرخحا نمرطا دولوارھاظ یئیداوا طلغ یر دیدهشورفآ

 : صرفا لوالا بابا نده تصرخ لاقت كم ازبدفت قار ولو اامرخنولکدنام رخ هاب نالوا

 یف زا. ص اربا كضر | صرخ لافب هنس انعم راد تردد بوکس كنار وی رسک
 ES نصر mE والا با بلا نماضرخ صرخ صرخ ل اقنرد هنس انعم بآذک لیدی د ٹن

 | ر سر یر نه لات کب نن قیام

 نص زاب اادربص هغو فصر-.ةلج مرغ د صرخ هاج آر سفوغص نک نالواالتبم نتج ز قوفص ||
 نالوان دانم یکو نون هلن وکس ك نارو مس ك باخ صزرطاو هلبنوکس كنار یرسکت اج

 || لوغ لا گل تاکر ح « داخ ص رخو هنساسنءراهقلح ی چن هل وکم كنارویرسک ك باخ ناصرخلا
 رولوا كعد یب روس كن رومدردنوکه هک رد هدنارزوا نیاوف كنیروم دردنوک هکر دیر ومد زدن و

 ] امری وکستن و یرسک كااخ ص رخورود نصر نم هنودنکدردنوکر رولواءاکو

 تام ي یوا لوش هلی اح کل کک ص رخو اوا شلم یارو ندنرزوا هک ادب
 انار واصرخن الفكاعاممهلوفهنمور ولی اض هغ نالوا هدنزغآ كتمەک زدیسهزاب

 نارو یف كناخ ,ضن رخ رددارم حاغانانلوارکد دین او هفلح-ندلوا صرخ ||
 مرا ابا صخ لث مبرخ مل اد اد هد :نسانعمقوفصصیرخوژرپذهنیروم دردنوک

 سراب 0د یخ كلی وا هصیص رقبا هتساضعمیزازوم روک مسکو یخ کم |
 یبتپ لکه عاصوا ولان ییا ذصیضب رخ اهیلعاملاقب هنسارب ندشنارآهلبرسکٌ لداصو
 1 زوج از اکو سم ثریا ولا فام

 را مو مایع صوصخا ہرزوا یاوزبوقعب ةن انعم «یشاهبفامرارید |[
 7 خد داوی رښیک ك ناخ كناخ یصیصلا قوا صوصختهیهنسنزب مرر دعنا خذو

 ۱" رار فارس نا نادا د ی تلقی تک باو یہ ۱

 زىمات الا هو یا نکیدصتخ الا قلق ص قفس بصیر یر
 و وی وضع ۃصاصخا وانالواندشخ هلبعض تاناخ صا
 صاصوط غاذس ابعخ مادی ملا لاف هنسننییفیص بنز زید یخ دهید

 نم سوت روید ییدهغلارا نالوا هدنسا را یراقابا ابا غیانصور دهنمانخمرقف صلخ

 راكد هيتس اعم و واشر اصاذا لول بای نماصولخ طلب نا صلخ لقب
 کن مس وقوف رک ذو ىلع ء سی لو دیتا صلخ |

 نس



evr 

 ۴ وار وف هلوا تعرس هدنآهکر و دهرس لوش یک اغ هلن وکت ك اص و یف تناح ص مصل |

 امص کا وذ یدنارورمدان باپ میکترارید هکعلیا هیوص یەود ب رفو صاصصح برف لاق |
 0290 لینوکس عكداصو یز كن اخ صاعصلا۔ ںدیعبا' كنوز هبنوکسب كداضو یعف كناح

 ا صاصاطا  لوالابابسلا ن-اصحصح صح ل اقم ہا می هلق تاناح نصطعا رکوع رس |
 هلورمنادالا غیساذا نااطیسلا نا ارب ره ییاتیدخقو كغركم بوصة نالو یر عاخ ۱
 دتا, مدعا لا: ودود رد هن صاضحند د وغلا قا نر مصاع یدتپا داس نب > |
 یدتا ہدیبعوارا'صنغر وق بوص+نیرلقلوق هلواولم کم هلتهرس ناشر ایس لا موم
 یخد كنیععضاوز ول ن يح اکی وف كع اعام دن وراتب ہنسانعفطا رت زرد هنالبصاصح
 یشرواب نالسراولدنر ناییواندیرد هلن وکیلش نا و ضف كناح صحا. .یدندزد«یلوق

 رد دارا هدصفح یک مازا ,قصلاص هکردراو یطبخ ملظع كحارص بح اص هدعأقم وو

 یف كناح هصفحما هرروا یا تا دف یرهوج زا سج لوا کلاس
 هتعچادا ینلا تصفحلوقترواک«دهنس انعم كم | مج نصفحو هنسانعمهجاچ و .كنافو |

 صج | اصوج حارطا صج لاف قم وا نکاسیشبش مر اب هلنبتعص :نصو دا هزز ایرنا
 ةحوجزالا تصج لاق, قلوا نكاع ند هعلاصهندش یل اص صوجودمرونکساڈالزالابایلا نم |

 لادن قلوا نکاس یشبش کكنمداب تللذک هاب رک تاسو كلب تمیہ ضامحمالا الا اهتروفنمنکساذا
 ندزن جی ناتو یڑاک نت ر دبع كرر ہل لوک ست گ٣ و ینرتبک ك اح صج ےل صا
 || نصج یدتا دزو نذن دنعسق تاروبح یک دوخ ہللدیدشقو یت لیمو یرک تتاح صا

 هدماشهیحاز یلجو هنس انعمرپ صف ز اجالا رد شملک کر هد انا هر وا هضم کالا دهر لک نم |
 نی كن هنسن او دن انعم تطایخ كمك ي د هلن وكس هلو اووف کام نوجا ہنسا حور
 هصایطا مدکیدیز وکلا وط عز اص وح اهصوح | یزابلا نبع تن > لا كجا قبض |

 نکالا و نب کو س نک کید كاران آپ [یراکبد وضوح ق ناعطالءلزاب رو هايل اح
 رک. ف تاکرپا هنج رف كنآ هکر دهقان لوش هلب رسک كن همه صن الا رکی نتهدیا الفا

 دزو ڪک هادف: صرطا .ندنس هفئاظ اشرد یک اقتو صلاح یا اف هیلوا لسخاد |

 زارةلوا راط زور ضوح یدتارایضعب ما بابل نم اص وح لج را صوحیلوارال"یتبریوخ أ
 ښا نالواراط یب وفلس لب زوک لید لاو و ک همه «صوحشالا ت تب هز وکر لوا |

 هبه كواوو یعض كي فصو الی یب وم هلئده كفلاو یوکس كواوو ین كناح جوخ
 نبرظفییعب للا نخ و هنیعرخ وج هبلازظنب یا انالف صواخم وه لافب قغا هلیغبوفزوک |
 هکر دنرابع ندننسک یا هلیصف واو و كجه "ناضوحالاا هلا ؛ھضر وق کو لر |
 قربو رلیدید ضوخا نونععب دلوا لجوک۔ یت سیا ۱
 هک ودع ینوکس كنانویطف كناح صیطایدشلوا ۱ ۱
 || قاط و هلیدمو یدک تناحویعفكبم صیعتو هليخف نیز او هی ولا زرد
 || صتخواض احوال مو جوا صبح صبح دھرم بج ۱

 صبح



 صر

 ۳آ

٦ 

 دمو کل ٹناب یصوبلا یدنبا رورم چکر دخل یخ دمالقفودنسانغم ہبجج زرد ند هند ردص
 بای ا ناصوب ردیرعجو و هنس انعم هص وضح فس ر دیک سحر ندنراکاب ر د هل دیدشت كتابو

 هلی صبح هکر دظفلو هلن وکس كنابو یف كتاب ضب لدیه-!,لتماجنرب نددسا یب
 رس ر وہ ید هل رسک كناب و كناح صب :صیحیاوهفولاقن رولوآ هنسالاعم طالتخا هدقدنلوا
 صف ) هلع قبض یا ضب صبح هباع نصرالا رح لعج لاش رواکمذەنئمالعم كعا قیبضنو

 سس هشدوقودتمگحاذ یا تضر لاق قاق یرغوطبولف کمک ەرە صارتالا
 ویک لنانو جم لوم ضرما تلک ہتمک اا ذا۶ ىلا تصرت لاقن نعم مرکن!نذو یلع
 یا REE oS :صزنلاو هلبیعف

 | هورارت نالوا یرغوطو ما کڅ ارضا رنو دا راو هدنیم ان تیاشاکو یک رب هژمریمو -هنسانهم هنس نشا

 هشت كدام و یقف كيج :صطا(میطا لم ) موقع مکح یا صیرت نازیه لقب رد سد
 ۱ hE كل دابو یف :كِج .صاصخآ ردبزعرارابب قاب هلکنآ هک نا هک رک |
 ۰ ہد وم کن صقل اراد ضم لاق كلج رک رکا نرو لع ا

 | ص ص لنور اص صج لاقت د حد هغجاروکی س رواپ باک صیصتجت ور دهنسانعم ضب جت

 || ضزطا (ءاطلصو )ارد هنکینا بلک لوکس نارو یرسک ك جور جو افتار مام للع نضاتننو
 الا بابل ا نم صاج یشلا یل صرح لاعب قلوا صبر > هبهنسنو هلن وکس تا رویرسک كناح
 || یخ كاج صرح ا هننک نالوا فصتم هلصرح هلب دمو یزییک ك نارو یف كناح صورا
 : ۲ اراعا نجر للقب قعرب نکرگود یزب راصف صرح و قمرا هلنوکس كنازو
 «ثضشاب هکر دیغراب سا لوش ةلبر بک كنار ةضراا .قدلانهقرخاذا ینانلا بالا نما
 كناح فا سا هیلباویغت وب وص یدومقہ یز وبرر هکر د هدولبلوش هصراصو هلوا شلرایزآ |
 ۱ ah هو نیزویرب یرونغب هکر دنولب لو كلذ لدغو یرسکك نارو یف
 ۰ العا لاپ ربا ند زت ین ونک لک ارانروء هڪ كلر نوک نا وفا

 صح.- ہم ہن اف ۱ ا ا ام ۱

 یس ود ینا ین ابا خا عطا راجا برج یداجتر ولوا؛ ۱

 1 وہ نال لو قت الطاف نام اصن نیش زلال بقا
 الزر کن اسو اد نم مع ںولکودلبخ هلکنآ کو هنر لوش ةتصاطا .هیلواریحبهدآ |

 ارور توابع دراجه لاب هلنبتخف .ناصحالا رانا دلاصاصحا هزعش خا لاش كلکودلیق
 ۱ تن ما د ۷ رو یر به ویب كجا اپ یربره ك دراو

 ن نورت یا یی چا ارز نرم ہوس
 1 ید نوشتار هک باب حق هدنهاکهتسنرب نتو ههه مک و یلدا نط ھم ج
 . ورود جین لالا تد نه راس هل یرشافنهنعلح زیا بدن منا

 یف بیس لخ لات اش عنصر تل اقا ةن رال ا لاف اف تام زض ح یخ ٹلعف لاق |
CRاپ ۳ ات  

 ا ا م کب ےہ صم



«۷۱ 

 تانالوا ہدنفا ۳۳ ساس شک وک هزه صولا مارا تاسلا ن نما ۱
 |هصختا هنیع تصخ لوفت ەر اغلب هليغابىژ وكه لينوكس كناخو ین گا صخلا هل ایر
 هکر د ضرر هلنتف صرلا هه: دتسخبیدشبا بوق اهم اهتعلقادا نانا بابل نعاص |
 كتءزمه صزرالا مب الا بالا نم لجرا صرت لاقي هلغلوا pS هندی كناسفا |

 أ تنم مک كنهرمه ,صاربالا هوا الی هضرم نانلوا رکد هکر دهنسک لوش هلی عف كاز
 ۱ قل نەتەك ؟راوردقوترد ةن زدن و ایل وصف ناز اه .صر ماس صز مان اه صوالاب قلم چل وہ

 مولا قرفتوملوا همه د وخ هنو هلوا نیل فرح هن گر هرم لوش نی نه وولوبهن دک ید | ۱

 یکی ارد منساذعم یب تم یسهاج تم نت نجم نیلاذ رهه شر هرذشو اهن بو |

 انت

 لصراماسو نیز سرامؤژمرھ مارو كیلعبو تومَرظطح هرز وا ناو ماما تا دا
 ںورمنالا میکت زدیفما ازاکضربا ماسوردیدماتاءامسا نبض یش لام اند هر یک اوا جوا

 تالماع نالواودنلبقام ییمضح نسرب د نوم زص حا ذه ودبا قاطم دارای ۱ ۱

7 
 ھے

 ۱ | یرسکد كلاب نهر د ةصزبلاءال وه سرایدو نہا :نکد د یمز!نمربذ ماوس وه لو | ۱
 یخ تاب :صیضبلاا ننوٹیارکد یاس هرزواقرو دج اسم, :نسریدضرابالادوخ اب هغ كارو | ۱

 || ص ئیلا صب )اش هتنسانخمن دیشخر د زد نوا قر ب واز دلی دین هلن دغو یرےک داضو | ۱
 تنو لم صبصبتلا :صیصبلا سان نوع روک دید شنل یمن ةنصاصبل غلام |

 أ | یسنوا بلکل بلکل نک داامص ودب ج یخد ضصب کو طا صب افق ا نو ى

 ۱ تروییع صیصتلا :نصیضشلا قلا ضرب وه بم کس هل 3 :زا نزول ةصبصبلا ن
 ۱ صصتو هند كرحاذا صبصبتو بلک | نهی لاسقب مل اص نغربوف بلک تا قو

 چلا, قلوا هر زوا یفسودج هلو کش ك داصو یف كن :ضابصبلا زر رد خت ۱ هتل

 * ےہ و 5

 || ہیولیق یمرزواغ وا سراب دررشملف ذَح او منن انا هکر دعس|یکیارانوب زر د هز زواق
 | لوا هینل دحاو مشا مس یکباره هک وا موس اه یر سورس ا اا ۱
 ]| هفکه فک تیلو یکم شع هس جر هلوا بم هرزوا غفیخدیسکنا هکر دویونر ردهرزوا عوتیکیا |
 یللاعیتروا نب نی وزدکع د ورور هلیّصف كرلفاکہنکودفکو یک نو نی ول اذه و تساتشن یزاجوهو |

 || هلنبتیچم نیغو نشر خبر غشو هو زوا ناز مزک | هلا ہچجمءاخ لوخ | کر دمر ذش ورغد
۱ 
 أ

 ]| عمار ديبل وا برعم لبارع قفرص ابال كیا ساو RN ا 1
3 

۱ 

 | کد هدا پاپ هکر ذراو ثفآ جو هیرکی دعم ولغة و ربا فام قوم پول:
 | نشربد صز ا ماوس ء ال*وهكرابد دیو سرب ی مرا ادب یا + یک س و



 سوه

 + ما یو لصفهک انردقو ات یش اک ارب زیدنملوار اهظ|نونوردقوب تک ہرزؤاەڈ یم ور
 U توذش ود یارب اردک لس نضارپ كج ا4ا اصعد دشن نبش و یم ك ناھ نشهلا هلوا ||

 هل اضب هتطحاذا لوالا باتا ن ٠ اتههشها :قدواا تنه لای ب یه عا شیهاو ۱

 ھ شبنپلا ناب دیده بم را و ۶شب شهلچ رلاقت زار دی دەیەنسنک نالو مت ۱

 ج بولواداشن وا كا ناسج | هلبصف كن اهذش اشلاهلوا ی هاردهکر رده نزن میاد ۱
 ناسا قلت فر اوم تفخاذافشاثه شه مارا ان نالف ت ۶ ا ۱
| 

 | باوچ هلتمالم ہدقدنلوا بلط تجارب ن دودنکهکر د هندک ل وش هلب رسک ك پس و یتخ كاذک كوو ۱

 ٠ ا هراوقوچ یدوس هکر دنوی لوشهلب دمو یمض كنبشو یضفكنابه شوشہلا هرو ||
 ۱ کا نوشنهب مهتأر اف راربدهنسلکب ویک ت وشراق ہن یر لقلخ ملی رسک ناتو كنه ||

 دو نانا قو هنسانهمراط التخا هلینوک سم كواوو یھ کناه تاشو ہلا: لرید شیوہن |

۷۲۰ 

۰ 

 ]| هدراسن هال عابر اریز هرزوا ین زو شرمج یدہا نون هدنلبصا لوامیم ردندرلابنب نالوا

 رصاداینانلا بالا نمش ربا شهلاقب هنس نالوا مالم كاذ کج لب دمو 0 یک نبش بو

 | هیدی دشت كنېشو یف كناه اھ كلواهرزواافص ورورس بولواهرزوا تفخ نوک

 تیداذاةبادلاتشقها لابقن رربدهدهنسعروب ءلراوطشاتهاو و اوطلتخاو اولبقاو اوربدافناکع
 ین هدیکر کیوشمهرهل اب ءانممەلنوكس كو ی كناه سهل هشسهلا ردینباوردیبعوباوو اسد
 | یٹمہلا لربد ءاعولا قش مه هل هس انيق بوقچ هننرزوا یضعب هدنجما كيافر تابش دهل وب لاح

 ایوکمالواوو یمن انش ةشو هل تروعنالوامالکلذرثکهلصق ك او ین اونو کس كبو یخ كنم
 سن هوموقلا شوه لاقب ققار یتف رکتلانز ہیلع شیوه بارطضاوهتف

 | طالتخاو قا تكر جالب وكب كلو اوو یف كناه شوهلا شوهلا قاوشالاتاشوهولیللا تاش وهو ایا
 1 زون لاقب ہاہنعم هلب دد شنو یم کواوومانضف شوهتلا_اشوه نوشوهب مولا شاهلاقب كنا

 1 ۱ ۷ جندرلو,دایفوهنتفهلپرسک لواوو یتف کیم شواهلا زرد شوه ید ەرکددعوموغنا ||
 - ها ہلراوا هفرسو نیصغ یئەل راہنیفەللاہبھذا شو اهمنمالام باصا نم تیدخ ا و لام

 ردەتسانعمتكلاہس هلبا هدحوم ءابو هلنور اہلورولبق عیاض + ہدکلاہم ی اعت یح لام نال وا عجندروب
 ۶ مینر ,د هراتعابج نالوا عج ندهودو ندمدآ ی هلفیفخت كواوو یم ك زاها تاشاؤهلا

 | ندمدآ یب هل تحف كنشوی س كنابو یخ لن اه ةنيهلا شرافت یر هدفداوا

 ۱ یتفناهشولآنسوازوردیک هش وه هلیضف كندش و فوكس, نیو یخ ك ناه ةشنهلا تعاج

 ]| اوجاهو اوك اذا ايه شوهب موقلا شاه لاقب كا بارطضاو تکرح هنوکسس تنی
 ۱ Aka ام 5 ٭یرہوےلا حاتصلا ةجرت نم داسصلا باب .,,ء ّ

 ویم نالوا فورعم ہلکی د لا هل دی دشن ك وجو یرسک ك نهجه نصاجالا الالف
 لک ہمکِك :زمھ ةصاجالا رالوا عچ داص هلی هدهدحاو لکه دیرع مالک ارز ردرعم عر

صخلآ . ددهدنناج هبا کرانا ن رم
 ۱ هری او ہلئتضف یال کک ه

 2 ین صالا رداکدزن اج كد ص اجا یدتا دنیا بوقعو یٍدحاوكصاجا لیدی دشت ليج

 ۰ رعر ب ۳۷ دهن دمو ی یرسک داصو یف كنه صیصالا ر د هنس انعم لصا هلیدب دش دايصو
 ەز صوصالا ررکاناحبز ہدنجتا هک صن كی وکدوخاب كنند شماغوا هنیبس اعم

 پاس ىدلوادىدشەقانص اتففانلاتصا لاش هوا تراک دهفانل وشهلب لداصو
 ہودو ہنس انجم مدقمط, تا نالوا هر آهن نا انلالصف )ہرزوا ینو

 ی یم زدم :Edw , ولسا شش دلا دم دات و
 ہن ےل اے



 ۱ فوم ندای ادوات ۳ دین نخ نایب وَ ترا راس د نس
 ولشتب ندندرآ ردقم 1 قحالسو یتسابل هنس هتسکزآ 2S نرو لع شاک ولا اش

 لازال نوکش اوم اخو یضخ كواو خوا م حن ام او توقف ت دا قو نیکفنا فاو
 شو هدرا شا ضد رولوا ۱ هاکو مہ لا در یف یاس انلا شخو نم لحرلاذ لا دفاع ا

۱ 2 0 

 نار هیصفواو ةشاخولاو ہللا ةت ولولا معطاقسیا سانلا نه شاخوا یا ۱ ٦
 | كس شافالا ذرا اذا نر خود وس سچ لا قا ات

 لا فیرد هنشرمشن قلا درب و قلاصیرشا دارم ةر وف قوا ندنافوازاسق هب دمو یز |
 | شورولا ةلاذزاوتشاخولالا اوراض مهن اك ى رخادعب ةرف ةياب را ماهنسلااودراذا موقلا 8 ۱

 3 دف شنا روا اوز ور ماش سرو اف مو لاک ین |
 داف وا توعد نعد هدنارثن یک ل خا و نر شنل وا توعد 4 توعد هلوا لخادهشن رو رب ات وقرب

 : لاق كا ہاسفا سارا تموفرب مرکتلا نوع شیروتآ شدرولا زرد لعاودنل ہن رد 7

 ۱ هرس ! رسک كنارویفئهلواو ةشرولا" هلکعابلق هبهندهیواو رب دید تشزاو موت فا
 ۲ تاشزولا داش زولا ردبا غنفینآیح اض لاک روپ ەكىكسانولتزؤق ندنلا كنت ۸

 هلنیتعف ناشرولا هرزوا یار ورغوباز هلو رانو فینخ هکر در قاتل ول یخ او
 یرفیعیناشلا بطر لعاب ناشز ولا ەل عب لثلا ی وهنسانسرخ ی ام وف ىو زىنىڭ دىر |
 كنازولواو ناننارولا رز د لو ا كنامر دوام كم ناتمورامرخی وقجةنحاغاافر ماس اہ |

 | ہتفاضعمر اب رت یجتلکااتکهنوکس كنارویرسکهلواو ناروا 77

 سس

 كنه عقد ندنسف تکی یهنسنرب مرکب نزول ننیطول طظ والا مالک الو

 | کی ویةنشنر ل اس سلط لو دقت نع عقد ل وهدد 1ادا انتطوتتفو
 هست ندنآرات ندلع :نومالکشیظوتو ا و وا :یشب ہی شام را ۱

 یبظووئاراوا شلاوا کلا دیوانه ar ےہ
 ثا تر نوك كاتو مفا قول فا کا یے ات ل طلاق رد یت واک یا لک

 نوا كاذک فوو دشا وص نالوا لضا ندنکرح یب هىا فو تە
 شوت لاقتهتسانعم قا دو نم تفامو هانسنعف شقوالا ی تن ف |

RE 

 ردیدآ كموقرب ندنسەنئ اظ برع هلن وک كلاب و ی كفاتو یم كز هزه ساوا ۳
 نفخ شیما الا تاب سلام سن وه ل اغاز دا هم کو خا لی شهلا 6 اهل لش )ر ددان لخا نا تفوتفأتو نیو و قاین

 ازويکهشاح نووی انک تو وا لام هل رک هند نانا وار

 هاتعع شغف زارو ی کار اترا ملا كنباارخا تو ؤرکشا ی بلکه لب رک کا
ee |1 قزل اب صف لاو وکلا خا ي تلا ضبا هانعع  

 دو يا ر ےس یا 1

 ۲ EELS شساخوالا زاد خو لا تودبآ ٴہدایزەددشمنوتەنبا 7

 1 زدیفلكت هکر ندارف توک كنار و یخ كواو شرو ساقلا ع یک 2
 یخ ڑواو ةشوشولا ہرا ی اور ییصازربدهشیفخلجر هلن وکس کنش ولوو نماوشول 1

 | هلدیدشت كناو و یخ غل قئاعولا“اضتا هایم نشہ وه لان اخ هلآ

 | كك نازۇ داشت و یف لغو یتف كناه" سرما ملا زول زاوا هوا دارم ندنب یی چہ

 اس مست شف لیلی رو زرد هددبهفانولدوسوازرپ عراق اشیا
 جتا

SD 

 ناز

 قو

 سرو

 سرشو

 شطو



 سو
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 یواو هدشوانبو ءرکص ندنراف دلوا هرزوارفک دان زولو رب هجن دانا كشرپ اعا |

 الو یدفن لیست ویو شعلا ندزا هطن ضاب و هایسهلنشخف شا | 0

 عام ودذوخ مند هیت شب هک, وکرد هنسنمفیفخ ندیلا شیخ ۱

۵۸ 

 ملا كا تفدا ہدایز ہدبآسخ وا اوم فال ردهنساننعم تعا 1

 ۱ کو شلا تشقتا لوقت قمرافح کلا سک زانو انی یزاتمالا :شاقتالا بنعباسطا

 دا ۸ 3 هنم و نوح قمراقج یبەنسن نربک هنخاباردقمروا ةزب نفاب هود شاقتناواہتجرغح“ ااذا
 ون شکتلا زاربد هخهروا هه سظ لوکس كنم پس ءاطو یخ کمال مطا او شقتتلافمطا
 دهن رناذا نانا الا نماهشکنآ زیبا تک لام تامکجنیوبضننویتهلنوکس كفاکو
 فا +وشکف بشغ لع اونا لقب ار دیخدهکفکت الم نمسق تا ابن ننکتو شکیب الرصنالف

NY 

 منا ند راویراة لغ خك هکر دیرغص نابی الوش شمن روٹ و شعرو |
 قر ا یاش لوا شهنو دنعسلاذا تاثا بالا نم فا: لا قفوضنالی ا

 دا زید ید ازنضراک نوزشموزدننل یا نسور :واکهدهنسانعم

 میز ون شوتلا هن کن الوروپ بوکج نتجزرفس هل مط كياهو یف كيم شو ھتملا
 ۹ نا اشوفه ون هشان لاقي قم وضل انوع مدار ہنلافصوەنحاض تانهنسکرب ہیلو )1

 ۱ یم هتلنا یاارمخ هته د: لابن د زولک هدهنساسنعم كمردشر اس سونو تیرا

 کرم نشر وو لا شضووا قهراو نیت شب یر رکسعیکی فسا اا تنحن هلرصف كواوو

 ا یفوص لا هبهثسنزب هایم ثلواوو یف کان" _سوانتلا نك نالوا یبحاص تدشو توق هلی دمو
 | هدیرخآ نب دیعب ناکمن«شوانتلا مهل یا ویلاعنوقو ءانعم هل تشک نانو تان همه .شاظنالا

 او رام ست نیما ارفهلتسکیاوز ورد نا تا ہد تقی کت

 مدیا زط ضد یک اش وا موف ن نالوا عج ند هفلتخحم ع اونا هلنوکسن اواوو هلرقف كز ہن مع

 ۳ نزولع شیب وثل ر رد همان نالوا طانخ ید شواوردبولقەندش ول هکر دعخرب و
 و: کنی كناتو مه هلواو شنولا اشابوا شرف تشم ودق للا نم و كع | مجب هفت

 ا مهاذر ر نمیام شنو نم هنا لا اربد هرقح یش لبا هلم چند اع ین کتو کک یکم ویزآ

 زززد ی هرزهش بارخ شحوورر د هر ناویحهلنبتعض سوحولاو بکس نحو یتخلوو
 ا رسا ہرزوارما هغیصتمعاورفف فلبیا تعصا شحوب هنیفل
 ۱ نالواجآ ی عج هلبعت ك زمہ :نءاحوالا اهداجیا اش>وناللفتاب لقب رب دید هیقنسک نال واجآ
 ۱ | داد یاد ےس ولا قدلماشخا هلحآ عی ایشاحوا انب لاقب هنسانعم دٹسک
 اقا هن اشفه درفرب ندشوحو یدحاو كشحو نالوا هشساعم تان شكل هکرخآو
 ۲ رک یس هد ناب ا ا رایان خیر اإلا ؛شحوراج

 3 غو ةغلاق هدنولخ هلنوكس كناسو ی هلواو ةشحولا شوخو تادیا ةشوحومضرا ||
 ہر وهه غالب دمویرسک تنءهمه س اجالا: 4بار هک نالوا بارخو یاشار دف نحو صزاورارید |[
 ۳ و شح وتساف لجراا تشحوا لاق قم ہصخغ لب رسک انو تنمرمه شاعتسالا |
 ان اخ بو دیکیلخیرب قانوفشاتاو ةشخنواہندجو اذا ضرالاتشحوا لوقت قلوب ||

  EEھ۸ا درجیبتحو اک زن نره سد یا اودا 2

 دیو هاو جآ ش احباو سالا هنع بهذ والاخر اصاذا ل ملا شحوا لاقب زار د
 ۱ تم ووا باز ا ا امر همه !شخوتلا عاجاذالجزا

 صرالا



 وز ۱ تر ا
.-- 

 || ٰبودکروا یوآ ہل :وکس يج و یتخ كنون نا ہھدنجرخخمااذا شات اب ملا تند لوقت ہنمانغ |
 نودکروایوآ عب تیعتسا ادا لوالا باشلا نماشج ہش ا ہلیضلا تش لوقت قمردلاف ۱
 باز وکراب رخ ردقم روترا نکیآ لکد كدام نا نت کلن هنسکرب شو كیا قوسنهبناجتدوازوط |

 یهود شور د لوا دراو یهن هلی یلت ثبدخ !وشج اتال دن كن وبك ويدن وس اوا بغار
 | شب انا ع رسا یا سیف شب نالفرم لاقت زرد ہدمکمیا تعرسو ہا عج هرکصن دق داغاط
 هل در دشن وجو صف کون شالا بد نو لک هنلعدیصرروسوآ هکر د هنشک لوشهلرسک كېچ
 نو وص كضوحدوخ اب كلو کض الردم ویر مہک ك نشو یف كنون .شبشنلا نادیمما کام هن ||
 كروص شن و بوضتلایفهوامذا ادا ین لا بابل یهاشبشن شنب دخل شلاق قلشابهکسلکچ ||

 هکر دهها لوش هارد دن كو یف كنون هشاشنلا هسنباتاخ رار د دهنیزاوآ كنیریغ نو صو |
 تاشو یف ك نوئ شنلآ لدهیصلوالوصمهزوط بلشا هکملکچمرکضن در لوارهاسظنیوص |
 نیا همهر دیمرکبورازبد هبقورب همه رد قرق ب قت اطاربزر دهیقو مراہەک مهر دیر کیهلپ دید شق
 اذا دلخا تشنشن لوقت قورت بردم زا نزو ىلعدشنشنلا لری دون همه د شو راررد
 لا ردهنسانعم تکرحهلردمویرسکتناطویقف كو شبطنلا ملا نعدعطقوهذطس تعرسا

 | رک هلتیعت هنمذلکن اقطع هک ده فر لوک ك ناطو لب كن وز ناب طنلا. هکر ج یا شطف هبا
 | یانعمهدهبات ارز زالوا اور یکیدیدهنشت ناشطنلا کینه من ج اص سپ ن اشطن ناّتظعل ابرو نلوا
 اشعن ہش ها شعت لا هنس اعم عفر قمردلاقهبنوکس كنرعو یھ كنون شعتلا ناذوادارملعتیم
 یعافترا هساوا تیمهدنر زوا ن ا لرد ید هنگ كنیم ششعنو هشعن لای الو هعفرادا ٹل الا بالا نم |
 هرز وا تخت هل ك نیعو یف کلیم شوعنلا رر نهسلوا تب «دنرزوا نا شو نو داوا |
 ننفتنالاقم یس رو طك ونک نشود بونا طالب رک لاو زمہ شاعتئالا اتم شیو
 هللا لشعن تلفاذا هل تشهن لوقت كعد لا هشسف جرکنلا نزو ىلع شیفتتلا هع نم نص دام اهلا |
 ردزدلییدب وبورد یربکلا شعنتانبیرب دز لب عونیکهلبنوکس كنرجو یف کون شیلا تاغ |
 اف هل بوس و یکن اسنلواز کن ردیرفصلا شعن تا ید یر وان یچواو عل یدرد
 كنافو صف كنون شفنا یرتوا ن دشینأنو ندفب عنهدنسلوا قرن منال لشمنراببلوا قعتم

 شوذنا!نہعلا لوالا بابل ماشفت شفنا فوصلاو نطقلا تشفنلافب آو و قم آهن هلو كس ||
 كنانو كنءربمه شات الا قم كوو هب كلل نک می رکسنلا نزو قلع ,شیفتتلا كوب طا ||
 زرد ہک: تواو ہکسقب یوت راز بناؤ ترا زا اذا ةرهلا تشذتنا لقب كملي وتل ر ڪڪ ||

 داس ما سس
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 توا هلنسبتض شوفنآ كلذك ةزهلا تشفتن لاغزہاسنعع لب دیدشتو یوم کئافودا فا شف
 یلامت هلوق هنمو عارالبالبل تعراذا یناسئلا کل والا تابلا ناش وفن شقت-لبالا تشغ لا قب قوا
 لاسقب كنک بوبوق نکرالتوایراوطلبا هک هلیرسکتنزمه شافنالا موقلا مع هَفَشفغنذا

 قئافنلا ہنلوا كر  نسناہ وچ اک کر درءودلوش نبتشف_شخنل.عارالب بلاک را داتا متن
 رک فن. كلذکءانعم مل رس کک كلافو یف كنون شفاونلا هانعع ہلیدبدشن عفو ى کو
 كِاَفو یف لو ٰیشضنلا رونلوا لامعتسا ہدزدنوکو ہد هصک لمهاماردقمالنوا نالوا ص وضع
 لوهعملل بلا ىلع یذعلا شقنولوالابابلا نەاشقن یشلا تشقن لقب یل دجالآ نت فو هلی وک
 قزعو ندنہج قلوا نطر هسلوا رهاسطرهطةنربرب هدنآیتعب باطرالان« نکته یف ترہظاذا
 ندقابا ننقن ورا د تسد خل وپ یوقهلش انا ذک شنو هلب رک ك هلم« نبع زرد هناي اضامرخ
 كفاقو یتف كی دون تجزخ ااذالجزا نم ذکو شلا تشن لوقت نمر اغجنكيد شا ةن
 لنقن كاذکع رکلا نزو ىلغ نیمقسلا رولدافچ رک هشاتقنم ندنآ هکر دیغراب شاب لوش ایمن

 | ی

 سس

 | سن

 سده



 ۱ كيف بالا نزو یلع شالا شالا رازعدشبم هشارواجتنسپ زا رددوس نالواهدنسبراب كم خو 3

 || تعا لاسف ققاب لب رسک ن همه ساعتالآ ىكى راكد: دلا چ نالوا ندلیفهرازغزرذهنعوص ||

 | || تشزتما لوقتهنسانعم عانا قمر وفهلپ رسک ناتو كن هزه ساتمالا شازمالا شارمالاننشرملا یه

 ۳۹ وغ كنون شبا اربخ ا هلعفا ذا اشیڈنالعف لاقبهنس انعفربخ لب دمویرمسکک زہر مہو ضعف كنون

 ج

 || ننحادفەنسەدھلاقىر ولكە دەنساسنەمقملوا وا قلتک ب وفا یهنسنرهیواع«تفآ و هقرح اا دارنا

 ال اض قازحا نهابهلبرسک ئانو كنهمه شاه الا هرزوایناوروزرعوببدحت تناک اذا لک
 1 ماوش و ساحم رخ لاقنهنسن شهااهلیعض کوم سا اضغنالف ضم او زرنا شم انا

 | باسا نانلوا لاسەتساہدنجحاوا نعد تین كام اف تس عاتمہ]بف تم شا ا اربد هنبرب ءاوشو
 ا اہک ادهص ضفنەدننابشنآ ب ولواعجەکل و دەمؤدنالوا ن دەت ل ابق لب رار انک یھب نع ساعت ||

 || خن كلادو E شدمالا رارہد هغلوارانتابولوا مالم یربکس كلا ہل دملا ارضا
 ۱ ءاشدلا عبا را بالا نم شدم لاب و دیلاشدما لج ر لاقت هنشک نالوا فیعض ی کس كن

 || كيد رل هنسانعم تروعنالوا فیض یرکس انا یت “وم هیدم كفلاو نوک تل ذو یتف كم
 ۱ یجب شورملا شرم هبا صا لاق قءالعرظیتعد عمو اظفلر دیک ش دخت هلن و کس كنار و یف

 || لافهلوا شمزوہ نزوبر وغلەكر دريل وش نسر هو قحا ملک شود او شورطاو شور [هباصا لاق

 | | ردن ناناب که نتن یرلکدبد یکم دکج هر هعض كفاقو كل دو كم شوه درم ا هنع زئنااذاہدینماشش
 | لاقن وجا كجا كابىل اربد هک لا با ہنس هل د دشن كش وة كيم شیلا هننانعمشوکنزرم

 اهنا نفای :زدکلس ىلا هلاهثسن یربار شعیدت|یععصاو مفظنیل"یشب امس اذا اھ نم ہد شم
 | ةفالا تشم ٹم لا زاری د یخ د هغم وقبل دوس رادقمو ہدنسەمم بوغاصیپ هقان شمونوجاكعا

 ۱ لايەن كبلس لا هلیعض تاشو یف كم سوشلا نللا صعب اعرض ف تکرتوامتیلحاذا
 1 o | مالم ل وش هليم كم ةشاتلا ىدە , مسمااشش والبیدنم یا ید هب شهااشوشم نطعا

 ۱۳ :قشموبشاشمو هنسانعمیراشاب کک تانلوا رکد یجملیبض كي“ شاشملا ودك ینهنیجاکر دیشاب

 1 شنا سفلاع رکن اکاذا شاشملا بیطناللفلاقن ید هسفنش اشمو هنسانعمهنیل ضضرا رد حد
 1 ہشاشمتاکااذامظعلاتششمل اون كم یراشا تكکنال وا( المهلیدیدشد ویفعكنش ومن صف

 | ردهویمیرلکدیدولا درز هل وکسكلوا نشو یرمسکك رام شعار د هغمروص كکفوەنککموا
 ]| هدنع ابا لراوطهکر دهنسنلوش هلنبشعف شبشلا هرزوایباوردیبعوناهانععهبف رام شم
 اشم ةبادلا تششملاقب , زالوا لکهدنئاذدح نکلورولوا یمجیک ك کن ئا نحر اف بول وی
 ۱ لبق کو هلنوکس كنابو یف کیم شل دوب یربرلن اب وا ماغدا بولکەنیرزوالصامہارلا بابلا نم

 | لاقى ود ىد دغمر دشراق یربخ شیمو رب د د هغ مردشراقەنبدوس یک ن دوس نويو و قمر دشراقەلبا
 ردکمید مدیا مک نضمبومدل ومدلیوس نضمبالربخ كع درا تشم یدتبا یئاسکو تطلخاذارب ارخلا تشم

 ۰ ید شو انتلا (نونلالصف )ر ددل ومد وخ ابر دبره بور د هنا د فورعمیرلک دید
 تثان )ون كن اربخ ان: وکس کنز مہو یف كنون شنا قلوا قارا بولاقوریکن د هنسنرب هم
 علا ساتاف تنا لاقن قلوارخأمہلیرسکك ناتو کن ہز مہ: شاقنالا هت رخ اذااش انش ًانارمالا

 1 كو شا لؤالا بال نءاشین شنا تیلاو لقبلا تشن لاق قمر اقچ پوشان دپ یدنسنربہلہنوکس
 7. كنز مهش وبا زدذوخ اء ندانعم نانوارکد هن سکن اراقج نڈکندرفہلیدیدشن كناپو یف

 :oo 27 )لمس

 1 یرسکكنابو یخ كن ٥ر مھ شدانالا کوک كنوا نی رافج ندربەلب دمو یضكناب ول: وكس كونو

 | هدنسانعمكشراو قمر افحهنوکس كئانو یف كنون شنا هنس انعمراکو کن اّمجن درب یی هیدمو ا
 1 طیب نکس ونو یرسک كم شفا ر اک
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 اینک شنکو ةئادخاذا هشدکلاقن خوا ردبکش دخ قهالمرطانوکس كلا دو یفف

 لو دن دهغملا شد شدکو رربد دیک ہللا ہلسہم ءامچدکو حدکبیاہلابعا شد کے وه لاب ںاربد

 ساتکالا اسى دشت قوس دن هکمز وس لرب قندکؤدنم هتطااذانالف نم تش دکل وقت

 کفاک شدنکلا :اضبا ءاسطع نالف نم تشدنک آلا قلآ نيش یالنکهب مک تناو عن: مہ
 یحدەع دو یرنیفوڈ شکر قوقل وائ فو ارم هلکم ذن ادصتص لنت وك نو زود دشیامو

 کتب سک ك ئار شرک ی رب ز دراو ت غل یا ہذا مراد ا لامعتساثن "وم نوب برغرد هدنسه ام
 ندن ادناسفا تالذک شرک وزر دةنکیواذکو یکدک هللا دکھ لینوکس کناوردشر کب یخد یر یدتنازورم
 كنشکو نوک ك ناوی رسک تفاک سرکلا توس ؟یراےظئالا نبدا ق وزار د هتعاجرب

 نالفحوزت لاقب و راغصدالوا یا هزوتنم سرا مه لاهب ی ایع نالوا ندنتمج یرافصیدالوا
 ہلا یسەلیبق دزاهلپ مسکن ارو یف كفاك ناش یم ا۔ہلاھدلوژکاذا اہنطب واہشر ک4 تن ةنالف
 لاق كنود شرک ن نکیا لکی شرک سر وقهلبر کلان وهم سارکتسالا ردیسهلیق سشقلادبع
 معنا د شرک دق دلشاب هکع ہنسنا ود هعقناهنفس ر وق هک دم هنس قاضوا قعدة الآ تشرکتسا
 تدختو نا راب رعو قلق  لخآد هبت ینعدەشرکی ەنسنرەلی رسک كن هزمه شارکالا رعد

 کرد :وہ یلصا كنون و هنلوا فیلکت لکشهرماز هکر ونل وا لامعتن !هدلحل اوشیکیدندشرکا افلاذلا
 نشاب كنويف اکآ هروشپ هک ًانیدوف فنحا يم قك بودا ہراب هراب بویل نغوبیویق ر هنسکرب

 ينشف هبتفف شرکا المس هتلاٹدج ونا نعد شرک اه ادا تنا ید :ارلبدیدوق ید نغاباو
 ءاشرکلا صقنادا هپحو شزکملامتهتسانعم هحنو صفت : لوشکا زون هل د دشنو یعض كلارو

 کرم یشدنالوا كوب یرارکوب اشرکو تروع لو یراق بدم كفلاو ینوکس ك نازو یف كفاك
 یراقمرپ بولوارود ینا طوەنسافعمم هل اره و لتا هکر ردیاب لو اشرکو ورردید

Nزاوا نالوالصاح نورد کر رو كتا دن ین کت قفا نشکلا  

 كنس ہفباق كيارش بارشلا شبشکو تح اص قبلا تشکل ابو شکن تشکل اقب لک دز اوآ ناک دنزرغآ
 لوا كن هو دو رار د ید هنزاوآناقح هدنیح یفردتوط شدآ لفعهچ دنززا شرک زرا ډ یی د هت زاوا
 ینبەشکشکوردیزاوآ ی سیرد كنیعقا كل ذك ةلرل زا نرو لع هنکشکلا رربد شبکه دهنسمرغاج

 كيو كيلعق شب ! وشېلع مملوقکر رب رب دهنسشنالمدبت + یش یفاکنالوا نوب اطخ ثنا نوه لنس لود سا

 هسفح رادقمرب یزاوآ كيهود نا رد اکا ا رند شاتکلا

 راربدرفرق ہسّبادیدرتو عیجرت بولو ناص ناو زاریدرده هساواقاضو صف نا وراد ت تک
 یرک ذشکوهلوا مدّعمو یرج بولوا میر سهکر دلجر لوش هلنوکس ليمو یخ كفاك شكلا

 ةشاک شمکب شک لاش قلوا مدقمو عیرس ہلی صف كفاک هشامکلا زاری د ید ۳
 شنمکتلا هنسک نالوا مدقم كالذک کک یرسکكیمو یف كذاك شبمکل سلنا با بلانم
 ہلنوکس لونو یزسکك هر مه شامکنالا ہنلعاذاا نمک هتنک لاقت كما لحن رککانزو لع

 هما" ع رسااذا شمکتوشمکتآلا لاقىەانعمەلىدىدشتو یعضليمو هلنبتخفش ١ كا تعرس

 یرسک كي و یتفكداک شیمکلا هلوا كجوكى سهم هکر دهن وش هازوکس كي مو یف ناک
 شہوت رەھ شاچالا تو نانا نو

 زا ارز نایمخاب شب کم کاحو یخ نم شت شنا 1 میل لصف) ید منشا
 سس ہک اف امان ےک ةر ارغب ترهلاق زو دهد هغع وصیردشخو

 أ كى ب جناتك هنرزوناخ نر ونک وکز ههکه کش هر نسسک ناو ٰیتف كفاك سر زرد

 جج جج سس سس تسسس حس ست

| 



 ستو

 شام
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 نا رویففكاافو فا سرفنت لود ید تبعات شان چون نوا نداره |
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 دیش "بو روق هدنززوارب هرکص ندگر که و ضم هد هفطاب لوش شارفو هنسانثعم

 ۱ ص ندد یضوط هکر دن وح ولقن یطنوت لوش هردو یرنکتنارو یتف كف شیرفلا

 ص ك هزه و یه ك ناف شنارفلا لو د شرق نو چد را هرن ابلاغ هلو یسک نوک 1

 1+ وح آقؾدانق شوف هل دب دشنو یمض كنار و هلن تق, شرفتلا ہنسانعمولناویح نالوا کدیمج

 ولا شفلاغ قمزافج لب ندسولط هلان دشت كنشو یه كلاف شفلا رلزپدهکعب الي نت
 ةوزارید بطولا شف كنشفال هان كلان مننکانالا كانبضغو ع یلا نم یف ام جرخا اذا
 اد6 ك جاا ى راشد تولت شفو ةخانلا تششفل ان لر دهد هغ عاص دوس هلع

 نباتفالا رد هفان ناغاطیدوس نک نکرولع اصلدمو یی كنبشو یف كناف سوشفل

 شش كنهنرجه سابشنالا اشچ اذا لجرلا شفا لاق لمزککهلنینیک كن هزمه

 رر دید هفلوا ضراعلنکو ر وتف هبهدنکرپ و همرونکساذا حر طا شفنالافب قوا نکاس یہ
 قسم رخافم قفل ولو مل رشک كن ناف :شاپفلا لسکو تفاذارمالا نع لجرلا شفنالاق
 وكس كلاب و یف كناف ةشدعلاو "هنس انعم دغش یاب رک ذهلبنوکس کناب ویعف كناف
 تند مچ و كلغ بسک هلبنوکس كنازو یضف كفاف س شرقلا (فاقلالصفأ) هنینانغمرکذن شر
 اب ازرض بیح اف ھچک اردوب نالوا قفاوم هخ اص غن ودنغل بنک ی اسلا بابلا نم شق شرف
 نمک رطن ىزا ہکدیمسا کت هلبفرب هاتف كنا رو نط کفاف شب رقلا زد شقبا ترا شبا هلوأ
 اک سگ هور دیش لوا یدلوا:ندنداورضن هک هتسکرره رد رضمنب نم اسیلا نب هکر دمنب هم نخ
 1 فرصنم كسرلب د ن انعم یجهلبشب رف رکاوز وز الوا یشرفلوا هلوا یدلو كنق وفامهنانکو كن هنانک
 | عافجاو اسکا یانعم یراکدیدشیرف ہشیرفو نسرولف فرصنبال كبرابدهیبقرکآونسرولف
 و یاب یشیرقلا هنشک نالوا بور هشب زف ہلیضف تنارویمض كفاق شرقا ردءانب هنغیدناوا

 سزفتلا زدوب یدنالواقفاوم هسا فرو لوا تبسن رولوا هاک هشپرف یخدهلرخت رص) لریفصن
 | اومتاذا اوشرفتلاقن رولک هد هتسانعم قلوا مجو كعا بلک هبذیدشتو یم كارو ہلنیتھف

 یمن زنکعاارغا ب وتل ن نر: یر , قلخ ق عی: سدیبکش ی رصق مرکل ا نزو ىلع یشیرفتلا

 وکم ال هلیعض ك لارو یف كنا شر اقا لی نالوا ظح هد دشتویرسک لارو ا

 !دنسشنو هلب رسک ك نوزه شارفالا تزبطا یف تلخادناذ!حامز ا تبشر امت لاغب كمربک نیز |
 | كفاف سلا زدهرزوا باور یو قعب وبدیفعقووهب ییساذا اش ار هبا برق لاقب كم ایس بونشود |
 شفت هرکص ندقدلوا فبعض ب بویلفرآ قلوب شمرعس نیراوطموف هلیدیدشن تانوش و یف
 ل ]| ىة ك وا فاقو ى كي IT ضد ر ا ششم لا قلواوبا هتسخ لزارتلا نزونلع ۱

 ۱ | بنو یتناوریممازدنرابعنددجاهنلاوهلف ةروسونورفاکلااهبااب لق هروس هلبرسک ك دنا
 | ددال قافنضرم هزویسیکاوب یدتباهدیبعوبا را وگرفیرب ندقافن ص رم ناتر وب زم نانزوسارذ
 ۳ هتفود دساسثعم هدرفن ۳ 3 كقاق ?ET ییکیکیدنیا از کیک كنو دنا ارظو ہبشئالبا

 دس هلو کس كيمو یف كفاق شمقلا ۂلواہٰوِغض خد يسهنچ 4 هک زید ید هرف ربغصلوش
 ۱ رو 2 كي مو یمض كفاق شامقلا تا هانس کت نزو ىلع شیفا شہلا كا مجندارواوندازوا

3 

 ساز رش ك که لدغو یل كفاق :سوفلا لرد لت یو عۇل شابه داب یک رم

 هی :(فاکلا لصف )ردك د جوک اییسرافر دیر ع-یئرافوب و اریفص ناکا ذا شوف
 ننعم زاچ وق یجب هلب رسک لاک شال ددیککر اكن بقهکجوفهنوکستنابویعف
 اک قم زرد هنسول زوآنمب دب لا یم تھک نا و یخ نو نم 0

 تجسس سحر ےک سس سس

 و تیس
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 شالطعالا ةلع للم یااخانغدنیقل لاقت کت ادا لپ سک ك نیغ ساشغل,زولواتیادعءاوخدیو | نئاخشاشذتسا سب راربد هد هکعا دع ہاخربخو حصان یی هنسکرب رب حاصتتساوردیلب اقم كح اص سنا |
 | لاقت زدن دمغلوا مطم شاطغاودلظااذا لیلا شطغا لاقب قلت طم رکا

 لات یکشع قاوا فیعضیسمروک لزوکهلنبتعف شضفلا لظراصاذاهسفنب لیلا شطضا |
 ۱ ییا دک رو کدوک کت یی كبد تا زمان فنی ۱ ۱ ماش طفلا < وا یر شرب اتکا رسم ہزمھ شطغالا عب الا تالا نا نط ۱

 یشطخالفلاقن ہہوا اون هكر دا کل وش ہل مضف كلا و ینوکس تاناطو یف ك نیغ یشلذلایک ۱

 لیصاس :هندنکنالواقیعم یزوکهلددشنو یف كيو هلن, اا اهلیدنمالیا

 کا اتیدرونلوا راهطا یدیلوا نون : هدنلصا ی وا هم هه تولوایساج یسصارک یکی سد دعر دیعانر ||

 ناب و نف كاف شنفلا(ءافلالصف) زلربد هبءود نال دو وقانون وا ستلم هب والم ندع

 :تالنکرکتلا نزول شتعتلا انف شا تڈلف :لاسقب قفارآ بوروص نهنسنزپهلبنوکم ۱

 هسحاف نسا زما فلم كلا او ووکس وکس كناحو یجحض كناف ءال شفت هننفلاف كلزبا بوروص |

 || قلزمارب لبن وكس كناحو یم كن صا رد شحافاکاہبلبازواجت دیدم هموار هات ۱
 شیازمارب ةشحافلا هانغم هلم تناحو یف کلام شحاقتلا | سما بابا نماخف ر مالا شن لات

 قطنلا قمیلع شفا لاقب ك اچ وسزوسزمارہلیرسک كن ءرمهشاخالارنلوا هيمنة تحاف یخ فعل ||
 نشف ۳۳ص هن کک نالوا ناب زدن هلب دیدشت تكناحو یه كناف شالا شعفلالافاذا

 ہل لو ناف الا شارفلا هب غاکناذا الکی نشی لاتشن كلیوس شخ ہلیدیدسشتو یم كناحو
 كمەشو د س ارفو دی اکر اربد نسارف ید هنر وع رولوا ہا کو ییجبهلتبتمن سرفلا كشود |
 زرد نیند هغاقساوو هتطسباذا لوالا ب اسلا ناش ارفهشرفا یب *یٹلا تشرف لاقہ:رواکەددنیسانعم 1

 ءازەودو زرد +ددعساو یاضفسرفو هسشودەو غار ناي زاد یخدنیکاش فون ۱
 یم كو یدتناا ارفاش فو دلوخیلاعت هلوقهنسو هما نعم لبالازاقط لو یتدهنسهدرخا|

 ۱ اشرف نا تهشرف رب عو هلوا نت هبه هلکن وب نول وار دصم هدنلنصا کن دل دشمل دنیا |
 هلطارفارک ور دقوا مساو ہلا ف یناباہود شزفو هت ن انعم انناهشب هواة وخ ام نهنلوفیرلکنید |
 یرفیدننا رایضهب رادع وم ذم هیتر موب رار دل قع اکوہ هس ثفوطه زیر یزهگوا بولوا مساو ۱
 اذا ٴیشلا شفا لاش لعشودهنسار "نما زفالا زدقاوا قتاب قاف هن بواوا كبد قق ا فای |

 ءاشب تیک ملکناذا انا نیروها لا بقبر د هکلت وس قفتاام فیکن ال شرف او ریدهکه شود

 ی كم "شرفلا علقااهیا هنع شزفاام لاقب رد هعنم ہلز یک ع نهم 'شازفالا هطسبیا 0

 ۱ ٰناتق هنتسانفم تاخوز هلب زشک ك نارو ی كيم كج: شراعفملا هابا هعشؤااذا هرما هشرف لابسقپ

 | ناشود ندس حاتم ةلينوكس كنارو یه كناف لا هاسنلا ما ركح وزناذآ شراضفلا عر :رکنالف

 !هضاط لاوش اکدو ب۵ هرایبص لب هک ء اكد تناك دا:رهضلا ذشٍوفم ةکا ضیا لاغتاو طا |

 ےہ | زراو نیماود ناف زردی دەغعصر هر زوا تن هنسنر شازفاوملوا زود یدزواوک لب

 | لدن وێر سكك نازو ىم كوم ,ةشرفلا رغم لا .هلوا شمش دود رک دنا رو وع
 اذ دمو یاب فرفضت ك نازو یف کناف ةشارغلا شاارغلا :ہلفا نم هراب

 | ةغفو نالو اهدنا زت تنباک آلا شازفو ارد هد تالوا ذقف بز :ارفو نسزفاف لا لاب
 ۱ شبا لئلا قور اق وعش ن آ ییودنکب ادنک توجوا هللا هک هکر لوید ES جو ۱
 ا زا اور نج كز هشارغ هلیصف كناف شارفلا ار هغما روا هو نالوار ولواوهثنخ شنطو شرف نم |
 3ع قنعب نطفر دادیسدا مس ودولوا هدنرزوا كبر هکر دزاقوشنبن شارفوهتساضعم ۱
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 شطعلا هلواهدنرروایرب یزیذکد رد ۱ ردراوب) وش هلم طرزان شعشعأا هرکی تہیل 1 شطع

 طط یدییلتبا یزبلآندعز اما وازکد لقتس ناشطف ہلعابتا: راز د نان طن ناشطعاو |

 ی هتسانفم تابح كازا د هلن وک كتابو ی كنبع شیلا هننک نالو ةماقلا لیوط هلت وكس |

 "كنهرمه هجا كمکح تجنز ةد همر ونک لا ناسا کالربد هلن دید ثنو یصبنابو |

6 5 o اض نوچ هلی تانهنسه سا عالا یدل د زدناظ نالوا هدنرب هدنرغا کک
 9 

 زد رتا ښا و

 اوج هک یف كنب ناشطعلا عبالا تالا نم شطب شعلاقب

 تلالدیکیدلکن طبع ی ج هع وصخ وب ردلدب ندا فلا نون یک ره دا طع ا
 5 *كنبع یم دید یا ا كلاطو یش كنبعىشظعلا یب ک1

 دو نشاطغو یش اطءویشطءموق لاغ یعجتالذکه شک كنيغشاطلاو هل نیا

 HIE گن ہنمغ: شاطعالا ساطعة وتو ىش طع ةأر مال اقب رولکیخد ٹن ومد فم
 | ۳ اعلا هیشاوم تشطعا ادالج !الجرا شطعال اه قلوارسوصیراوط

 ||,یضفكنيع شل ایه روس
 ]| هب اس عو شہظعا ناکملاههانععهلص كناطو اا مع كنيع شاع لاء ام البلف ناك ذا شطب

 ۱ نم 7 یل دیدشت کخاکو یم كنيع ساکعز افرا یب وص که لت حرب رولوا ضراع
 ١] نورکض تب یوآ حرا ہللدبدشن تفاکو ی مش ك نبع ةشاكعلا زذپعما كر وصرب
 ویو تاون اوز لعد ردیعسا كن هنسکرب ند هاج نصح
 اکو ہلنبتقف شکم كنو یزنلااذا عبازلا تاللا نمرعشلا شك لاقت قاب بوش مر اص لبق
 ارو تات ةشرکعلا تالنکی وتلااذا ارعشلا شکعتلاقبهانعع ہلدیدشنو
 سس ناملار هلن وکس تافاک و یزصک کل شازکعلا یسشفدكناشوط

 لخرلا شعلافب نویعخ!دقآ یاب .هدنافوارا اردعلوا فیض یسزوک كرو هلروک

 تی سورن و ؟دیز که كو کا نمهشکالا
 سے اوس کور ی ومالپذمكفلاو ینوکس کیو
 ۲ |قشناع لافب یش اضنیوب ہار صف لنوو یضليم شف امآآ هتفظعادا یشلا تشیع

 شر ىف ران ونو كنبع شتشنعلا تالذکهقتشغااذا هشنتعا لاق هانعع ساتتعالا هقنتعا اذا

 کام ردظفل یک ِارانوب كلو ذلک لب دموئزسکكٴرعو یتف كه شیما كارد ہت کوم

 اه اھت اعالاا هنس ام كا لي# ىك ليم الا لاو تیعم هاراعهر د اتص علوا مساوهغلوا

 زد تانک بدو REET هزلهش اقا لاقب كعلرب د ہل نک نکا

 سا هژزوا لص| كرنا ل امعتسا ةزمهالب هنس انهم رر دییج هلبرسک او یف کویہ شیاعلا
 !4رههدمجب نوک ذیل اب سر دامی قو شم صا رو جم

 الازمه كسزدیازابتعاهنیرزوا خرفرکاورد هل وپ ځد نلاثما نیو عبابمو لباکمزامماوا
 :یدنو لی دن مزیهاب هد اص کت نیو دیا هیت هنن هک هلرعف نس دلکهلعفم نسر دبا

 تا ردشلوا بہاذ هنسلوا تی ضحب نو ہون نکلویرتوا ندنفیدلوا

 ۳ سے شیاعون زاده اوژ كل دهشیعروتاوا لامعتم ها ءرمهردن دان
 ی ودنالفینار نمک دلرتعف شیفآآ(نیفلا لصف )ردلکداور كاتب شبع وب ردیپبا

 | تایل روح كجا تنابخابدیدشت كنبشو یرشگیط كنب شخلآ هنسانعم
 ل ا رم نماضعتمالا نب شا تنايجا هلیض كاش و يف كي شرا نوالا 9

 ۱ ویلمکےج رسیور یاس سس ج مت

 ڈک ۱



 و
 سس حسی

 ۱ شترعو هزه بهذ وزر ما یهو یا شرع لن او قول د تبلا شر عزاز د حد هش فقس وهل ولت |
 ارہظر درب هت وب الان یی دلواف هدف مدقلا شرعوزابدہدمیه تن یاد کوک

 ]| ردیغر وقدنمااکاوردملتننا كرز فل یراکددا وعهکر دزازدلن قافوا كاملا نرعودنیئانعت دق
 هلن رلجاغالوا ءرکصندق دانان لش اطر دق نو مدآ یه آكنوبف هک رب دهرلجاغالوشژ بلا شود
 ةشورعلا .ینانلاو لوالا باسبلا نءاشرع سرب سزعلامن زاید یخ د هغع : اہ وہاب ندجاغا شرع وزاواپپ

 ژوبد ہنغوبج عاب مرکو تاشورعم موزکوذشورععب نام انب شباب هلج اغا هلیم ت
 ۴ رک ۱شب رعلاضبراچاغایراقد وف ہنتلا ی وچ ع الدم و یر یسک تار یخ كو +

 : رعونلوا نکس ك4 ہرزوامودنک(رول وا اراتروعردپبنقدیفن
 ۱ یکبلق هابیلق جہا سلا لر اش نوای راكد ند مانو نىجاتى رديت |

 ۱ نزاکت ال دکلوکپ وین دجاغارابد:د شر چهت لوا ندفرٹشکمنادیہن وارد هو

 نالفوەدحا طا وسزعلا رفاک نالف وس و ةلعيلا یل صفا لور انتی ور و

 نخ یدب :شوزع«دنعچ که ننکلواردهنس انعم سزا مقمشزفلابزفاک ورد 1 عفاو شرم | ۱
 | شریف نیم دو یا سولف هل دلو ردشرزعیدرشغهدنتف
 || انی رت شوردلاب م رکل!تشرعلاقب نم ا:قاطراچ هویج خاب رکا ذو لع شربت 7 ۱

 1 رن ذر واپ لغ لج اذا دخ اوپر اج م ا ضر عل ےب زلربد یخ د هک اهلج وجان ر غا کر زند نعت
 ۱ عقا امری اع دن وماقت رابعورلرب دهفچچ رغ ہلا ہلمہبم خو د نبش و 3 :

 :كنارو ی كنیع ,سزعلا ردیتلاحیوززت رل راج نانلوامھفارم ان ندبرهوج تر ابعوردش
 مروا ہلیرسک ك ناتو كنم لنهمه :سازبعالا وديس زر كرنا نروانالوا هدنیایکیا 4 کس ۱

 || مسکن ریه :نئاشعالا شئارملا ییعالعاد!بنعلا شزعا لات سکہ :رزوا ق اطراج نت
 ۱ حی دال مٹا اذا مولا تسشع لوقتریکچ اروضح:یرانآبونوفهنب رزوا كتعاب
 یداب ولوا ازآ ینا نیک دبجاف امر لو شه ةف ك نع ةشعل 7

 نمار یشن بولوا ضیا یراقا دو کل رد هجا غال وشب شعر چو ذلل تش ملن
 تناكاداةشعةقانل میر دل و لاحیخدهدوود هراز د ید هالو ا تلف نت طا هوم 1

Nتولوا مهلا لفن تمض هوم ةشوشملاو هيج كنیع هشاشهلاو یو  | 

 لزا شعلاقب كازا یباطغ شعلا: شعلا هسلخیا بویلقرا ل تو رضاذا ہند شعل اقب قلوا
 ایج > ہدلمہمنبس لكس و اش ءالخسء امسل هزار دید هب هغو ,ةنالوازآ ن ووصنعو ها فو رم

 شهلا ۳۹ شا لادن کا فیعض بو دعا اه نا كد رمهسان ءآلا هنس انعمریکو لورد دغ

 را ون ییجهلبضن كنپشو نس كنيمتنشملا اردیآمچندسخور وراخ یا هک ی ساوبش وس ۱

 یراکدبد شه هنساوت س سودو ی ج تال دکلي عف ره س اشعالاو هل ر ااا

 | تفاکو یتفلو ور دنکدوزربدرکر هسلواهدرا واد دوخایهدعاطرک[ور دهدقداواهرزوای
 ہلنوکس تلادو كناف و یعص درا ہزمھ رار ؛دیدا و ص وفا ہ۔۔لوا هدنرزوازب یساوت, 1

 || هدزادج كرکردسعارکو هدنربسفترکو و ندهروک هالوار ات تہ
 عفادنهدننس یتیم ماوس زدهروکهتباور نالوا نالوا ندورع وا کدد نوساوا

 ششعل ۳ , عاام رک ا نزو یل: شیشمتلایدننا نظعفاد:حاجصلاب 9 رح اب

 خرکدا را ششعلابش نلریدیخدههاوا تاس بوبروق كما شیشعت واٹعنضتاذا شیت طلا | ۱
 | د د نتو یف كنیشوهلرعض كم رویطلا شمن وا دسان بوتوط فوک مهیج ج رکن سیو

 ۳ لز:رمهساشدعالا ردیعساكعضومو هل کش تذيع دز شاشعا رب ینبدباباوی واش اش
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 REE ءاتیشلاو ةلدم ویر ٢ك نشہشلا(نیشلالصف)هةفِحط ٹناكاذاةشا ارذفان

 || تقفادلست ول دنا یا اش أشغ رطاضب رلا شر ظا لاش قلوا وبهنسک نال واٹس خ هلن رشنک |

 گی

oO 

 2 اول هدنوب فن راز وب نیووب شف هاو کرم
 نم هدف نوار دوبردشلوادراوهززوا فاز اخ لها راعغاالآ زدقوب
 كز 7 22 زاطحو ەلد انعم ر اتفکر دیا كم یراعجەسر قلواار فرخ هدنیخآرکاو

 |هد رانلواهلوقموپ ر دیار بک کر ابووهنساضعمژیر دما گیویفر هکی کر افسو و دیس
 اودا هلي نک انا و كل هزمه شاھٹرالا هددلق نبض «رزوارسکرد فسا اج لها

 قوا یشی رک يا شاپتواو یرتوآ ندن الو فط ىر الا زدنا دم روا ییغ ای كوا هلغانرط كنغایا
 RATTAN زبك تاناهویمض كيم هتل اردقهروآ نسهاخ؛دلق دن
 | كنه یف كنار شهاوراازواواهدنزولح تالوفیکیاهکر درمطیکباهلبرسک كناه ناشهازلآ هلو
 ۲ | e ta شوشھراا رزوا یت :اورورعولار درارذطنال واهدنز وے ا كلوق لب ڑی
 رد وش رده( رسک تناهومف كنار |دهزا هلوا ق وچ ىد ونک ر دهقان ل وش هوس

 یی وب شمںویتبد ید هبدغیعنض هفنرایضعب هرزوا یتا وردیبعوبار دزآ یتا كنس هقرآ
 تار شی هام ةضبف طر کک نر هلان ل وخ شېر و هنس انعمییفر لصت رد
 | یجملب دف ك: نشه شابرالا ؛هتسانعم الت زر یدحاو ةشدرا زا رول و هنر ویطهک تل هلدمو

 ]شین هاشب رپ زد انها ساب كاذب رشک كنار شابزا رب د ذه ر اف سال نشو رو

 ۱ ERATE شابل هلسال ومار> هلم رح
 ان دا مقام هاطعا بآونلوا زکدهدناسحا لحرول وا هاکش یرو ردش اهم نسحوردلاع شارو
 لامسنا افر المزاد قدا هبه هنن رہ دتسک زبهبنضامل لر 5ديا كىران
 ری دبا یتیم ی مولع ینیدل وا كل بھوک ات یدرارافوص نکلی ىشىوقە ویمنیکروا

 وک طكالبهفواردردصم هلبنوکس كلاب و یخ كنار شدا شیر ردکمدائوسکواہلاحزب
 EÊ ینلاحهنسک رب شازو وزاري دهفمردشیان قازا و شیلا دیلع تم ہر ااذا سلا تش ر

 رو رک زو یف كوم "نی رلآ لاح تال ص ادا انالف تشر لوفتاهبشت ەگ لکل: وا رد
 _ |[ اذدنرتشتو هزمه خد ذف و ىش س لیا شب رمالوذقاهلام مل وف هوم نمو وا شمنلکلب هکر دقوا لوش

 E نال وا فیض سارا قلواهوزوالاحنننحم شابت الا ردقواز تککه راھ
 زز دې د دق ا0 فبعض وز د هنسانعم فرض للدب دن ل واوو یف كہ م اخرا وخ ور اوخ یا

 ۱ ۲ || هو شم ههشک«یکدرکچ کز ری هامرخلوش اصیشوضیش رک دنشل هداصیش هلص, هلردم كتلاو

 نقف شرط (ماسظلا لصف ) رمالا هيلع شوش لاب كنا طلخ مرکت ان زو ىلع شیوشنلا
 ]| كازو كنه ساغرطالآ زددلوم مالک یددنارایضبقلواهرزواتفخ بولوازآیارخاس

 لد نویزنک ابو یف اط ینا تن خو یک الستار دو
 ۲ 07 رزوم مصری کاناط ساطلا هلواهجهدازندر ولی زاکدیدذادرهکر و دەر زر ومشي

 ۱ 1 ےس لا وْم في كلذ کلب رسک هدیه نغاشطالا شاشطالا افیعضار ظمترطعاذا املا شط لاق
 ۳ هشرزواهکرد زل وش هلص تابشو یعف کوم فش وشال: كلذك ترطماذا اس سلا تطأ لاق
 ۱ 1 ی ای دااملاف ردهلسا ننعم سان لن وكب اس ك وہ عف كناط شیطلآ ہوا شغا ر ول فاض

 ا شب ط وک غالودعندناشن قوا لب وکس كا و یش كناط شطلآ وهسانلایایا وه شمطاا

 ۱ 5 بھ دش اطالا نمک نالوا فیفش هلن دی نشد كابو حف كناط سال شابطلا ررد ید هه

 تا سس

 9 اب دین س مَا (نبملالضف]یا زلا هش اطا لا كمردتال ودعندب :اشنقوا

 تن
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 نا نعمر زوکو ید ا لوک سوا وو یف ك ناخ ناثبوخلا: يسا اخیر خوف
 كم ةشودلا (نادلالضف )رولوا ندن نماز تناک کرد راد زل وش هلي :وکس كنابو ن كناخ ا شیلا

 اهدا رل ا لک دا ةشوب دم ص را لامل! شالت وا هکر کج ینآ هکر دهي لوش هلي :كنابو ابو یف ۱

 ةچرجدلا نزو ىلع هتقندلا دیار لت فص وک ینردیراکهد:بفراق هلن رک ك لار ٍسرادلا

 | دن قلاب یدت | سنوپ رب چر ما هرز وارپغضن ذفیص هلرضف تفافو مص تلاد ۰

 ه شاهدالا |
 هراقوب هکر ؤنلوا لاعتم | جدل يخنة كل درواوا کورد دي زحنبنوهن شی ر

 :نالوا لیاف يج ہل رسک نار اش را نار د ی دهلیلفرطمسر ول والا ابا ن زماشر ناکلاتخشر

 شعرا یسهدنپس تافویسپ دیس وض هل یف كنار تارا ماما ہل ع یش شنل جاسوس
 هد كل نکملب رک باتو كن هزه شاتر الا منا را ابا نم شیر شعر لایت

 یکس ور بیم كنيعو یعف كنار شسوع زا نش انعم نابج هنسک قفروق ہل یک ك عو یف ||
 هدندبامو یف لغو کب: عمه شعرم بهت شاپ ندنفبدلو اول شب داب زکر دهقان لو شل لس همی ۱

 كنشوكناد نشف زا راردنا لامعنسا موعضم یعترایضمپ وہا کوپ ہدایزەباوھنکراچواەک ||

 ؛كنار ءاشعرا كمر کم دنسح تر وض یو دنارب وزت یمالکش یفر واک اقاز رکن
4 

 ےس 7

 !شخرالا هنینا انعم ۳ فتفس ول رب دید هعحر افطناتعحندن زعا كن ود نالوا تیصابشغرو و

#۱۰ 2 

 | یسانسمروناوا هیعسلروب بول د ثا ہرزوا هجو وپ هکر دمار ی دتا مدیدرد هن شېقد بودی لوس |
 راک اذا حارا بابلا نماشیغد شه دن ل جزلا قد اب وار هم نمک شهلا ید وردا مولعم ۱

 وتپک نالوار ۰ هلی لناهو ی كيد ٰسوھدلا ہرزوآلوہجةغنصز رد جد د شهدب شه دو |

 ]| ءاقسا هیدمو یرس ڪک للا د شیدلا :یلاعتهنا هشهداد ی قاق رمل رسک ا

 | یخ كنار شرا (ءارالضف)روناوا قاللطا هرافهنوهنلضع یش ادن رف و هروب ر مردن دنس هلی |
 1 ,لابقیررد تب هکیسوض سرو ر دلعاش ههلجاصنافو علج اص وص قاچ اصن نان

 تیاخاذ| تشراو ءاملا تشر لا غب قمر دغا لیلفر طم بارک تز هز .ساشرالا وبان ۲ ۲ رطم ۱
 : هلددشاو ىع كنبشو هنتر ییا. ةْنعطلا تشرا لا رال فرود وکی نا بل نکی ۲

 كار شعزلا نلاعت هل هشعرا لاق كرت ذ ہل رس کن كن هرمه) شاعرالا دعقرا اد شعترا

 | هنجرکوکع ون لوش شع معو ردندنادن ردایچیسلکد دیدآ ر هشر دنس اور جفا نوک كنار

 ٦ الوا ید طقن قآو ؾ را هطقن:ا بس كن س دیا ۱

 ل تج س یس س ا ا کر وس ھجرت اہ
 حج

 ]| هدایکعاداسفا نفیام كموقوهنیعزر کو رظنآد]لجراا یمن دلاقن علم شود یزوکن کرڈپارظن 71

 | یاوز ہنیعوازونلوا لاباعتسا ê 40:هک.رولوا هاکوتدسفا ادام هوا نب تششندلوم ۲

69 

 | لجر داش هیدرتد نکرروب هکر د هود لوشوهبهرت دیتساضعا هکر دلجر لوشرفعج نزو لعیلبقف ۱

 || هودل دوش هد تناونوکس کن دا شعرا زد ٭دئاز نولہدیرخآ نشعر لجو نشعر

 : شیلا ۃلا یتعمواظهاودیک شق هلینوکس كفاقو یخ كنار شقرا ور دلو ۲

 أ کذب ہدفاغوالوش وار هان اذن الا شقرا ید زا 4%

 ةهایسیدک
 ۱ یس سیا اماوردزغصا ننفرم کی ما شفى نکن ذبح
 شاترردنینم لیتی یا اوردیل وقیکیدید فای شایعات ابد

۱ 
 ]| نیا ارجادنسا تاک فریبا کا نانو نجی ما رپ ا 7 زرند فا ۱
 س

| RRB RE PE KEE مسارج 

 سس س

 جم یه

 شبد شېخ
 شد شرد

 شەر

 ٠ر سور
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 الواهینشاک اویزاوآحالس هلزازلا نرو ىلع مس اردر یتیدلوایرآویناوفیرآ كاذک اشخو ||
 حدس بزم ۳ و رام ودانی ۱

 12 ی ود فو بک ی هایت ی وه لقب واک هام تک ۱

 سارا , یار ط لنک لپ یک كنلتو كره ساخ الا لر دبا لاسعشنا ||

90۸ 

 ۲ بس
 سس تست

 | یففكناخ سرخ ا ردربهز نشا دخلوا هکر دیعما كلج دز اب ز سک ك ناخ شا دخ زدشملوادیبشت

 ۱ _ | اا بالا نمد شر هش رخ لاب ةر د هنس انعم قمر طیعب نعموانزورد کش دخ انکم كنارو

 ا لو ردونمانعم ناک وچولپ مک كو شار 2 ارضا لو دیکمکج هکیدنک
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 سس اکآ ەکندلیبق دی ءان درھاپاب ندجاغا روف ەنب ؛رزوایترو لكنهود هکر دهتست ||

E NRE شاضناا هلوارداهبهلا |٠۰ 

 شو فیس پی دن برو تک یک ایش شفا هنسانعمو ہسارپ ||

 ایل تنم شوم .هبمرقکهدنوکن سلب بوروکهدنوکو ولنولب وهبمروکردنوکب وروک ||
 زابل مد ندا بابا نیو ریو شچلاقب ییعموانزوردیکش ودخ ||
 تیک بیبلوا مواد اک ندا یلوش هلبنیفت كيمو ىع كناخ |

 3 یکیدید نازادیا بجااو شرآهدییش ارخ هش جن كجا رصبخاص ہدماقموبو ||

 2 واو یک اخ شیلا ةعطق یاس ون نیا لامنالف یاب ۱ ینوکم كنون یک كا سوا ہرزوا خال یذنه هسانعب ضوعب كنس هل لاش |

س وو ETS ر نا وضو یر هکر دبلک |
 اش ۱ س

 لرز جت تاک نا جارد ج انا لو ینا ر دهب ناخ دشا رخ اورد هتک اخ
 لاج واک دیس اهن دلار هش رخو هنشانعمسکع ردکتسسنربهتبتعف ةشرخلا اهل ثا

 per لام رسک نخ مارذطا ردیزاصنالافشرخ
 ۲۱ ۱ ERE ہزکض ندنآهلوا شدفج یا هک
 :زوپاوهو هزوتاثیرخو هر دص یّسارخیفلا لاقب رب داشرخ یخد ملی نولوا اکیلا !یراتتص
 هب سک كن اح اِن ةربغیف يا ءاشرخ یف سم !تعلطلامب ؛راورد خد هغر اسوبنالوا

 شه مه نیا شاشا ررولق یخد حوتفترولوا اکورد ید هنطرا تارشح شاشخو

 | یدب تی رول یخ دمومضم اکو هل وا مدقمو ناکیک هک ندلاجرر دهنسک
 ۱ نم وا اف وا نزوالعفیدب نخ یصا كنو و تکه جت زم وی نالوا دن درا ن لوق دم كغلاو
 ۱ ی ی اب وس ای تاج ناوانیا یدلواءاشخ
 بننا يلوا لب تر ح بیر زوادلواو هل بق لفاوو یمن كفا ىدا ءا وق لیصا
 ذلاویږىدښ لنیشو یخ لا مانا ہلنوکسكنیهزِىقوِءالعف دلزان برع

 ریا سود سایت

 ا«. جی او حالسلزالانزوع لینا
1 
١ 1 
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 جلو فن قهاط :ںالوپ هتنروب كم ودهلدب ی دشت لنوش و یف كناخ شا یصشصف تن نخ

 تو ید ارورمنالا یکتا رد ٭رالوپ ءاشخو شاشا فنا ق تلعج اذا انخهشخ ارم
 و سس وھی كيه شاد تلخ داذا یٹلافتششخ تْششخ لون درر دیجد

 4 Et ساقخلا افه ا هلوایرا بهر زو یراجالسمدنراززواەکزودەتعاج

 ییج هلبدمو یرسکت تنافو یف تناغن شفافشما, هنیانعف هربشرچوا با ہک هک هم ەک ر دشوفیرلکدید

 مک زدن شفخر ولوا اکو ملواهرزواهروپ زم تمص هکر د نکل وش هلق كنافو کیہ زه

 مومن ۱ Sr اگ تااپ ربا نخ یتیدلوا

Eren 



۰:۹ 

 لږ د خد هکر کسرارکیهرکصندکدنرکسهرکر تآش فحو زاد یخ هنشقآوص بویتوطوص ]|
 ءام لاشهر نحاقاوص هشفاطا نوعهگیاكيلع نوشسضحسب هاش ژربد هد هل وا عج ہرب رب لغو |

 هدشیش ثیدح هکش فحلوش و هنسانعمنادل ودر قحاب وف كا ہلئارٹنککاخ دفن .هتسانعف |
 تدجیدتا رلیضعب هزږوا ییاوردہیعوبا ہنسانعمرغص , تل ردواكچوکدارم ردشلوامقاو

 ۱ هکر ددآ ار هر وهشم یانعمییعد رذکعد هما شفح دننعدارمنادنلوقهنا قع دعتاله ہدفیرش

 | کالای. شا دنس انعمقاسلا قیق د هنسکو قاب هی هضف كيمو ك: ءم شجالازولوا كعد کلا

 قاض ن محق مطا اممشیق د یا نیفاسلا شو نبق اسلا سچا لر لاقنومانههلب نوک كم و یف ۱
 تنا ککلم و فار نکی نرده ساجتالا تقداذامبازا بالا نمەئاوف تشج لاقت قلب ۱

 : تثنجءالاعش لربددهکموونکه بضغ شاخ او اهدوفو تعش ثااذاردقلا تشج لا عب قمر دنلکلات 1

 ۱ یانسهردسا هلن وكس كو زنك ك نامة شاہ انعق عرکنا نزول ع شہلا هتشغااذالدزا |

 شاتسشمالاو هل رنک ناو كنءزسه شاعالا رد ولقم ن دنشج هوش هکی که مش هدروبز سا

 سم او لجزا نقحالاقب قهاکل بضغ هایرسک نانو یو کس كنبسو یرسک تہ كلذ |
 تف نمف سنا شنا لنح سورخ یبا ا التتفایاناکی دلا سمح ا لاقت وانظیغ بهشلاذا | ۱
 قتنانعالا نوسلوا ئت فرا تارت هلرک نو سنوا ندنننجرظل که نست ناناوا !دیصره | ۱
 | تدنزج وید دردنمو صطعب ىفاراب بدنش اخ دِح زرد یدال شنحو ی جت کره |
 تشنحلوقت لقئادینض بوکس كب ونو یف ك اح ندا رابدتبا ةیععا دود شح هتض بنادر |
 قاشا بابلا نم هشنحاو تشنج لاق زولکددنسانعم كف رد لب نسب كک امت دضاذادیصلا | ۱
 هغاز وط كلك ندنفآرطا كراكش هل !وکس كلواو وویعفكناح سولا( هتفطعاذا هتشنعقذلیهو ||

 شاوحالا اتەش اهتعجاذالبالا تشحلوفت ك مر وسب ودا مج قة ود شوخ وود نونشود |
 موق قهلب رسک نوت همه شاوتخالآ OPIS هل رشک هزه

 لالعاواو ضب ىلع م هبدرفناذآدیضلا مولا شوتحا لاق كن وا هر نوا یی َايص
 شوتح (۳ء2,7] هخلآهب نزوا ی ةنشکرب شاوتخاویکینیدفلواللعا هدروتبایدقغ وا
 اڑا اذاؾع موەلا سوم لنت زر ید کمان ناک سوحتو رپ طو هولعج ناف ىلع موقلا

 زرد تر ر ةن ر ون رفص ميکتردقویدرفم تو تعاج ر ندنراجانآامرخ هلب رسک ناب نو دعا

 جافا قزغ رکن وساوا یراجاغاام رخ كا !زکر دتعاجرب ند راضثا لصا كثِباحو ردقوب ید راش

1 

 هنسراقو ها تالاب ید هل تز کی اذ یس نما شاهی امورفنیاهنع ساعقا لانیقن قاق
 2 ءد شال شاخ دەي زات ماقهرارد سیریل سوپ و اولا

 زاد هتشاتنعم ی شید دمو یف كناح یتوطا لود كلاتشاخو زرد لاشاح کلپ ہل ا داك وب
 یو لر لا ةي راۋ هقلخ هکر دەن 900-2
 فورس هلکع د نازی هکر دیو نج لوٹ ہرزوایکیدنبا مزراب رع صا كشوحو ةبشوح ةف وو ةيشاوح دف

۱ 
۱ 

 هرانآ بش وح لب اکر زدی عزل وش یس ف اط فر ةر دنککر ا درعردیککر ا كنس هغئاتطنجهرزوا یعز برع | ۱
 نالواد بز ویکی قدمی تل تكناح دا وفا شن وح دا وغلا سوح نەخااقەتبراوطكرائآهلوا بوسنم ۱

 قاتلا بالا ندعو شدخ لاشقلم رط لنمط شدوا (ماطال طف)ہنہسک

 ۳ ع وب

 اخو ك نه سابالا رديحاغان وغلا هعف کئاطاف زظو اف طلا شا حلال طا

 | هراوطنالوایابب شوحوزام وا نکا ازت ن دلاتا ہا و گرا
 ۱ شوخ وردلوسنه ةشوخ هکر دةودلوش :ءایدیدنن كباب و هلبدمو ی كراع دیش رار دید

۱ 
 تھک غ حج را یس یورک رط لگ مرکلانرو ىلع شیدا ید ۱

1 

 رس و



 الا هک زد هک لوشانشرچېو اوایر ابا :آیسدر د هکر دن ال لوشهلبدم غلا وینوکیم كنار و
 ۱ هم مون كارو ی ك باخ شیر CEY هکر ز واک رد جم 7 یا دج راش ۂرحوەوا |
 0ا كآ هکز ریدهدهروناچر شیرحو ,.ردیعساكنهلپیقر شد رحو هلوایر هطقن هکر دنالب ||:

0 
 هل تب

 و +
 سس

 نیو یر یجپردا فانا ہاونیسارا مع ینا دول شب شیره ن نون داو وا ۱

 ع شوق زوم نزلا یزاوآ ا كنك انکی دب لک نان هکر رک 6 دلا نزویلع جهش اا
 ] قالوا راک: لپ و کسب كنارو یخ كناح,سرطا اوج |ی)اودنج ذاموقلا سزحت ناف قوا عج
 ال ۱ یر تحاررچ زار دید هرز شر جو داصاذدا ینا بابلانماشترچ سرخ بضیلا ضر لاق 1

 7 ۽ كد شاخ هلا جم ءاخور د وخ ام ندنو اړ جن نی بر یھ ج ہل رم کس کیاح سارا سرلا |

 ۱ 0 اج شراطا ہشدخاذااعیج ءاحاو ءال اش چہشرج لافب راربد یتدمغمالعر ط سزج و ردلکد

 ردباكب : رح دنرزوا یساود راک لا دایصهکر دوب قب رط كل آر اکو هنس کک نیلوآ لک بابضلا

 فلاح ءاشرطا رتوطندنغرب وفهدنبجوبنوصخهزوا ینالس هرقج نشوب وف بوتاص نایک ان

 سرحالا ردروناجیرلکدیدنادکر کلوا کر دراویزونیوار ور دراویرلغنرطیک ین طنالسرا
 1 نون رد ید ہراک شر حاو هلوا یتنوشخ كنآ هکحرار,د ہنونلالوش لب كارو كنه سہ

 شالا ردنساجن جر کرد هلبقف ل اسو ںیم ةشعلا راوط ناوطیراناب بور مس شو صا رد
 ںی 3 شہتخا زرد لامعتسا خد ہل سر ولواە اکو نوش اح فال ایا نعیهنو یج هلیعف كيم :

 ا ۱۳۳ زا نون وارد ہلیزسکك ذک كم بلا رونلواكب رت شد دلا زرد ا
 | | اروق قلا هما هکه نسن لوشامآ ایم کیو لینک شکم کن راشن:

 جن ولو اب وچو لنو ا هلند دشن كنیشو هلی كناح تا ما اطا كم عج تواو کیا فط توا 1

 ۃاواو ۃاوەدطب رم هکر رد هح ور دیش هلیعض كناح تالذکه شادی او هل هلبعص كناح , شاشا هنېک انا هتک :

E 5وو را ا نامہ ؛ قمر وف اما هدننرافكنروع ہی رسک نیم  

 | كاا ملەد وزو بوقآ ندبناج ره وص هلنوکس او یخ احسان اسم ءاحیدلیف ۱

 دم هئاخرولواءاکو هرزوایتب jet HOE APS PEK كرو
 ried تششح لوقت كمردنلولعینت آ هلی دب دشت دب دشن كنشو یف کاخ شا

 ST نالا رارب دیخدهناتسب شح و

 کا ردو یہچو كنب راکدید شح هی هناخشدا و هن انعم ج رح رار دهب هنا داردتفل ید هلع

 لاقب زرد ی درک ےتواں شدویجج ہن سوار ارر | و هاتسپ هک تجاحءاضق یس هفت اط ||

 شین ۴ قل ادا ی رف تبنشحلونر ار دید هک هروقلتواهآ شحو هنعطفاداش ندا تموم

 AL نسردیاالاتس اجاکینس س مردہ'اَملا قلتوا اكس نمد نیورتو تح اللا فو
 1 -د خد هفلوطیرانابلر |وطرت اسوكنآورارید هد هغر دشپاب كل, هفوا حوهنسانعم یمشافر دلم

۱ 
۱ 
3 

1 

 | تناحویرسک كب تپه شعلا راز ع د شیپیج هنسزاتردنوا نابوروقهلبدمو یر سک نشو یف كاس
 رعب وم یا هحربت الف قدنص شح كلا مملو هنمو هلوا قوج یغیشح هکر دناکم لوش هلیعف

 ]یخ دهزومد لوش شحو رج قلتواهلکنآ هکر د هنن لوش ہلیضف كیاحویترسک, ںیم شعلا را

 ہی كنانوكنءنمه ساشیحالا ردیلوا ین کلو هلیرسک مس) ویک كبر د حو وسیم ییہ داکآ

 ۱ تاو ۳ اه زحب ید برا E1 ش> لوک هد درا هد ۱
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 0 0 ویسا عقم لا بناجلکنم ةا ع سد شی لبسلا شفح

 ہے

 اوس



 ]| سوضجهرزوا نزور وفصخ هل وکس كنیعو یمن کج شوشعطا ردنتاجز ندسا هرم کپ
 لکه دنلادناو هدنلف باک نکس نیا هتسک نالوا عومذم بولوا هما فلاربصق لر نب ڈلمہم نین یک

 || شلوا شاراہلب رسک ك یمو یف كب نتا .ردشهزوک زئاج نلامحتس نشو هلنبس ننوروبزم
 لا توا كن هکز ر د هرز لوش شېو دملباَشازت هلا هتسوا نفساق ناف قع اج هنج لاش قساق
 یقوا یراکدہد شپچ ہی ہزاغمو رز هب هز اقم ثبخو با تب ثیدخ تو ہنسانعم تاب قناکم
 تانابنهدنا کز ر دهر لوش هلی كيم و یف ك جج شوا ردشلوا شارا هک اب وکر دنوصفل دوا
 یک وش وج هنسانعف هنبس سکو که لینوکس كوا وو یف كبج شول ا ہوا یک لواشارت بوی
 هنس ہزاب ر كز ههک شوج ور دیعسا كه و مز ښ وجو دین لبقفو هدلوا هل كيج یک شوجو
 هلنوکس كناهو یف لبج شهلا سرخ لنم هنر دصیالیللا نم شوج یم لاق زاربد جد
 ہکالاحہنغض هنس انا نوخافکیکق جنالغوا لوشز سا قنغصهردننکرب یز تلخا کر د هنس کلوش
 هللا لص هللا لوس ی انش فنی طعانباضا ثبادط | قو شه هللا نہ نل فلو ا *ینھتم ہضمالغا
 یاتشهجاویبفن تشهج لا ض كاءرتضوکم ابق هشیاربهلپرنسکءرسه شا مجالا سو يلع
 | درد دا هکعودلکوکو تلغاذا نج ردقلاثش اخلاق غاق كإموجہلنبت ناشی تشهن
 ندیرح یرتضدوخ اب ندنفودنرکا هسنبالیم هکعود لکوکی دشیارایضهبو تنغ اذایسفن تشاج لاقب
 هردوزولوا ندزومهم باب هعفدوب كسزبد یسفن تأشج كسلب دنساوا برطضم بوی وق كروب

 شہج لاق كجا عج رکسع مرکل نزو ىلع شيلا یتجبهلتتض شويلا ردهتسانممرکسع
 بلطاا ةشاضسا لام كيا تلطركسغ هلب رسک ك لانو کن زمہ ةشاصتسالا شويلا مچ اذا نالف
 ناسا ردعونرنددفت اط نالواءایس كالذک هشبطاو هلنبتصف شرا (ماخالصف)اشیج هنم

 شیلا نوللایثتح 4تا اذاه دلو ةأرملا تشدخا لاش قمر غوط نالغوا هدنکرشبح
 هک بسک هنسنرب نو ةننکرو عج اذا انت هفوق شرح لا قب قیا عج رکن نرو یل
 لوایانعم یرهزحو ندنالنر ار دیند هل ت شبح و اش هل تک اذاةش ابح هل تش لاقب زارد ید
 یاننعماذه لع ءار دل کد للاخ ندرار کت شاش یتز ابع نکعاربعت ها عج ییا یان عمو
 شالا ردشفل وا ترا شا هتک دل هسا نت هدردا صم کت یدنلواریصت هلسکن دینا
 هل ناو كن هرم سوحالا هیلواند هدحاو لبق هک تعاججلوشندسا هلم كاع

 مکت هلواییجج كشوبخا هکلب هیلوا هتساشعم شوبحا شنناحا هکر دوبنالکا ندلاح ھا اما

 یسهفبصرذنصنر دفورعم هکردش و سنحر لینوکس كابو هلیصف کنابو یش كناح شبا
 هتان اسد رازه زرد لب ببکو هنآ یروط تیک هکی کت یمکو تیکردشفاوامتمو ہرزوا

 دحهک هکمآدامزهیلوایاخندشو اعمهشدرف هکر ابد ادنآ بولوا عج هلشو رف ہدنعاط یشبح هعر> نا
 | كخاط بوند شیر شیباح|سپ همکدارارقهدنب یخاط یشبح بولوا قلندیازدنوکوبولواوکارف
 هنسنکنالوا مال صق دمو یکم كنار و نوکس کانو یکم کباح سول رابدنلوا هی هما

 . || هلئوکس تاابویعف كبح شاپ ادج التماورخزاذا یداولا اج لافی زاد یخد هغلوط بوش اط

 | تزوع هب رک ترمه "سابحالآ یکن الج ہلال جی كشبح هلبنوکس او یی كنا

 || دوناتتلوا مف ندحا ص ترابعاهاتم مكا نكشف كهز مه شاعالا اهات

 | کار هدنفسا فر شم کم هل دید تت كلاب نالوا هدنرخ آو نوکس کلابو مش كاح یشبطا
 نوپلایئو قلطضلای هکر دوبنای كنوتوز ذذ وخ ام ندنوبشب رة شاما یدتن اراي بر دب«

 1 اتم شراثخنسحااملاقب یراتکرح کراقتفالغوادلب رسک ك نارو ین ك لاح شراتخلا
 سس سس سس



 تیس یی ی بج

 دز و هکه س هنر زوهشاب یدنیاهشفمنرحم اقور دیتا لعض و ہر لپ وسکنانتااذک ہٹ مشهد دز دلنف

 aoe REE شاد (عنطالصف) ازد رام ادار ییا | لاج
 ۱ ۱ ۳ CEYŞ 2 دو ی یی از زی سکوی ی

 دم ہیاصالاقب قهالفرط ہلنبتشف شفا هنس اتم هنت دک و کل كنف و کوج |. شش
 | كبج شاح ا هنسانعمر اخدلویم هبصبکی م هلو کس كناجو یضف کج شا ا شه هبلاقب و
 ۱ قا ودنس انعمراج دالواییج كنبهلننوکس كامو یرمک ںی ناشحاو هلرسک
 ]| نخ شر اتآ هکر دن اغغ یمالعادج هکر ددع نبل نب سا جلو اهکن دن ندن افطخر دیدآ یاباپ
 ]| نابوچهکرردهنس هرابلوبلوش هو وه هلی وکس كن احو یعف كيج دنا ردودك زار

 | هکر دار بوکس كتابو یخ كناحو ین کوح هدخو شبج نوجا كمربکآرارص دنب روا یل
 E اراب و ید یخ هدحوریعوهنن انعم یار دورو نل والام هسا هذ لڅ
 هعفاذمتوعشننا هيف نااحویعض ںیم ةشح اعلا انش ایلنمم زاخر رخت ك رع کل تن اشم
 ندتموق دو PEE شا هعقاذاذاهشح اناش هتساسنعف

 ءاضعا هکر دن الغوا لوش هلسیمض نناحو یف كيج ش مولا ہلوا شمار ابتخا اجر بولبرآ
 نالواىراقەدايزەل لک كنا رو یف کمو نج شرا هلوا شملو توف ان
 بوکس كابو یخ ك ناحو یمض كبح ربا یجب هبرسک كيمو یچف ك بج ناسا
 تر دم وبلاح هدنسجج تهلك ن الۆا لفرح شب رهو هلکع!فدح نفرح رخآ یرفصت

 وح ید از رح هسلواد از ف فرح دنا رک او هسلوادناز فرح هدنما بولوا هیلصا

 منم ضف کنارویمض كيج :شرج دهوآذدش و نیشخ هک لری دةالیلوش شرح وفاو سرچ
 ۳۹ te یشرطا ردیعها

 د كلذك كج هنس را هنس انهم یرد نال وا بوسنم ور نالو ارک درربدیشرج

 سىتوك چ كوكو خىزىر وكتل قد تر شزرطا ةيشرج ةفان لاف یوم
 ۱۱۱ RGSS مادا یشلاتشرج لاقت
 رج یاب ريد ىدە را دم كب هک ش 1 ودر سن بابا میسر ۳

 اهو یرننک ك نازو صف كيج كيج شب زس رطا ہرزوا یناور کنار فورا هنمیوهیالبل
 تک کود ٹنز لی كيخ اشارا هسلوکو ودوبآ نعل بطب ادا شا ارم لی ود

 ها رصق كفلاو یدیذشت نبش وی رسک كنازو كى یشرذطا :یراهرابیربانابهرصصهدودنلشاب |[
 ۲ [ 7 اب از اس هدف و وب ھما لزوار و یز

 نا نطسفن هلن اہ نوک وکس یسفننال وا هدیه وخثراعەکا ٦ وکردلکد یخ ین داوااط اواو وج

 هو مع كب شفا ارخا دانند, ها شفت هنرطا ہللتضف || ٠ فرخ

 > ہشجا*یٹلا تششج لافب قعافواو كکود هلبد دشت ك نشو یش كج شےلا هاا ںیم
 7 امضا ذا اصعااب ہشج لاق REET انا ةيرس5و همدا ذال والا تابلا نم

 ف كج شنا .اهتیفنواهتساک ادزنلاتشتشجلوقت نرد ید ذا بویر یویفف ا
 تب لب دمویرسک نشو یف كيج شاشا هنسابنعمقدوس تىب لدم ویرسک نبش
 بر کت زہر مھ ساشجالا جانا نال اند ناف الا تششج لوقت نسف ناید وکو یر ندیرغو |

 شو یف كيم نوح ا ینعممننشجا وت ا نج لاب ؛ كعزكوا یزید تلذک | ۱

 ۴ ۱ تدلك هکر دنمرکه ل وش لیکن كیجویزتلکك يه شا هنماعبیبشج هنسن شل دوکو ار
 ورم شا وا ہنس نلافیزاوآ هلنبتضف جالا ل کا
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 كحارص بحاص ہدلح ونور درب نالوا لوک اص هک ل ح نیم وا ثا هدنرزوا كجا هل جغ كابو ||
 یهچ هب مک ناب و یف كن هزه سب ابالار دلکد نخی نب دلوا لجان یکیدید تشو کۍ قاس ناسا |
 لانه سابطلا هتسانعم فیفجت زوق رکنا نزو لع سبیل هنسانعفرالالوارک هدفا |

 عاهلاور دنا وا ماغدادنچیلاتابرد لعتفاوب ناف هتسبلاقب ن عزوف هلیدیدشنو یرسک ناتو یر بک
 7. شیر مو طا مه اد نم نیشلا بار غم ندا . ۰ اا0
 داسفا عر کلانزو ىلع نرالا ییدتحارحیهلبنوکس كنار و یتش كل هزم سرالا (عنضلالال صف
 یشنآ رانلا شیراتو غزو را یکنج برا شیرًتوتدسفایااذب رانم وَعلا نیس تشرالاقب كجا

 ناکسبقنذقلع نا ثیدطاقو ردطاشنو رورس یک ساغ هل ہضف کنز یھ ساشالا عمر وا
 راس هکر دراهطقن نالوا هدنندبلنآ هلت سرلا مچظعوشاشیالا ضصغب ہا ها نمی
 نانلوارکد هلیصف ك نارو كنءزمه شرب ال رددجالآیراکدید سپس لوا هکر دفلاخدنولتاب رالف
 | شاشربالا راشم دشزپاءاتاکآیدیارا ویر كنا وردیقل كکلام ن همي شزناوتآنالوا یر هطم
 دنسانعم سا تعاج هلبدمتافلاو یف ك ناب ءاشربلا لواهدنول نانلواکد تآ هلپرسکتناوو کنم
 "یایارارب دوه ءاش بلا یا یرداام یدتا نیکسل نا هنسانعم سا نل اط عاج قراری دءاشربلا قاتلخد

 یل صا كلوب وقلشن قهر هبا فلت نا ولاهجیرحدلا نزو ىلع ةشفزبلا :هتساتعموه سانلا
 تفاقو یف تن شارپ رد ول هلن ناولا الا اور ددوخ ا ندشوق یراکدید شقا و |

 نزاوآ ك نغابا یتآ كهّسود باک نانلوارک دار ز شهاب تاداهلها ىع لئلا فور دیعسا كيلکر هلبرسک ||
 شخربلا ئدنلوا برضلئموبهدنرلکدتآ لنقەلج یهلبیق بود تن نیزاوآ كيلکهدکد روا بود څی
 هر رله كنمتمچم نینشز رب در وش رش زاج لها اک: هکر دش وف كجو کر یک چرت لاوس ک ك فاقو تاب
 راوکه لف تن شیب عباراإ بال نەدش اشبهب تشب لای قلوا وال جرو که لب ت ناب .هش ابا
 ولزوہر وک لززرتلا نرو ىلع شیشتا هج ولا قلطناک دا شب شهلجر لاس ةب هتک تالوا ولزوب
 یلصا وی دلوارورسم لوا لکم تاقالم ہلکنآ عب ن شبشبتف هتل لا قلوارورسم بولوا
 ةشطبلاراب دید فتح هد فقط کت یدلنبد شش بت ب ووا بلف هلعغلاماف طس و نیش یدبا شش
 نماشطب شطیو شطب ہن طب لاقی عنہا هلفنعههندنرب و یا هلج هلنوکس كناطو یع كن
  كناهشعبلا ةشطابم هشطابلافب عت ط هلن علف تناطو یعض کیم هشطابلا نائلاو كوالا بابلا
 هام !تشخب لاقب رد اج هدایز ندز ومغلیراکدند هکر و عی نال وا فیعض هلرنوکس كنيغو یف
 كنیویعفكيم ةشوغبلا رطم نالوا فيعضهل رك ك بغ نژغابلا ٹلاثا بابل نماشغب شخیت
 كاج سوبا :ةشوغبم ىف لو ععللءنسلا قلع ضزالا تشغب لاقب رب نغایرومب نانلوارکد هل
 شابوالا قلخ نالواقشیراق شیابلا ویلا ردنچاچ نالوا ندهنلت سان هلن وکس لو اوویمت
 ةدنرخاویمكناب_یشوبلاردیولتمندش وب هنسسانهراتعاج نالوا فلتخ یچ هلی كته رمه

 لبا هلع اخ ابتر ویلا فخ واتر اذا اشن شهبیهبلا شهب لاف كا تعرس بو لوا قاما او
 نا رار د لقم هج دلواہزاناکاوردفورعم هدنتفرابیطهکر دینا كنا و درب ندنانابت شو قوا داش
 هساوآ ةوجولا بق بولواهانیس یززو ثم وهن ا3 مرا نیٹچجم نیشوا خر ربد لشخەساوا سباب
 ردشلوا دزاوهنع ها یم ره درت تیدحورردەز اچھا هبلا هاو امرت رد شه ا هوجو
 قسومابانا یدنا هد کد ت ڈا نکیدتبا ت ءارف هرزوا یغل یدنک ی رج ضعب كناسوموب ہکوا
 لقموردهنسا عم لق شی ار زیدلواندز اج لها یسوموا نحب شهبلا ھا نم نکی
 مس هکر دنوار زب ه دد نه ثیالو هی دمو یرس کس كلاب ہلا نا هدر یری عرب هدرا ی چ
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 هیدن ر در عمید صعا هن ناف ونک روللوا ظفلن لرنواپ ناز 70۴9 ۱
 ۳ ۱ ۳ 0 وصلب ملک تالادو یعف كن اهو یم کم سن از و لوا یر هتلی ورهدینلن نوح سفت ا

 ۱ راق اره هزادنازا هرادنازادنهور رفتم ند زادنهونودنسک ندنارب دقتیآ اردک ركض قمرات ەت || `
 ۱ ع لاو كنا ةلدنهلا و دقوباز هرکضندلاد هدیرعمالک ارور دولت بدهیم باز دا غم .. .یدنه

 هنسانه وم یس وهلا هد روبزر»یانیهردتهلبنوکس کو و یف | سوه
 ر داقوط كلذکكسوھو ردشغِا ت باور ند یعم صا دبع وبا ینو دلو ھا یشلا تّینهلاقب

 ۱ و تساهف اسم لا یهو | یهود سوهورزید ج د هلکان دش سوهو

 نس اتعهدس از دنالسراهلردندش ۂلواوو یف كناه سا وهلا ردیارنس تویلنوا ینعدرستویعرت
 | دیار هاو وهم کغ هرب :هنسکیوزویهکر ذکع کع روبل وش ساوه یتا
 ۱ ۳ گرو 1 ووك ہودو یسع روبهتسهآ قر هیالنوا كز ہو ددلنبتصف ناشوهلا یددردوللصا |

 ۱ ۱ بناب وب دوب با تانزدراشغدساوههناللس راه کر دشا ؤا همش بت هنسعروبنالسرا

 ۱ فا سوهلا هیلوآمارهکه فان نالوا هروکهب رکا واو و یعف كناه کین هبوهآآ نوعغیدنصا
 ا اوزار ولو هلعون هنر دکع | رس لینوکس كنابو یف کياھ سهل ارد ناز نهب ون 9
 سم دو له سا |
 ہن دھالارار د یب د هنن, عج زا لام سس ےس وج

 ۱ اقا لو دلمون ا وک كز: و یخ كناب سا (ءابلالصف) هنس اتسم عاش هکر ذاهب اتم سا
 ]| درتوذاثوهو سداسلا بابل نم سر سٹی ی رخا هغاهبفو مہازلا بالا ناسا لا نلف 1

ytی ہدشا یصاو زہ سوانح ود ای بودا تلق هما اتنالوا هد لقت هنسک ضب ندرلب  

 دادی زوبااو هدننمرچثارنوبر د هل ر سکی خر اناج اغا منو بد بسحو سس
EYEنوک عامری دقت یس الفم و ەلارسکرب دشا فش و بس ینمابلع  

ESA OLOع راض <  

 لوو مر مروو قف قفوو قع قمواما یدبدردشلوا لصاح نشین زیشی هلغه و ابیکر تب واوا
 ا 2 وهرزوا قلوا هدحاو ٹعغار دلکد ناجیرمغندرسک هدرلوب تربشروو" .قش قدوو" 1

 دنا مو ویلا وتهآ نا سأت ملفا یلاصتهلو# منو مو هر زوا شل توا داف

 | ءالا اف دیموت بصف كتاب وى كي .ةشداوملا-هنسكنال وادیموەلی دمو نع ك هزمهو |

 ۱ 0 ال ات انان کس ننالف هاش قوا یمنی لینک ناتو همه |
 اندام د دنا هلک مات دا دان بز دلاصتفاوب لو دیمو كلذ ابد تشن ك ناتو یرسکک ك نرمه

 5 ی یش ساب لاق ٹئاٹسآ قاع روقر دز دنامه: وکس كام كتاب شیلا شیلا یک نِیدكوا یل

 یہ سن ی وه و CSE 94 دف ہو عبا رصپوج

 ۷ کتا ار نرو یک و بکار

 ۱ نموملو ساب ار شا ردناکم لوڈ دلنیتهف نیلا لاقت هلا ءاش نار ونلوارکد

 ۱ درب دهد هنهنسک نایلوموا یربخ شی واسب رحل یفاسقن زط مه برضاف امن ەلوق
 قدمو یر رنک كنان و یه كلاب سیل ناب نکی ملاذ! سیپ ۃاش ضا لاقب سچ
 ما ا هش انتم قر غرار دیخدهرد ال : ورعلس وهف سلس شعب وهف سب لانش توا

Eءاباور  
 یمن زا نرالا نما وز جا لا فلا یا لاتبیماوا اور :لنوایدوهكموم
 شن هک تن افتادن سس سس سس یخ اس سس تیس ےک سس ھم
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 8 ۍسم د ولراوط هلنبتعف ناسا ناسارا ردخاذااضیاهلعاف سام لات ق کو لات تبار
 ]| ك روبه نیعقانعاواهربسیق تقنع )دانا اول تا تسلو لا ا واهزوا تعسو |
 مع ةسم مولا هنسا نعمت ددروقهلب دید شت ك مالو یف كوا سالولا راربدهغلواهرزوا تعسو ۱
 قەنسن ر هلن وکسكناهو یتغاواو سهولا تزوعنالواہرجافەلب رسک نیا مم و یم كو

ETEیمدلواو ةسه ىلا یمعروبناویح نالواولکوپ رغا هلیدسننویض كن اهو هتف :  

 | هلغادوخاب ردکش هلپ وش تواکو د هدعب ب وادب روق بولوا ناب رب هکر کر کچ ەل دمو یر ك اهو
 ۳۹ سچاهلآ(ماهلا لصف) كتلي وس بارس هلبف یاهو ین كو“: ةسها ولا ردکم بور

 كناه سلا سدیحاذا سس نیش یردص یف سو لاقب ہنسذ ندا ازوطخم رطاغتا تک يج |

 | جو ىرى كارو كناھ نیس آ ھوا مهما لدشیا کر دربخلوش لينوكس بجو یف |
 هلرارآ رواج یز نر کہلا ہیک سرامهیدت ارایضعبهرزوایاورورچوبا هنسانعم ءایوروکلد هلینوکس |

 كنارو یف كناه سرهلا ة لوا کو ون ندنسهراف ت اپبو كل زج وک رج وكن دوک ده ولواقالط هنسعچ | ۱ :

 فور“ یزراکدیددس رہ للدعو یرسک كنارو یخ نناه سیر هلا هی اشعنقد# ۱
 ررکود یادعب ہدنیا كن هکر دش اط شل وا ییا لوش لینوکس تزاهویرنیکلو» ساره مایا
 لناه سا قلا لەود نالوا یوف ہلیدمو یر سک, نارو یف كي نسراهاا رولا تسادنآ نا 1

 سارههدنآ هکردر لوش هل رسک كنارویضف كنا ةسرهلا هسرهلا ردراو یژاکبذ آکر ردج اغالوش لرصخ
 س رهدسا لاب نالسر زا نال وایوفهل رسکح كنارو یخ كناه ۳۹ نسرهلا هلو! قوج ناب

 یرسک ناه "ep ردد قخ ام ندنشزهنالوا هنسانعم قدیر اکدب داس نراسر ا ودب ل

 نالسزاهلبنوکس كنارویرسک ك تاه سامرھلا هنس انعم مج دنسک الو ولهدوکی
 زاوآ فالو لصاحندروبز ورز وزاوا زوزاوآ نالوا لصاخ«دکد تا تکرح ہور دل ززا نزو ىلع 2

 اھانەع زا ناو لخ دهس ملا .هسباراومکه نر کی ءرلنوب وزاوآ نالوا لص اح تدق
ESE rareہوے نغیا نا سها نه تعم“ لا یزاوآ كنج فت اطلب یک ت  

 هبا دک ینویقهکر وب داب وچ لوش شاہسف غ ارورارب دنیزاوآ نج هللا جا زو هلم مم نیع فی غو ۱

 هلواشنلوا تو نو شک چ یلخچامک رددو وقلوش بد. دش آو یعخ کمالودان نیلهلا ودار ١
 مد دوو و انا و ۷ لا

 بس ترسم

 سالها ۳ بال بب نا و زا نالوا E n یا

 لاقب ود ید ہک ومُدو سوار ک سالجاوياوار توان ندکنوکی لو هب سکه
 هراس | ذاة سل اه لاقي عماد وسول ربک ل عف نل مال و یخ لی ة سلام لاا ںی

 رؤپر ۇر زاینی دنفاطراتر وع ہللدمو یر ك نہ سو یف كنابو لینوکس كمالو ی كنا
 شةلهلاب تو ۰۱۱
 زر دنع هل د ر جاو وبس نالوا دید شو يوق هلبنوکس كفاعو ی دید نو یخ كمالویرییکت اه

 هلن وکس كيتو ىك اہ سهل .هوددومرف بن وكى كنه اخوکسکوجلح درو ||
 ۱ خیس الف لجورج یه لاق یسبفخ كا زاوآ نالوا لصاح ندفایا مادقالا سهوزاوآ ول ک ||

 ھو مہا ۓونہیاا هلو ىى زاوا دک م و زۈك ردنالسرا لوش هرم ِلومو یخ کناه نومهلا .اینیهالا |[
 فورحهرلنون وردا مجیرافرح تکسف صنعت هنح ینا اف بول فور بوت نالوا یخ : ۱

 اس

 - س

 ا زاد خد هک قلی غو فو هکملش ارش سهوورولک هد هنس انعم كل اءطو سہوودنسانعم قد تکود ۱

 سلو

 سو

 سهو .

 نس>حره

 سهره

 هسمس 

 ساقه



 سد

 سو و

 نسو

 سطو

 سکو
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 1 |لاستہكل کدلف وخ هل دمو یوس که زمه س ساجالا ةثسانعم نی هنر نادا
 ۱ هو توص ہلدی دسشنو یم كجو دهزیتعخ :زىجوقا اهرخا ادا غ ةفرخ ةسفن ف سچوا

 سس هلعف ال لاقب ر دهنسانعم رهد هلبعق كواوو كنءهنمه .سچ والا رنچوالا تاکدبوتوطقالوق
 ۰ ل ارانو ہکحەرزوا یاور توقع هلی كجج رو د حد سچ والا س رسو نسحوالا

 ۰ ۶ یا. سجوا ہدنع تفداح لاعب رولک هد هنس انعم هنسنرپ ندماعط سچ وا ور ونلوا لامعتسا

 سدوو اہسدو نسحاام لاب توانابادت|هدربهلنوکس كلادو یفلواو سدولا ماعطلانم

 1 كل رک سلوا لامعتسا لاو خاذااسدو یشلا ىلع سدو لاسنپ رد هدهفلوا خ هنسنرب
 ّ REN ایردااملاقبر املاقب رولک هد هنس انعم تکو أن یا هبتسدونیا لاقیرولک«دهنسانع

 7 | یادو ھنیمف سد سد ونلا كعروایرب تب رو تو هلدمویربسک كر«نمه سادالا بهذ

 ۹ اوس سرولا اھہجو و یطغام تښنادا تسدواو یصرالا تسدوت لاق هانعع ہاددشتو

 ۱ ۳ مون لار )ردانى یبالعكچهروس هژوبرولواهدنع ەکردنوا یر اس هنوکسكنارو
 اھ رواکەدەنسانعم قمرر اضیناربب كنکیدی :راکدہد مر ساز او كاهروش سرور ہلیدمر ویرسک
 1 :رزوإ ىغا راب كمر یتحیرفمصل هال لثهیلع را صف لار دالادعب هق رورفصا یاتمرا سروا

 ۱ روا ازربدثمراکآ اک ن کیدنارراصیغارب,هلیرسک كنار سداولا یتدل وا ىکراچ شاپ پورا |

 تنوع نشر 1 ردندرداونول ,سبیدلک سرومنکلویدبلکسر وم تعا ذ هکیدیا او سابق دنلعف

 | ةس رولا سرولا هنغبصاذا اسي روت بول تسرولا ہلا سورردقماب وبیراصییهنسفرب ع رکتلا
 ۱ | بلقلزز نزو ىلع هس وسولا_بشراچ شم اب وهلساب و سرو هلیدمو یرسکك نارو یه لواو
 ۱۹ والا هلن ANON كواو ,ساوسولا ولا هنسافم سفن ثدحربخ نالوا

 لا لازز درو زئ انعم ردها بن وکس كنبمو یف كو اوساوسولااساوسووفسوسو هسفن هل
 EEE ه«هدنشرش لود ناطیشلا اهل سوس وف كال اعت یرابو ېک ل ازاد
 ۲۱ 5 مد یخ هناطبش ساوسوو لوا نخ هکر د سد دن زآوا تآودنیزاوآدابصوردپا لاصبا یلمغەلحسصعبچ

 ٠ ] لاقةراعتسارولوا دارم برحرولوا اک لسہطووردروننەلدمو یرسکك ناطو یف واو سطولا
 1 LL قعروا مکحتهاکد جیا لن وکس كناطو یہ كواو نویی برج ا دتشااذا سبطولایج

 ۱ ۱ توسل والا هنسفیربغلرکنوسلوا هلکدا جیا كركر دقمروا طو ید 'ثوملاوہاوەرزوا یر او اور
 | كفلا وین اوکس كنيعو نخ لواو ءاسعولا ردعما یا عضو مربهبیوکس لواوویحف كنز مھ ساطوا
 اوا مور دیر نهاقخكنیمو كەزى نعوالا هلواولموُبولواع المك ذرب لوش ہلیدم
 ]| نالوا غالمو یل وقكااذکهیدموی سک رسک كيه ساعیلا ںعوالہسوءاسعوضرا لاش هنس انعمزب
 1 ود )کف ك ہو ىع كغ ةسعاوما هیلوا سلصار هکر درب لوشساعبم ٰیدتیاور عو او

 1 4# دهکنکهفکه معاومور دیس روبنالوا هل مس او نمدآ بودازوا سنتر جو ناشر

 ] یسعروبةززوا هجونانلوازکد كنهودینعدلیالابالافسعاولاث وکیال وانطدایاانسءاو لا شر رپد

 || هفرب اذ|اسقوهسقول اش یعوص ىر دبلوكس كفافو یتفال واو سفولا نفولآ ردصوص# دعك
 وی ۱ فک عد برا ن می ش  هفرافادااسق واربعلابنالاشوراو دهخع وص یر دکلذک ہللا وهلذاق فرفو

 . | هنوکس کف اکو ىم لواو او سکوت ہود نابوصندکیمگ یمیرد سوقولآ هسیوصنسیردكلآ
 ةدابزالون اص ةئال یا طاطشالودیق سک و الاه ر همام لٹ دذا فو سک یشلا سکو لاب اسکا
 قات نا ی ولکواهرابسک و وهتصقناذ الف تسکو ورولکهدهنسانحمكلسا [سکوو

 ۱ یندهکع | :ادرض دن را سکو و * شاهفوحق قبا ذا سکو عده تأربلاش لرد د هل اق

 ےس ےب

 | ہرا جت كلذ هلبدمو یرسک کن ہ زمہ ساکب الا هلعاف مپ مام ىلع هنر اجت ی نالف سکو لا ةر اربد
al an 

 لر



٩ 

 بیطداتس دمو یرسک ارور سکوت بها ناک ذرت لار هد ۱

 ء شا تسکن لاقب قلق هغاشا یشابیهنسنرب لوکس كفاکو یتف نو شکن هنسانعمقذاح مکح

 لک فاک ن الا اسکن هتسکت لاش قاق هغاشا یاب مزکتلا نزو ىلع کلا سیکتلا سکتافآ
 یدوروكو نککو هنسنعمرایهلق دغشا نیر ردیمهچ تاسک ان نکالا ەنسکییلشہذشا نش اب

 ردننل و ارکد هدسراوف مکتنردذاش كلکشکاوتیج كسک ااریز ردشلوا عفاو هدراعشا ضعب
 زربدنتباکو که دیار دیرافانا ادب | نکرغوط هکر ددلو لوش هلن کف اکو یخ كي# سوکتاا

 ہلدی دشن یرسکتفاکو یی لم ینکنلا هلیع دعت ت هرروا یناقوق هاشمءات كنمن ات ءانثمیاب |

 تدوعهزکصندتقافا نظ رمهلبنوکس كفاکو یعض یو :ون سکللا تمردلاقیراتوب نشا ەكى دنا لوش | 1
 كنون سکلا ةغلهنالوا جاودزاللانچه غعیدقو اسکنولاسعت لاقبواسکت لج زا سكت لاش كغ |
 ۂنلفەغشا یسراق یویراقوبیسهغشانیفمافوایسد ر راقوب هکر دق والوش هلن وك تافاک و دائم” ۱
 هکر دب رسه كن هنسکرپ ر روفاكلانزو یلع.سومانل رونلوا قالطا هقیعض لحر کللذکس کنو

 یدل ا فو راربد سومان همالسلا هيلع لیربج تاک ل هاو هدیاراسظااکا نکیدنانکن دراپ ربغ
 سوماللاەبنأیل هنااقحنلوقتام ناک:نئلاین ارصت ناکواهعناونهو ةد لاق لفون ن ةقرو ن ۱

 رربد خد هوا یتیدباب نداد اج انو سومانو مالسلا هبلع یسومیف اب تاکیذلا | ۱
 قلا بابلا ن ماض هسعا سلا تسھن لاق راز ید هکر کی رس هلبن وکس كى و یف كنون سلا |
 هیعت كنناو و یضكلوا م ةتیماتلا هشام كعد ارس مه را ارد جد لج را تسعو ہتکاذا|

 ۱ 3 قاوا هغاشنایشابهلبرسک ك ناتو كنءهزمه ساکتالا ہسأر یلع هتیلقاذا اک ہسکنا |

 ی وی سیم مع

 سس

 ودنکه لکا ]شک ه کلید هنسنلوشتالذکس ومانو هترراساذالسجرلا تسفان لا كمتدیاشادرس | ۱

 یتیدبابن دجاغا كل دایص ہلیرسکك ینا وی کل وایم نیسانلا ندنتهجریبدب نو هلبحردیارتسنزوا ۱

 رصع ردروناج یضیر ہل:وکس كو یرسک نون ننه لعفنا باب نم لسچرلا سما لاقب |
 لاقن قلواذساف تب ںویجآغاب ہلنھف .سعلآ ردەدنلاثم دیدق ۂعطق دردیا لنق یراردژا ہک ہدش الو ۱

 هدر ی در اوط یلصا هنس ہل ِ:وکماكواوو نیفف کون ون نیوتلا سونلا دسفاذامیارلا: بابلانمنمسلا سف ۱

 اھتٹس یا اسو اههسونا لبالا تست لاقب راربدیخد هغهراوصسونو سون: سا لاسقب كا تکرح |
 قدا لح نم سان! عرذ ماثیدح قو ہربض هسانالاش قلق کل ھم ھر ر رک كننمه ةسانالا |

 یداراو یحاصلولب ییاهکر دوب ثعاب هننراکدید نساونوذ ودیدآ كرر ,ندنمب ءاوذاساونوذ

 ہلیاوذاب زکای زاما هکر دوب یلص ا كن راکدید ءاوذا ءاوذا هنسانعم كولم ءاوداو یدرونلاص هدنسهفرا

 هکر دلجر لوشهلبدب دشت كو اوو یف كنون ساونلا الئیکساونوذوندنوذو ندجوذ ږدږدصم |
 كسانو ندنج كرك رکن دسنالزکت افولخم سانلا ہلوا لاص نعد لوا یخ سم بولوا برطضم |

 ضوعرک ارز رابدلق ضوع ندهزمه یمال فل او یدنلف سان بونلوا فیفت یدبا سا یلص |
 هکر دب دآ یبانات كن هلسحرب ہم سانااو ردشلوا مجهدراءشاضعب هک احیدزالو مچ هدر هسلوا

 هلنوکسكناهو یخ كنو ون سہنلا هللابر درضمنب سایلایشادنرفو زدرازنیرفم ن سانلالوا
 رربد خد شوق سنجر سهو نانسالامدقم ہنذخااذام لا تسھن اف ردقمرصأ یتاہلیشد کوا

 كيم سوهتلا هتسهتاو هتناو ملا ن تسپن لاقن هنساتعم ںیہن ىو ا هل إہراٹید تانک ساهتالا

 كيجو ىف واو ںسجولا سخجولا(واولالنصف) هتسکنالوا ملا لیلق ندلاجر هلی كناهویعف
 اون اک لاق معسن یزخالاو ها عما لجراق نسا ثیدح یقو یخ توص ا وکس
 طخ هبل ہل رسک يج سجلاولا رار د ید ےےسقبا فوخ كف سجوو سخولانوهرکی |

 دیدن با د س

 سون

 سجو



۰:۸ 

 1 تنالاش راز دید هتعسوسفن و نب فمردلاقهلبلاب هلغانجاب نکرر نکوروطەدنرب ردکمح ا یب دنسنرب
 ` یتا درج ساضناو يج كسفن ق .كيەزمه ساقنالا ةعس نیا ل رمانم سفن ف

 لا قلا ہلیدہ دشن و یعض تاافوهننتعف نتتفتلا تاسا وب بد لامرواکی جید كفن
 هو ی هلداص ءادعض و یدلآ سعت هلسفن نزوا لحر یب هادهطلا سفت ولجا سفت

 امور رولوا سفتتملواهلوابح اص نکیوا هک ناویحرهوز رد هکمکسفننزواهلیدم كفلاو یش
 رار دید هخمرغآ یرب اط سفت و زا سفت ندسن یتیدلوا یئکیوا كناوح نالوا
 أ لات زرد چد ہغلراب یاب سفنتورارب د هغلوارهانظبوراغاےج ج بج تو تادا عصا سفن

 || هنجاصن وص ودیا جومت ایر دو رارب دیخدهفم 771 0 ا 7

 ٦ل || پآ وزورندم او ءزکص ندکی دید مص ندید رد سفتتكحارصبح اصهدما_قموب وراپ دد

 ۱ یرسکكنافویمه كنون ,سفنلا ردلکد یخ یییدلوایلاخ ندنفلاض اعو ییدب دندرکج وغاب رد ۱

 1 یاب ںی اد اش هنسن ولکوس هلی كنافو کكنهزسه سفنالا هنس هنسسل نالوا توغ رم هل دمو

 ا نخر یااذکی ی نالف یسفنا لاغب كعیبو تبغرەمل نک كنرمه :سافتالا یدنعهم دنعەمرکاو هبح و هحایا

 ۱ را اظفاوو هدږنا هل دمو یرسکک افو یخ كنونو هدلواهل رسکكنافو_مصكيم سفنلاوسفنلا هبف

 ]| یفنعرمالاادهب ینرتسیام لاو رشک لام یا سیفنو سفنمنالغآ لاقت ؛ رونلوالامعتساهدزنک ماقم
 هر اذاةسافن :یشلافیلع تسەن : لوقتكمروکق بال نهنمنکرب هی هتسارب هل كون ةساْنلا شفتو |

 | ةتفاتلا هفابوخرعراص ىا ةسافن ئىشلا سفن لاسقن زاید خد هغلوا بوخرم تسافنو هلهًتس |
 ااف و ةسفانم الاف تان لوقت+انعمالب رسک زون سافتلا اغنلا كل تبر هرعتقف نئافو ىم كم

 ارد نەضراعتہأرابمو كدا تیغز بش رطهخزانم یمن مزکلا نم ۃأرابملادج ولع دیفتغرادا |
 ]| یخ کو نفت | اوبغر زیادیفاوسف ات لقب کجا تبخر كلذ کس ھم ااخو یخ نا سفانتلا ||

 ٰ مركتانزوقع سبفسلا ال م ياهضت مالاافه قل وهم هتسانعم تلهم هلبنوکس كنافو
 "| نیفن لاف راربد ید هلق هلازایغسبغتنو تهفز یا سرفتنهنعتسفن لاقب كمربوشیاسآ و مارآ
 لاح نالواهدنبفع یسرغوطنالغوا كرو ەلىك كون سافتلا نسافنلا اہ جرف یا هترک هنع

 ۱ 1 مانو

 ار ہلیاءاسفنردشملوا :ٹملوامفاو یج هرزوا لاعف كال هغو ەنساشعیراتروعھس ودر واک ید جج كاست

 یف كنون ءاسفتلا ہلوا قلیآ نوا یلجنهکں دهقان لم اح ءازشعو ٰیزیغا ناد زا بشع هللا ءار ٹک و: سافت
 1 | انك ہلیض كنون تاوابفنلا .تروع نالوا هرزواهروکدم تفصل دما ثكفلاو یخ كنافو
 | تناکاذامب لا بالا نا ت سفن اغ هلك الب دبتهواو ٹن اره دنمانعترازروع هویج
 | نالفوا یو هسیعص تانافو یخ گیم سوفنلا هرز وا لوھجءانب زاززد ید لا تسفنو ءاسفن

 ۲ | نفانم نالف ترو لاشو رانلاو همان . اهناکم بنکدقوالا ةتسوفنم سفن نمام ثید لا فو

 - ]| تاقوا نآ یر اصن هکر دجاغا لوشروفاکلا نزوىلع:سوفانلا دلو نا لیا نالف فن نا

 زکدوبهنسانعم راس وقان ییج هلبدمو یرسک ك فاقو یف كنون سباونلا اچ نوجا مالعاقولص
 ]| هلوا عاسوقاهکرد وب نانل وا مف ندیروع ندیربع وند بز هوح تو اعاماردنخا كجارصیحااصنانل وا

 نوک قاف و یف کو سةنلا نوسلإ واهن یرغالر کنوسلوا ینەرانچاغاذ نئ ۱
 ] وش یک سدا ںیمنو مانلاقناذالادیذ نەللادبصیا اریحنونقناوداک نیدطا نو قماح

 1 ۳ , هلکنآ 1 هکر دنکر غ لینوکس كفاقو یرسکكيون بها سعبلا دهم بودی نعت قلخ هکر بد

 کم كلذكة لبق كنهرمه ساقنالا۔ہنسانعمرابکرم ج لب كفاك زة سه سنفئالا لوازب

 یدک یارو كنون سرفنلا اسقتناود سقن لاقب قم وف بکر یەلاودعزگلاترو لع سبقت یج
 ا ر ید هقذاح بیط تلذکس رعنو رده فورم هکی س زا غ4 5تا افو
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 لفاعهلیتَحف ا النا رد هنسک ل وش ہلب رسک لا دو یخف كنون سدنلا ہلنب رظ لف ||
 .نالواكعب ہل وکس لیوویرسک بم سادنلا عبارلا بالا نماسدن سدنی سدنلاسفب قوا ٍ

 ہلمحف كلادو یمن كيم ةسدانلا هنسانعم نمط كر ود هلبیوکس كلا دو یف كون نسدنلا نسنلا تر ||

 نعاشلا ل اهسداوحامرلاقی اردن نوک ی نر وده رسک كلاد سداونلا ہنسانعمہنعاطم لون رود ||

 هلیدیدشنو یم كلادو يرفق .سدنلا اسداونلا حامراو ره نب مہم ةراغنا رکا ان ص نحو

 یف كنون سنا یک س طنت و سدح هلیفب رط قلبو باج ینعد رل اب ینسەدن 1هکردقملآربخ نذر رب
 اوری«! دواهرحرادا اس + :اهسدا ةفانلا تسس لاقت كعاقوسیب هودهدیدشت كنيسو ۱

 ةسملا لس اذا ینالاو لوالا بابلا نم اسنپ ونش سن لاشیر واکهد هتسانعمقعروف ہرزوا ۱

 ك لق زوم ېم نیزخآرکاو هنساضم اصع ہرزوا ینزوەلعفم هلرقف لون ویرسک کوم |
 كنہسو یخ كنون فسا وولوا كاعد جز تلآ ہئسذم و هنسانعم كم قوسریلوا نداهت سن |
 ہلب رسک ك درہ یخ كن ون سااسنا هنماضعم هجک كا قلزا هدنماراقلخ دمویرسک |
 هسانو كا ىروف ةسانلا الا .حورهیقب هلردنویرسکنبسویعف كنون سپس سسلا ہنسانعمل ەچ وج ۱

 ةلزارا نزو ىلع ۃےَسْنلا ندراشمید هسان نتوتداوا زآ وصلات هللا اههف رش رد س!عزوکی |
 هدکدوروب هکز دعوترب ندقلخ هلن وکس تانبسو یف كنون سانس سانسنلا تا تعرس هدنناربطشوق |

 :سطنتلا رار د هدیدش ربس هل ناوکسس تانونو یش كن ناتسنتلا دروب قرب اره هززوا یغابارب |
 الول هنج هللا یضر یعنع ثبدحلا یو كعا غلا هدکلک اپ هلبدبدشنو یمض كاطو هلنبتعف |

 جانحهلس مردیا لسغ یلا بودہا بلط ناو كلک اپ ہداب زیعب ید لسغا ال نا تیلابام سنت |
 شاطاشلا اھتسج اذا ناسخ الا تسطنن ل امیر ار د ید ە کا سس ے2 سطتن ولکدنوص4دلوا

 | دوش ایدشتو یرنکكئاطو یبض كم نیظنتلا ندارم اتمی ابا ۱

 كیا یشطظنلا الا .هشورود هک ربا هنر وغ كت هنسن ره بولوا یخاصر دن تبوک ۱

 ھنیھف ٰیطنلا۔ لا .هانعع نمط کان اطویضف تنو نیا هنشک نالوا یف دت لن رسک ك ا طو یف |
 قیردکكلوا :سیطنلا اسطن یار زا باسبلا نم سطن لاقب اید خلوا تفدبحاصورظن بخ اص ۱

 كلذ ڪال سسک كو یساطنلا یقذاعنیسط هرزوا یزو قیسف ہلدی دشویرسک ك اط
 ہلبعص وت ,شابمنلا ردشعواتتناوز اد همت تب ون نام شا مینو اعم یاس ی ۱

 رد اداولصتم یبکبلکمون یعنی تب بلک! سانکل طم لمل او هنس انتم تفیفخ مون نا |

 | تسعن والا بابلا نماسعف ,نضئا تنعت لایق ردکم ردنلک!هدکمر و ننشر وەنسنو هلنبتصف لطمو 1

 وش هلی لنرعو یف كنون سونا هشنکنراو هبوقب وا رسکت نبع سعاتلا ةدحاو ةف |
 تانافو یف كنو نمل: فن ما نک درو یدوسهک اب وک لوا درموح كر ودوس "هکر داق |

 هل سلام بد | فو هست تاس ل اقبرارب د خد اف سفن و هنن تج رخ لرد هنسانعم حور هوس |
 ةللئاماوردنعام ثنو قن وراپ دید ہذتہح سفنو ةف تاج اذا ءاسا اس ال اف ةلئاسسفن 1

 تنباضالاسف اید یخد هزوک وا نیوز دن وصب دلواد ارن اشا یراقدلقرک ذمهدنراکهب د غنا
 هننعابد یردرب .لمقنو نبعب هتیصا اذا نن: كتمت لاش لرد د هکمرکدزوکو,سفن انالف

 | كناف ,نیفاتلا غانذ یملسفن سهل اب ندب رغو نادوزاهرارب دید نج اوج كج هديا تبافک
 خار اوب د یم ہنس یا راق واوا خنس فانو بشان تکا ؟دیزوکهیرننک

 سفن لاش راربدید لخت ہی دن منیب یفنور دفورمم هزنیتصف سفنلا یدید ر دینی درد
 نیفنوتدسح یا لبلقزخم نام تسض لون رد هد هک اد صل تن ور وک ق وچ ي هنسنرب ونش اذا |
 عارک او هبلع دزتالو نیتعرحوا ةعرج یا نیسفنوا ایف نال ف ع رکا لا تیر د ندهید کرج |

 سوم

 ےس

 ےہ
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 ۱ بج ھر وم جا ینعملفتنمںونلوالامعتسا ہل ہونی ||

 2 تارک اد جت کرد «لوش هلندمو یک تيجو ا[

9۰1 
 ی س ی کک

 فو یخ لیایلب ابا ناپ نه لا قیام هل, Fen ہلراغیایراجاغا
 ]| لب تل اص ىل اص كلز کک لدي ثنو یض تاب هلنڄتڪق اسکی وروپ یلاص لام

 نون نسبنلا(نونلالصف) ہدفارع ساون دی د| يوک نوک ابو یف کی ناب
 ن ملا ملکتب ملاذا ملکی ںیہنام لاغی دریک آل امعتفا هدیفنهنسانعمكتن ماکت هلن و کس كنان و |
 نهم سبی دت او یدتب | نظ ص وص دین ینوب جارص بخ اص سنام لاف انعم غ رکیلانزو ۱
 یا رد>ر بهم تاب هدنریشرعاش کن دت ادارا یر ھ وچ ہک ًالاطبتنکلامعفی اتر دو |

 لاو لب ہک وو یخ كلون نسل دنسامحابصد قا رچ ناپ وکس ابو یسک |
 دوال ایت ولد سچن اخیرا اف سون نوک نل اما اقا نبض سس

 ا ا هل رسک ك ءنمه سام الا مہارلا بابل نو اشک س نل افر روک ید |
 ]| ودیا رج قآ رج هک هتس اش ارد هنر نیت جت هزغ هی ةبیقونتس اش ا ۱
 ون سو هلیزبمکيخج نج الا نوک متا عند نوک دون برش كازوک اجرک

 قلا یرابوردپدض لمس ەك« هنن نالوا لر بم انوکا لمم ءاسو فو
 اوربا ؤاەرزوا تف ابضااهایدنلوا ثءارقهرزوا تنفتق دعب ری لوق ی ود یهیدیوپ

 لب هو نون وهف شن نسخن لقب هتسن نالوا لری رسک احو یضف و
 ماه لا نحن ہہرضن موف هارهموابط نوا نا ای واما نج لبا ارعا فلا لاق نمو
 ۱ لا ہن اس نعم پچلالب ناخد هیلوایکلاپ كن آ 7 نزول تکی
 ۱ تالیفات بس ویو اعلم جے وس
 ۱ اا ےک اا رک الف اهن لساد تیک
 ت لاا نیارآریضوقلابخ ہلدی دشنو یش كامو نف یکتا ہلوج ہرکبص
 i !زولوا دب العوارسوب ںیہن اتم ال ابا میڈل منج تورخا دارا ی خالا نعو
 TER دب راخالانعوارابخالا تبضاسا لات ما عمه رسک تاتو |
 هلو طب و ناسا بالا نما خه دوعب هلن لاقب تیر ودهلج اعا لوکی
 ا رم کرس هک نتشآ یف |
 یر كنا سان هنبناثنص شوارفلوق هلنیدنبت نلاخو یف |
 ۲ یزویا هزار وکدهجونکرد هود لوش هل ابو غالب سهل روان غور وَ |
 | | مدت سی آهک وفا دوو نجات ها هوشی سکت اج خالا اد هوا |

 | ]| هنکلدت هرکی بولد ونش ږدم EEE EY ا
 ا 7 سه لوروک جانا تادلوا نجا غیب تیوطکرفرآبودوک |
 ۵ ما مای ندی ی هد دردی یر هوچرونوه هرز وا هجو ناسناوازک ذبونلد هکر رد |

 > فا هدنښی) كن هرکی. نالوا سرخ بید سف ن شی هرکی ویدرکحوص ندوبف |
 باوج یدیا كل قدیم به *دوخ اره هلحهم ءاح مدرک لاح مدیدکو اید بو وق |
 د 3 د ساح اپ ابن ةرکب و هنر هش راش مدنا نا هر دماغ یدجا ور و
 اح یخ با نیلوا اینا فا یھب انچ“ ای یتا یب رعاه لمهم
 ریپ ندیشع واتبا ایوب ندا بوت دونی لرد دوس ی لوش

 سد ولی سس سو ایسوس سنی سود



ote 
  ۳تستر

 ۳ تا ارق یا ام عن لا رد ہنساسنعم هدیدش ٌةسالا رد سم لوا هکر دوغ دلوا لو

 هیلاتتمو دههمیآهسامهخ- جلب -ه وه[ قدامت ناک ادا نالف مر || تبسم لاقي وب وب

 در. یناتلاورمنالتخا یملاوا یشراق كا تنا : وک كن و یف ایا تدتشایاهجاطا
 سەم ]| نتف هم سل, هنسانعسیماشلاو طالتخاردم»ا هل وكس كس وقف کیم | سامسا ہنسانعمزما |
 هکر ول وآ هاک رو ادیدضاکلد هتکلداذا عابدلا قذشنلا تحمل اه هنس انعم كاد قاموا هل وکسكنیعو | ۱
 )۳ كم" ساشا ردیرد نانلوا ترش اب هنتغاب ادتب نور ونلوا تراک ن دعاچ هلکتو |

 ف تةق لاعب قلو لکوکه لنصف سفلا هنسکنالواولمادقا هد رح بواوارد اهنیددشت |
 ۳3۳ :ود لوکل ذکی دیدسن وی كفافو ہل: تصف نس ولا ااا ۳

 أ دنا یدآیدزولجندآ شوق دو هدک دتا لک | بودنا دیصشوقزب ندرباقم قارعاو

 شوفناسنلوارک د دوزنقالا ین اس نم شة سض  یدشباو یدنودیلکوک هدکد دنسایروسورددند
 | تیم یکتا دنا تاقاش ن وععدلوار ھوم ىى انعم یا توبل الا لک هقتناذدح |
 ۱ انکم شک علا ق كم لا عقب كل اقدار عیب كا سکس ەپ وكى كناکو |

 آهک کمر وبا نا رخ بونا اج کو قاف بن
 ۱ قانادارشو شو هدعکالذکهاومک كل ساکلاو صفا كفاکو یكی کاما ود

 ٠ نشل | كم سنا ةنطا ننکمیحاامصلخدیالثی دا قو هل آر تعال وجه یک تنا
 ۱ هو یر کالو زہ لناتیلمالا رد یلباقكتوشخقلوار او مه بر ر 17

 ناقل كازو دم زكا نزو لع سیلقلا اس اجلها ء ڈا سالمالاقت قلوا راومهوزودهدایز |

 أ نان از زى ایمر كن زمنه سالمالاو هايد دشت و یم كمال وملنبتعف |
 ٤ |هجیت تجویز وا شاما ثبت ماغ نا یدبا لعفنا هد الضا وا و نالماو «نیلتف هم | ۱

 | نسلسال* نا هتسلم لاو واکهدمنساتعم قعرجاقسیلمو هنم تا د اذارالا نم فا لاقیر لک
 فورد ہناورح نالوا فوت ی هقراوهنسن نالوازوددلبتق تمالو یوکسا| مو یف تا همه ||
 ]| برکت ال دارع ندر ۃٰوودنایلوا حوزح یتسهفرادازم هلسلما هکر دلا قالب الا لع تام لئم ا

 | امو ۆاش ینوکارف هه یتصف نالا توہم یہ جوی سضزا
 | کو اردک لوش هلن رسک مال تل زہ هال مالعا مانجا نهی داغ تنا موق ||

 اگ
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 هازارد نانلوا زکر نو دمو یارک مالو فله یا ملآا دو یا
 کر درا نشر هیدن كار رخآ وین تدارک سیما |
 | ینغو یش هلررصق كفلاو یف كالو كم یسللا یا نامر لاسق رد ون ارکان وا ۱

 | هده نش نش ویزا .نادنکبدب دهها هنش اک هکر و فو |

 | کر دنا كانك زک یدملعاو زد هتساسنعم هما وعدهلافوهجج یل اج وس عی ست ا

 قا ور ہک یخ مدعا مم بت اة روو 1د

 ۱ هکمر سار شلمو قدر رعط نسهی ان بوی چو لوکس مال خا :
 زا سالما نلغوانلپ راقچىمەياخەليء2 نال ىف كيج سولا: ا :

 | كیاحو تفبفخ هلب دو ىف کیم ر ساملا رونلز ودرب هلکن آہکردنلآ ا

 سوف ةدنزخآ دند هلک ق تفکر مع یدتناناسکر دیمسا تلجرربلرضف كاتو ی 2 4 یوم اھم ٰ

 اوج هدر یر رم ا نیما تی نیو یر

 ]| نوک ناو یف لوس :نلاضت ها اش ناو واک هدلنمسباب اتو هرزوا یاور ید |
 8 | ىك لت ید جاعلوسبنواسب سا تانيه ور دکن درب خلال |

naps a < hme mnnجج... سبب ہے ممے س وو  

 و

1 



 ندیم,

 مولا مالاضلا ملول وصل تیمجب ئاتسارکاو یدنلو نرمال مال فلا فا
 وضو :هنمویدتنا ږوب نم یلعوباور دراهفرعم دوش ول یاب زیدیا راساوا |

 و ہلنیضف ےک سلا رایدفل وا رابتعا رک ذم یکی رابدلوا یرراجهنشارجهلیف ہدب رع مالک

 ۱ بیا نفق 0 هنا هاو ان ید ا فو ەرىغ ەس لاق قلق ن دنس هفژاطسوح رکنا ۱

 ا نه بج تسرمهلعتقف شزرمه سرمالا۔ ین ہلنبنصف کا کک سرما هتساتعماا

 زارو یف کیم .سورلآ ندعبار باب رب د اسره سرت ۃرکبلا تام بودا د انسا هرکی ۱ ]
 | داماد یروزم لعفزولوا ءاکحو هلوایصلآ هنس ہرا یرومد هلیودنکی هکر د ہرکب كوش ۱ 1
 سرم در سس س

 کیا سا برو هننمارح هدنز نوا كن هرکی یبا ہلی رسک كر مع .سارمالا ||
 || ادو یف كم سرلا هرزوا اور بوتعبرولوا ناد دا دا سپر د ید هغخار هنسار |ېړوځذ 1

 | هم هک لوش سرمو مهق الخا تونس اذادحاو سرم یهو اغ تداعوبولساهلب ز سک: ||
 ۱ ةسر امل املا ردهتسانعم لعشرود هل رس ک كيم ساما ۱ هلواهرزوا تسراسم«دایزهکر بد ۱

 سا رب دوش ار هوس داری بس یر سرما هانععهلعق ك نارو ىم كيه

 TENEY و Rd ینزولیفعفوب نام هیهاد تفآ هردو

 ۳ < تادش ربا ساره سو رمیدنبا یر سل ندجموندیذش یا سیزمرمذیهادلا_فیرولوا مد 1

 [|ئاتعَرالا زواوا كم دتفآ نالوا رسم سبرمرمذیهادور واک یخ د هنس انعم زو د نند ر مر مو هنس انع ا
 كم نشا ردب زعم یمرافەنسانعم هناخر ایبردناکم نانلواجالعہلہتسخ ٥ل وکس كنہ سو ی عف كنار ۱

 ۰ |ثدلوا نا زذشغا تبا واو یخداس نسا*یذلا تتسم ہدیعوباوردفخصف تغل یس لک ندنبار |[
 درو هلک لوک دبع ساز سک ودیا فذح نهق مكر لنس ربد یخ د یڈشلا تسمر زاوا اکو |
 م نوھکھمالظف كنیلاعت یاب نادبسو وردنا لامعتسا حوتفم هرزوا لاح بویعاروسکم یم برا |
 ۳ نا ۳ EN ازفهاقفوما رنک هدف رغ لوف بدو :

 ]| تكيف سما هسغ*یشلاهتسسما لاش قمودش الل رسک كام نماسمالا ردندرافیفخت |

 هبرص کلوب دشنو یزسک یخ ك نېو رک جم یس ملا قیر دمو یرسکتنبسو |
 سو اموال وانونځزاا هدنآ هکر دهننک ل وش سا شبا ردهنسانعم قاب یالذکی کی صیضخ

 سال . و د ورا ةسامملا اسامملا هلو هدننبامولتط ہلا آهک رب دید هبوصلوش |
 || قتال مک ك بم سان انسا نا لق نما قوت تانک دعا ناکه بضخ ا ٰ
 ۱ تم و یخ نم :نماس نساا ی ار جو وا

044 

 ۶ سیا منم حر اصادالیح را سگ الاقي قل وا ندنسهعن ابیطس وعهد دن ویس

 یون لاف ایام كنو كشود هنسهرآ كنرومد ہزکب هلن هرکبتیا رولکردصم تالذکس رمو

 اد هنسارایروم دهل هرکب سبا ناق-ندعب ار باب كلذکر ار. داسر سرع ليلا سرم تونا تودیا"

 | ردتفل هدنرهویولوالا بالا نماہسریەعبصا ی لا ساق او سذ کچ یبا ولا دن رضآ
 ۱ ل HINEK ردیشان ن دظفلن یکا یس یم ینعیردنغُملدوخان

 1 تا هنسکهلپ ز سک نانو كە: ریه سازمالاو کل iy نرھلا ہراہفٹ اذا

 ۱ عباس ۱۳9 نمایم ابا ناو تجلی یوم اهمیت ات چ اد مولا اپ

 ,یِلغوا شر دو لدی هشرمو هتعفنا اد اءامایق ہریغورم ا تسرم لان قارب و بد نوسنلصا۔ ۱

 باب كوب عنارا بابلا نم اتسههشفا (یشلا تسسعلاسقبقعشیاهیهسنسنر هدي دنت كنېس و یه
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 ۱ ہلب کس كنيع و ىم كمال یصالا ماسعل فلاش ندا دوتا وا اول نانلوارکذ وارکذ هلم
 || ق ونلوا|قالطا هنا ين نیماارواوا ہاکو یرکذم درفم.نیعلالا عا ةوسضنونسل هتف لاق يج
 ینزکس كنیعویعف كمال .سوملآ .سومللآ داوسلایابرضب ذلنیج مال فنکو زكا دآ خلا تین لام
 . || قد هدزوف ن دیسوب هد ةن یرمغ هلرکهدلکا زکه نک نالوا فیتخ نینصرح هلبکق كواوو

 لوالا باللا نم اقل هسعابفسق)لاقب هنساضعم بايع ةن ك نقل رسک اق فال لاراب د سو عل |
 ندیا داسفا راس امو نالا همز زط٣ و ناقط غل ہقلخ هر ز نک ت فاقو یتغ كمال سا باغاذا |
 إآیوخدزالنبتضف دلا هتساسضع یوخدب راز درسک سکش نشل نالف یدتا تکسلا ئا هک |
 ۰1| یخ ك مال سمللا تشخوتغاذا مہازلا بابلا نماسقل سقلت ىلا نم یسفن تابقل لاقب قلوا |
 مم ةسضاللا روناوا تاکید ندع اج هلکیوپ وهساب هسل لاسفب قاب هلي لیلا هینوکس كيو
 هعاتفناش یک شکر دعبت لوش هسهالع حب وةنسا عم كع اع اجب و نمی هل كنان مو یم كاوا |

 قەنسار ساملالا شفا ین وردا رت نیواک ر ا

 ۱ ہكلوا مم سلتا یرخا دعب خرم ربط ہلدی دشنویمع كيمو هلن تصف سلا, كما

ETهلو يرسک تمالف شتا سالم نادبع“ا لرعاشز  

 سوللا:ہیلوادیدش نعد لوا لالا طس وتم هکر دنجاح ل وش هلبع كمال ةسامللا ردیعسا كن هيراجرب

 نمک ید اطالزدعَو ی كلوا وو یف كمال سوت ول ردقمناط یەنسنرب هلینوکس کوا وو یي كل
 : كمال هتناوللا قاوذ قاذام یا انا ول سالام لقب قعتاطهلبصخ کمال / نسا وللا یو ولجرلاقب

 ]| ہٹنسانمقمالبردتقل دانا هل وکس کا هو یف كمال. سهللآ ردنالوا لقا ندهمقلرب هلم
 هلبنوکس انا هو یم ك ءال ةسهللا رد امعتسا رلندنا طلت لاج اه یناج عبد هم ھوخاي ۱

 ڈلکالنوکس کابو یخ کمال سہل سیل یس یا ةسهل یدنع كلام لاسقب ردنرابع ند هندی یئرج |
 : ا[ بلق هقلاو یدناوا ناکسا بونلوا دخ لبقن هلن شک ات قنا سیل مدنلصا ندب ف لعف ردیف |

 هنفیدلوا لعف كنؤ و یدغوا فرصت نوهکیدتیا تالدا -بولوا تام وانت
 تب ب طر دنر اكد د سلاسل تشا ہد ہا زابل وا فرصت یک یا کفر صل عفو کد ہنرھندبا تلالد

 :نیراعاهکی کی ناوخا کانن اکو یکںاک یدنلبق ندنرا ال اوا لماع كلاعفاوب ویک رضا رض

 ؛یقاوخا ك سېل رولوا لخادابدت رخ كنم هلکس هکر اور دقوب زارادہا بوصنم نیل وخوعوفرم |
 تو لخاد نوا یقایک ا اتو توا لعق *قیِدعت نس هلکاب قلطنمدیزسپا لوعن زالوا لخا دهن رخ 1

 .تدلاعفاوردزت اجانغتسا ندهنسا نالوادک وما رب ززدز اج خد "یسهلوا لخا دوردشلوا | ۱

 سلو: كيلا تقتشا و تاتقتشا ون ردبا ہی دعت ننف رج هاکو ردبا هیدعت هلفرح نولوا هاکضمب |
 ۱ :انسح لوقت یکی نی دلوازاج اجهدنت اوخاو اسر دلکدزا اج دقت نب رزوایدنک نیربخ كنس هلک

 لوقناک ادیز سا وقلاءاجنلوقترونلوا نت ناروا واەاکودیز ئہلانسحمز وجمالودیز ناک
 ایریا ا سبک اب وک سزولبق بوتصنم هلبا سہل نیربخ بولفز تنم هدنتحت کن سل نمساادبزالا

 ۱ سلا سا رد لوا لصفنم رعض» هکر او ردقوب ردژاج كم د كسہا موقلا قداج ن ےن سو سرد ۱

 یرسکك ال یہا ہنءانمعاھشەنسکرداسیب لیقف ابو هزمه سا ت یخ
 كم سالا( مل الصف )ررتوک كسروا وب ولکد هن هکر د هود لوش نسل یدتارغو

 كبجو ىف كم ةیموحلا تدستفا اذااسأم مهضن تس اع لون قاقدس افهلیوکس
 ہنس دغئاسط هيس وج كاذكهلبخف كع نوعا ینموجلا رددخ اطر, ندهرفک سی دش ك ناب ویک ٢

 | دزفنكدوہب ہلبا سوجم ید تا یوا ىلع وبا یٹچ هلیفذح بس یاب سوجن نالوا:بوسنم]|

 ]| یکی زاکدینربشوةزبمشزابذید نوو نوک دو دی دوهو یدنوا قرف هانی یو[

 سس نب

 نس -

 ۸ جر



 و

€ 

 س

1 

۱ 

| 

 ۳ سک

 وفن سال ید ہبابحو نهل ضابآ تاو مکک سابل نه یلاسن هلا لافزونلوا قالنطا یخ د هنجنوز |

 1 اتن ہلال هبشاو ط۔لخااذا:رئالاۃبلع سلا لاق قلواهبشمو دل |

 ھا هلب دی دشت كتابو یضف کمال سافللا ردنوصا هلام دندشن قلق هب شم نونا |
 دهن وکس کن هلسهم ءاخَو یف كمال سس سالا ۔نسلم لقت الوس الجر لاش هنسک نالّوا ١

 بلکل سن عرسا لا ند عبا را بالا نما لاه علب ةعصفلا سل لاس قالب ا

 ایل ہدناق مدیا رت ہذرارب سا نالو ایغالنوا ص عن رقبلا تحانبممھلوف ل شرقا

 ج تسد تسدل لوقت ثمکید قراج هنغایا كن هود عرکتلا نرو لع سیدلتلا هنسکنالوا موش ۱

 الی سدللا هتسلصا اذا فلل تسدللوفت زر دیخد هک حالصا قخ تالذکو هتعن اذااسیدلت |

 |5 لوالا تالا نم اساسا ءالک ةبادلا تل لاش كا لك البد دشت تنی یخ کال |
 ریسک تەز ھ سام ساسلالا اربد هغوی قوا فتتو زرد هنغا دود راوط هلنعنو ان .هتلنس ||
 جادا هلی كمال س 7 اسلا اسھت اینو علطیا ضرال اتش لقب كم ارومظیوا ادا ۱

 3 الا ام هلب مس کم كوه شاطللا ساطللا از دفوا درك هلکن آ هکر دش اط كوبل وش
 اتركك اطو تف ك ال ̀ سطللا ردشاط قجدافوا درک یخ مدلم هک ۴

 لا ردقلوا هلو! ثولم ہاکی رد لعل ی انعم كل هسطالف یدتنادیعوب اوردقعای

 | انا بابا زماسبل ہللا بوما تنا لال اٹک لینوکس كانو یم كمال سال (ماللا
 ہلا نھ ںیبللارمالا هيلع تس بالوقت 2 هنس انعم قلق ەش قاق نبدتلم لو کس ك نانو یخ کمال

 هم "للا بنا راربد ی د هف مشر اق تلط ںیہ لو نو سلا م ھیلع ات نیل او لاول وف نم تططلخ اذا

 اک کل سابللا عضاوب سېل ة هش ىا ة يىل رئالا ق لاقي قلوا سابتلا هل وكت كانو
 للو طانععتالذکهبنوکسكناب و یرسک ك مال .سللاو ءانحع هلي غف ك ناو کیم سیو ةن

 كن ناو هم سابلو شال نامهلغ ال جذو هلا سبلونکآ سبل لات رولکدهسانمتوا

۱ 

 ور لا تر دراز شم شد

 | ةع ءا ناص ولامن ہالوقودنسن نلیکهلبعض كنابو عف كمال سوبلل_ردیس بک نالواریصقو
 | سو نا وانر اقم هب هن رب هلب دب دشنویمض كلامو هلنبتغق سیلتلا عردلا قعد دا یی

 یر وہم توردشراقیبهنسنر ةسناللا بوّلاو یهالات شلت لاقرب دد,

 ادا اف تشسبال لابه رارد راربد ید هک یتالوا هدنطاب هسیالمو هتسطلاخاذا رمالا

 ذ = كاتو کل زمہ یاتاالا هننست قجةنلواع انسا هل يدق کان کو نسللا

 نعم قئالب تالدکه بن وكس کكياخو یض لال ةسصللاو هل وكس تااحویقف كمال ءَ لا

 الاب کامروش هلی وکس كمالو یرسک هزه ساحل الا ردشهل وا تاوردل ون ندیوقمو
 || نج المان الف تكر منهلووقورازپ نج الب هرکال احو یف کیم نمحاللا تشنا اذا ضراا

 اک نرو یلغ سوحاللا رالب یدالوا هدن یشح ورقب هکر درسا لوش دارم یدترّیضع

 عش ره هو مدلمب و لوقن < اوقن < سدل فخل ام فج نان ]وا حالصاهلبدتاد شنو یف كلاد وی

 E اوج هلو منج و ید ناف هفالوشهاردمویرتسکت لا دو یف کمال

 |[ لوس لوش هللا نیتلمهم نیسو اطو هل رسک تم سطل و ردتفل هدنسانعم يطا ہل كلادو
 بوت ۱ هیبت هشاط لوا كکرآ نالوا "طولا دب دش ر ولوا هکورارذافوا تل د رک هلکن هکر رب د شا

Nsلل نبت انعم راش اط نا نلوارک د ی ہل رک لادو یخ كم سداللا  

 ت0 :اطؤ یز کیم نسطللا نسلم اريد ياسا نوصکیدا لکا بولوب ن آر اوط زدیعسا گنوا:
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 07 ءاہعلاا روناوا دع:بوخ وخوزهلو|لئامەھابس هکر دیکنز اد ودهلینضف كنیعو
 سس تست



 بتا

 2 ا کت ردجع 1 ۳ رد رالعوا جرج تان وا ۱

 سکر کلا یک PROTOS نكر كلا ردنوافورعمیراکدبد نورکهقف
 وب کا ءیراج یس انا كنس انا ویماناكنآ هکر دهنسرلک لوشن و 2

 هنددنامرخ "دمو یرسکتانبسویمف كفاك س پدکاار دشا وا دردتعاج نوا و اب

 كمالو ى كفاك ةساکلا زاس یباب هلکنآ هکج زکه لبن وکس كمالو یرسکتفاک ننلکلا هلواهصق ||

 يپٹذ لاقب دروف نالوا هدنکنراجرک4 لف ك مالو کنز مہ نیاکالا یلواهدنکت ر جركه بنوك ||
 سک فاک اس سانکلا زولو)لخادەغاتب یعب هساک هکر دوهآ لوش هل منک نون سناک نسناکلا سلکا

 لوكس کیونو ی كفاك شكلا هنعم هل دن دشنو یمض ك نونو ہل شنل قاٹا تای 8

 كفاك سنکلا رات كااراصن هلن دمو یرسک او یک د كفاك ذسنکلآ ردي دا كر هفوک
 رسه هدننیغم راب دید هک کی دو کوکو هند شن و

 ٠ رونلقہربخد٭ هرکصنادک د لوکو د بولدیروقهرزواراش اط هکژرب دی خر ہلا لوح كلذ
 8 یدهننک لوش ہلتَضف سکالا هتسانعمنادندء هانوکی وا نندو

 ۳ یبظلا سنکل اقب لوک نغاسب وهآ هلن سونکلآ یغاتب تل که دنسا راہاغا كو مآ ||

 | وتو یوکس كفاك و یرسک كي: ةتکللا:لوالا تاللا زم اکا تات اون
 ا هساکو هنسا نعم هماق قدنزو ب هلم كفاك ةسانکلا دنسانعم بوراچ تلآ ك جب هروب هیقف

  Ssنرو لع سب هوکتلا ز ردرلهر اتسراناهک درازدلب یرلکدید سنخ سنک دنیا زای عب :

 سس ےہ

 هناشیاعتهللاو تیدطاقو ہنیلف یا اسن د وكن هسأر یلعدتسوکل اف كمردنود ها لا شات مرکنلا
 هلبنوکسلواوویتف كفاك س وکلا كاغسا كس ار رانا یف هرکد لج امت هلا كش وک كلذ تلعفر
 هرزوایغابا جواهودوهسلوا هفشایشاب یعبكلاذلعفادا سوکی ساک ل اقب كىشۈدەغشاىشاب

 رربددغلعب هنیرزوا یو ئر هل لواوو یف كباب س نسواکتلا هدلاحیکیدنلرکم راد خو هکع رود
 ,لبطرازالح FES لوشەلی دمو ىم كفاك سوکلا فلٹکو ژکاذا سواکتم بشغلاش

 یرلقابا هلی د دشت كنا خد هدنرخ آو هلل دمو یتشكفاک یسوکلآ ۔ردہرعموز یدشا رایطعبهتسانعم ||
 نزولع Ey ندیعما كدکر مر ہللد دشت و یف ك واوو یعض كم شوکم تآنالواهصق ۱

 هلن وکس كناب ر و یف كفاك نسکل رد دای سانات كنهلسفر ەد ع سمپهکو هنسکنالواهض رغعح

 نالغواس کو ردنرفلا یک وا هکر ذندآ تانکر ندلاجرو ردیلباقم اتقا کک قلوااک دلها
 دلولا ساک لاق لوا فن ظنالغواتالذکه برکت اک فست انکلا لا راو د دەل وا یذو فیرظ |

 لجزلا سکا لاقبا قلوا یح اصدلو 'ٹن زظ هلب رسکكنهزمه سایکالا ةساكو اسك سا

۱ 
 لبر لفلاو یدمو یرشکتفاک یسکلا ١ 1 هاضعع هل ددشتو یف كتابو ضم سنکلاو

 زدمہاٹعم نانلوارکد هلن صف كفلاو یدمو ىم كفاك یینوکلآ ردتفصكرو نالواهشر 5

 ڈساکلاا تباہ قافیه دیدشنو یض كابو هلنبتصق سسیکنلا ردیفوم کاما
 ةسلاکموفسایکلآ ینهتلغیا هتنکعهتساک لا لمنکچتفا رطل يفق كنابو یمن كيه

 کر

 ۱ تک فرو ی لس دو رک ك لابو ٰیتف كفاك سیکلآ و ۱

 ی اک

 سہ ہوس ج

 هدنتف یر ضعبر دملساعمردغءل:وکس کابو یف كفاک ناسیکآآ ابد سذ هکیاردغا ۱
 لنآ ردیذآ نال فالتو اطفاور هلیدی دشت كنهربخآیایو هلت وکس کنان و یف کخاکک ||
 ہلیدعو یرسکتفاک نکلا ۔یدبا ناسنکیقل رو رم هکر ریدر دیناسعکا دع یا نب راتخم||

 تیر سس نکی لب :وکس كفاک و نخ ك هزسه :ساکالا لروخ ہے آہ ناک هدنیک
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 eee اذا نالفرادا وس ڪج لايق زرد TENA 0 eT رپ

 e اذا یاتلابابلان هنر سیکابش رر دید هکمکح - ہرەقر خ یشاب سکحو

 نوڪ گو آر رکود هنیرروا كفرخ هکر دقاربط لوش els یرسک كفاك نکلا |
 کدو ر | بوبا لابفا نس هید هک لمجو لوش و وک نکچہیەقرخ نشا هلی كانون ہزمھ سالا

 ۲ اکا هنیسانعم سرلا مظع هن.نک نالوا وی یشاب هایم كفاک ساکلا هلوا شعب رایدا
 دع ونرب ندامرخ هلیدمو یرسکكِابو یف كفاك سیکلا یلص امرخ ہل ےک“ لفاک

 روم اونو اک فان نیکی کای لوش دیوی کو كابو یف كفاک ےس رکنا
 [ دنیای دم ایسنا کنین لوشروف اکلانزویع سولکلا رول وا عفاورپ هدلب

 یخ لاک سدکلآ ریدر دیس همدقم كنضرمعرص ینوبو ررید یدصاب , رغا بولو برطضم
 ےہ ےہ AEB REN ریڈ روا ہا رو وکسكلادو
 ولا نا خر نا كعرو یک و لک هرغاراوط ةلیددشنو یغضكلادو هلند" ےد سیکٹآ

 کف لزءرمه سادکالا ینمرخ هکر هلبنوکس لا دو هلبا یم كفاک سدکل ا لقثماک
 ؛داکلا ترایمانا تسدکل اب د یسهرسخا كناناوبج مليم كفاك سادکلا ہنیمانعمرانم رخ
 ]تیتر نوسلوا انچ آل اف لرکر ونلوا موبهشیازماربهلکنآ هکر هنس لوش ہلی رسک لاد
 لاف رب یثآ_هسفی!ندغاطوهآ ناس ردن دلبفوو هسداراو هک ہنی اما كلو بو نوسلوا
 1 ی حرانوراروندبا لاه ارپ هلسحر اب مکین رزبد سد اک بوندبا
 دم ہہ هکر ران. نانلوا طلخ هالوب لوش هلنوکس كنارو يرسکتفاک سرکل نیشودهناوص
 كہ مہ سارک لدامچ سان هدنآ ہک ل رب دهدهروالوش سرکوەلوا بلاتبلاق ولبابهرزوا ضمن

 ی اوز تا نانو کد ةليرسک كن همه سارک الا رب دید ہلضا سرکو یج ہیَف
 ةنسانعم لا دل رسک نار سراکلا زا دل تس رک لاسفب قلوطەلباہزبکت اج دوخاب هلتس اصل ما لوا
 ٠ | سرکنآ لاتا قلوالخادهرزوا یزوو لود هنیرزوازوب هلل رسک تاک ك هدیه سازکالا

 كنا یعض كفاک زكا زرکیٹؤد هنیرزوا ر بو بوت كلذکب اکناو ابکنمهیف لہخداذا ین لا

 م یمرک واوا اکو وجج دهن كابو یی كفاک یس مارکلا تخ اب دن تنه رخ آو لینوکس
 ]| خززمنیکنالوا كوب یئاہلیدیبشتو یخ لواووملدتف ورکآ بر بکس كفاکر لرد
 1 هد دمتم فازوا زج هلب ذی دشن كاارو یض كفاک ةسارکلآ ردیعمایخد دعا یخو تالجررب سورکو هنیأبنعم

 0 اوران رج یج هب رسک نار ویی فا, سیرارکلا ردیدح او سارک نسانعم
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 ان ول درکو بک املواد! پخ ی اقلا ضدزکلاسفناںیکغا كولب هلولب یرکسع ||

 دهنسک لوش هفف کال دویم كوم تل لریدیند هکر یغاسدرکو

 براق ج دهن سانعهزب م اخو هادا نالوا هدنرزوا ما هلینوکس كنارو یرسک خاک

 ۱ نه ر51 نماخەطفو هل رسک تلذکفاک ةسناب کل ڈان کلا ردیرهم

 سیدارکلآ هنس انعم لرزبهوزکكلولب مظعرندراولنآ لینوکس كنارو یاد و كفاك
 و لک سو درک هدماعم و جارض تخ اص و هی انعمرلکولب مظعیج ء9
 کادو فن ان ركب لبخ هدنلوف يديد لبخا نما ةعطفلا نره وج ابلاغر دنا طلغ
 داک << هر یر رن هک کک یبا "و ددش | تلفغ ندمالکقاینس بو دنا لوهذ

 ]هتک ےل ستم ةسدزکلا ییکیرازبدو یکی راشابز وموارزربد نیودرک

 31 اد درکو ردقعاب اب هرو كمرشود هرب هل و هلباهدحومهاب مملو ضرالاهب جلو هسد 1
 3 سک اذا لو محلل با یل علا نس درک لاش زر دیده مه هزر نغاداونلا

EE۱  
erer nحج  
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 ۱ نیت یض تادتلنک سیو سوّقلا ءان ہنغیدلوا ثنومردیررخصت لسوف ا ف وا وو
 كانو ئر تک ك نسو كفاق یتقلا ام ام سیوقربخ نوه للا فو هان هنفددلوارکدهردر ریغصت |
 | كشوف كلذکهبرسبک ك فاق سابقلاو هلبقف ترهرمه ساوقالا هدهننانهراباب جہد دشن |
 لبصا یو اسابقو ةسدافم تسداقواس ابف تسق لاش رولک«دهنسانعمرب دقت سابق وردي زاعج
 هرکصْدنآهرزوا ینزو عولفرابدیدوسف بودبا عدقت یلعفلا مال سپ ردلوهفوباّرز یدناسو وه
 یدل وآ یتسق سن ی کر کد تاروسکمننیعكنس هلک ی صعرای دت اروسکم قاق بودن بلق هیانیواو ۱
 فرج هلءاغداو باق عی یدلوا ند ةع ب راتاود هرکص یداندهنالث تاودلوا هرزوا نرو میلف ۱

 | هلیدنتشت كنابو یر گو نتف یوسقلا یدلواهدنس هزم یان ر نبغلواہدنسہ ان ىلا |
 نودنا در یوا ۋه دتل تلاح سیدنا تولقم ندلوف هک یدباعولف وار زر دیت من كنس هلک یس |

 ةسیقاه رغ یل وەہرنغب ى لا تسفلاش :كرعارب دقت هل وکسكناب ابو یه كفاق قلا رايد ددیوسو

 ةتشاتخم رادقم تا مت واریدمت هل کپ نارو 00 سايقملا هتسقالافالواس فو اسبق

 دفعمشلسا قو اساقو ةسدأقم ی مالا نين تسیاقلاسف كہا سابق ہارضف كانو نمت كج٣ ًۃنِاَعلا
 نناتفالا كتشدنا سايق هدهتسنو هلکنآ ینعی ساقلا قیعزابان ا ت6ت شیفت د

 لاقت ورردوا نکا يا ہرەسنَش یاهربخت "ده ساتفب وه لا قمزگیا هلررسک ك نانو کانءرمه
 كلاسك بودا ادتقا هناناب لغوا عت هبدتسو لیس تالسب یا اسایتقا هی اب ساتقب روه
 سی وَعتلا ر ديد رفه تناسیهر تهارو ردیتس دعم وص كيهاز هلی كا سما دولوا | ۱

 ل لب رسک نا :و كن همه .ساوقتسالا یا ادا اسوقت لا سوق لقب كل بولوازب مک نزو لع
 7 س وقتلا هنس هنسانعم رهظلا نم هنسک نالوای رکا یسهقرا هلبصف لواوو كن ءزمه سوقالا ءانعع

 كيه سوقلا سوق ق دم یادسوم سوقتى لج لاشي كىرتوكى اب لېد دننو توا وو دل
 زاراغاب فنص هتیززوا كنآ یرلنآ شود هکردننالوش طف كواوو ینوکس كفاقو يرسک |
 ینوکس كناهَو یف كفاق سلب مقلا زاد ید هفرظیزلفذوف يابسوقمو هدنراکدیرکسادتا ۱
 بن وکس كل و عف ك فاق سیل ہنشانعمرکذ لآ زا یبکشرمج هلا نیک كمالو یش كاز
 ردشعا دارا یسک هدیواویظفلوب یرهوح هانم ىلع هترذهاقا ءى شلات , ىلا تجف لات كا سابق |
 ییساناب ذث كن هلبنفرت ندرمنضمسنقو هوا داری هذینبنیمههکر دوب تینا نکلو یدتنآ رور نالا کت ۱

 كسايلاو هل اب زدرضم نس ايلا یسادن قو هلن وفر درم نبال ایما وردنالیعبسقلوا هکر دیدآ

 الا AEE ارب ساقلاو هلبدمو هدمو یرسکكفاق"ن شیلا ز دسفیقل |
 لاقب كم زکب هنوف هدیدشت ویمن كنابو هلنبتفف سلا سبقت حرر دفا ناکاذا عر نسافو حر سوق |

 ا كزانآ ین عد هلال واب هلاك ہراسمشآر هلا هدها قا هبلبا تانا | هرلثآ دو بمب هبشلادانالف سبقت

 نیر ردیف سبق ییا ندنسهلبقیط هبنوکس كارو یقف كفاق ناسبقلآ هلغلویسولدازآ
 یف ك فاق نسفلادع رد هراخیانبانعندمنهنشافیربو رد هر قانا انع سقى رب

 ردهعن رێ دسا یراالغادح: کک دیصفان سّفلادبع لّوا هک ددسا ردیا یی نیر

 یدیعلسزاب دوهتسک نال وا توستمهس دل دنع لبه د دم ءان هد نرخ ا آو لطف نفاق لن ین

 لاش كا: اشنا ہنس لسف سنقلادبع هلبضلفافو فوكس كنابو ہن نشت نشربد

 ر.دتبسن هنس یی سیف سبقتو فا نا رود هک نفتو را رس
 یلاصت هللا لاق ر دامس ٹن "ومرونلوا ترش هتساز هلکدا هک ق انج سا کلا (فاکا!لصف

 هک دلوا هنسن ندناب ورشم هدنجما اغ ونک n اکی دتبا یار عالا ناو ءا ضب نعام نم نس اکب لو ر

a 

 را تسی اب كخروا بوقی قرح نوک بو یف کفاک سیکل ینجج هل سووکآ ۱1|

 سلبه»



 ا

 غفاکْلا نر و یلیع سوم املا كا ليم هبورغ بولوا طم زدلب هلیرسکفافو تل هزمسه ۱

 ےک

7 
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n er arیوم  aaaا ا ا  

PREكسربد سالا  TERETEتاو  

 | فذح یواو كسربد سالف هدربکتت تلاحو هنس انعهرلدیقت كلذکه رزواروکز من زو ك سرب د یسالقلا
 كسر دیمالفوسنالف بوروضوع یاب یدهدنسگیآ كسرابدرک اون وا نینکآ اضع امجاهلکعا

 ]| نسربدةیسافلا كسنرابدرکاوردپ ریفص توسل قدارسکزو ارقف كمال وی كفاق ةسنيلفلا
 ۰ مرید هسینيلَعْلا كس ررنوص و ءندفرحنالوا فوذحز ا وهلي نک كنيس و یت كمال و یعصكفاق

 دیدن ویععكف اهكسربدهیسالقلاد وخا هللدم ویرسکح نو نو ین كمالو یعكفاف

 ۱ ككیدف اعج نسەلک ةر ِلسلیدكع :اعج ہلیفذح كلان نسهلکهوسالفر ؟اوەلیدی دشت كنریخآ

 1 ۳ هدب :نمالکیداوبنلق یلضا کوا و نسر د سنلف بودبارتیواو هلک فذح یبا
 ۱ تلع فرحیرخآ كما ناخویدنلوافذخواو ءان هنفددلوا هک موعضم یل قام بولوا تلع

 | ] كساس ب رولوا بجاو نمل وا لیدی هبهسکه عض هسننا باج ا سا یقین وا موع یلبقام بولوا

 | | هدنزهلک لداوق اور ولوا مزال نو ال العا یک لالعا ضاق نغلو ار وکم یلبقام بولواابیرخآ
 1 سایفهنرز واكنوبران الوایل اما كوبر ئاسو اسو هدلاحیرافدلوا عج نوجا ول دووفح ر دهل وب لاح ځد ۱

 1 نر و ىلع هلن وکس كم الو یخ كف اق الفلا ردهنسانعم را را لیا هلمهمءاخ وتح و نوساوا

 ۱ لوک ی ان مک ك نسو یوکس كمال و ہلنصف یسلقتل | كم ر دیکهبقت ةج رحدلا
 || هتسبلااذا سالفتو یسلقتف هتل لوقت كيكة بقت تالنک هلبعص كلونو هلنبتعتف سنلقتلا
 | كمالو یض كيم سلقلا كعاییغت بولا فو عرکتا نزولع "سيلفا اهسلف هو شلقلا

 1 بودی كلتش ہدزکواك هد کد لک هزهش كب هکر د هنسمک لوش لید د شدو یرسک
 روا اوز جار اویاردکع اقا هلباوملع اونا هدکد لک هرېش ك رکان زو ىلع: ,سیلقتلاهییوا هبانوا
 كفاق سللقلا ندنعددل وا بلای وقته نکپ وک هکر دایر دلوش هلدندشن كمال و یف لاَ سالقلا

 میچ ردیجما كن ربهداعنص هرزوا ینزو طبق هلبنوکس كان و یدیدشتو یخ كمالو ىض

 ہن نعدفطا اکآ [ هک ذاولح نمنجر طو یدشمعب بودیا بارخ ھنکم انب آی یدشعاب
 کد نرد هدننرفكنسانادلو و ةن انعم صوغ قلاطهیوص لینوکس كيمو یف نفاق ملا رربد
 PTO لیمو ىف كفاف سامكلا رربدهما نطب یقدلولا سغ

 یدعتم سک سب شناههتسچیا سما ءا لا هه لاقي راربد د هغمردلاط دلاط هب وص سکو

 | ةسماقلا انا یف ہتسقا لاقبر دتخل هدنس انعم قمردل اط هل برس ڪڪ كن« هزمه ساخالا رولکمرالو

 ۱ هلکنا ی نودیلاغم باب  ییعد هتسمعف هتسافلاقب قعشردل اط هل عف كنا معو یعض كلوا مم

 0 ]| ہدتحاس عنا یتعیهنم معاوهنهرظاناداانوح سماقب را

 ۱ مس ردهنسانعمقلاب ل اهل« *ءاحتوحورار هلو ب ودنا بارغتسا هسنبهنح اهل ن دی دنک

 تالمردشلرویهدنفیش ٹی دحر زج و دمو دمظ٭+وہطسو یار ها سومافاذهلاقب یسهنروا كنایرد
 اماں تمنا نالوا لکٴومەاب رد نعد ضاغ اهعفزاذاف ضافەیفەلج رعنضوااکر ھا سوماق لک وم

 وەانتَضف سلعلا رود هکملکچ >رزحو هفعساطوصدمورولکح هسرد)اقنغاباور تطهسصب

 2 سلقو وا هدیار مال ہکمردبا نظن ردپایرهود» هنس انعم رخ زرحابر رد نیردہلیدیدنو یف

 كفافس د وقلار د ەنسانءەلصاهلنوكس كنون ونوی ردك ك فاق نسفلا راریدهدههتسک نالقاناشلا طع

 انوا هدنسارایعالوف یکبا کا | كلذکس نوقو یس هپد ك: ەغلغوت روهدهلبنوکس كواوو یف كوو
 | ہنمانعمعارذراربد د دیخدهنوشرآ سوفوردزاج شنآنویربکذن دن هنس انعه ناک یاب سوقلا ردک<یرویس
 ۱ یمض كفاق با وقلا ردیسا یخدكجر ربدکو ڪڪ سوڌو نوجشلدلوا ِساقانوش را عوردم

 ؛لواوو



1 

 هلت وکس كش و یرسکكفاف سبتسقلا رارب د هغه اح وید سوق سوق هبلکهسقسقو ہر و تجز |

 | نعقلا.هفقفل هاب رسک كفاق ساظتقلا ؛نا يملي توكس كنبسو ىم ك فاق سالطسقلا |
 كنیعو كاءزسنه سعقالا ردیلب اقم ككلب رکوب هک ك مرکو را هقرا بوقچہرڈط سکو ک تخف

 خد یجوا رانو هب رسک نیغو ی كم سعاقل وهاب رسک تنیعو یہ كفاق سو ایف
 ےک دەئآل وش سعفاو س غاقتعو سەقو نسفال جز لاق ردەنشکنالواہرزوا تفصنانلوارک

 والام هنس هقرا ین ولو یشان هکر زن ذی ہود لوش نتعقاوەلوا كو یس رغض ت یو شیک زکا

 یدییعدهلوا عینهرابدهلجر لوش سعقاو هلوا لوط تاغ ىە عا ہلوا میم هکر رد بدی لوشسعقاو |
 ءاسعفلا ردترابعندهریههلسعقا ندنزالغوا طض نا ناتعفالا داى د كاتب و هوا ف 3

 لہ .ض كنیعو یخ ك فاق سوعتلا هو تبان تر لوش دلو یزکس صو ی كفا | ۱

 سوفت لاقت لاش قلواربب هدا لمص كو ا وو هلنتصف سوعقتلا هلوانکشودهدان ز هک دەج وقلوش |

 یضف كنان سعاقتلا مدهناذا تالا شوعقت لا ابد ید فو طز وةلي ب واواهنهکواورنکاذا جا

 هیفمدقس لورخأت ادارمالا نع لجزلا سعات لا قلاقو ززکب ولیکر یا هدصوصخر بعض كنعو |
 فلخ لا محرورخ انا نشت لاش قلوارخ ان كلذكه ل رک نیعو كرمه :ساسنعفالا |
 كنهرمه ساتخفقالا نویی دلوا قوم هنس هک رح ایدناوا ادا د رخ ا نوب تک او

 قارطنالواولهخار د. هلبنوکس كنرعو یخ لفاف سعفلا ینلوا قو نام بو لوا قغ رسک
 هلبصف تافاقو يمص كي سعبقلا  سهبقلا هنس نالوادیدش لب شک نو یف كنیعو یض كوه ها | ۱

 ڭم ° رولز هک ی ربغصت تكسسنعقم تالذگهرزوایوقدرم هل عف كنرعو یم فاق :ننبضعْلا ۱

 هبوبسكغااشا یک بوللافذخ سو یدرتتا فذح قش نالوا هدرخآ "آب ودیارابتخا نفذح |

 ن ورعن ثزاح ینساردیبقل یساباب كن ہلبقر ندا هلب رسکانعو یم کیم سعاقم ردیلوق

 س ہذئاز فورزحردبعج۔كس.ذعقم ہل كم سعاقلا ردن انمیمالعادج هکر د بک

 ماو ر هتساهدناز ق رحولکذا هنرهیدم وا فذح مو رد ہربخنا نیسؤ ردنوتلواهکه لکعافذح

 .نسرمم هد همر : وصوعن درافرح نانلوا فذحو ویدنلواهداب زنوجگاهدافا نشان لاف مننا

 اب هند نیفرح نالوا رکص ندارم ؟ب دید ضوعو نسب و سراب د نس زرو طوع كاسرادد غن |
 دن "از فر>قلوا مزال ضوعو نسود ساق تسابد نسزپدنمعاقم كرا دز دکر ونک هتک اف |

 كفاق ساعنقلا نوسلوا سابق کو به راژ اسوینک لی دان هال دنفرولواتفویتد داوا ی درد || |
 ۱ هدونمرف هلب سکكنیعو یعطكفاق سعانقلا هنس اتم عرب هود وینوکم تاون

 هتسانعهرا هنشک هدومرف جلب رنک ك نیعو قصف كفاق سعانقلا هتسانعمقلطا طظ

 قاشلا بالا نم ساب ساق لاق ریدخدهنننآس قو ردززامالب نالواهدرانکن فشلا سول یی

 ندهبترفو زك او نوسلوا لوک ن وسلوا یمولطرغآ ك تا ناو

 ینیدلواولطهداب را دهد هفغآ ین ارش هساک سلقوردبل وق ل بلخ و و رید( قاک  هسرولکهرکص
 ڑرکہ شا هکه ین هلی لنش و 4 هلتهف هوسالقلا وسلقلا هتنکنانا قد تر هل رسكك مال سسلاقلا سلاقلا ہدنیح

 تسافحوتفم یناقهلمط ارور دتفلهدانعمن اوا ازکد هلن مسک ك اسو یش ك مالو یم ك فاق ةیسلقلا

 ناخ و كسزدبا بلق هاب یواو بو دیاروسکع نیس كسرولیقوعض«یقرک ا اوكسرولیف موم تم

 — ی

8 

 ۱ رب د هب هنن ناز وتجز هلا هلم مم لا د ادوات ادناک اذا سقف سقرسلاش رسی رب وت جنز

 هلک در وت کا لدی ندنون یر خص تالذکه صف قاق و یم ب سبعقلا یریغصت كسسنعقم |

 | كسرلید تو یرواو یر ردراو دا یکباة وار ر ضر ول و اریخكسارغصت دوخ اب بودیاعچ

۲ 

 هلنرتمص شولملا رولوا ندنغاربہامر > دوخ بندی هکر دنا نوکس كمالو شفاف اغلا
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 ردتفص ن دروب لەئ انعمەلب دمو یر عیک كنارويفلفاق سیرڈلاو هلن رسک كنار سراقلا ٰیدتنا |

 1 روم یو اور هر دک ك فاق نوب ثندح باحصادیبعوباو یدید مزار د هدنفتالولوا ۱

0٦ 

 1 ہد تا ها رک اهر ررر دهککببابویاشیا
 ا اتمدقناکاذا سومدق بسحلاق ردهنساسذعم عدق ہلٴوکمكلادو یم كوم و كف نومدقلا

 دیش یاس رذاذ هلل لاق ہنس اسنعمد دش درب قوص هدانا د وک ن كار و یف كفاق سر

 قکوطسرفودتفا اذا ینا لا بالا نم سر قب دزلا سرقلاش زرد ید هاوار: قونصسرفو
 ال ردنا درت ادم ىلا وادق وس تجھ ملا دجاداناذ|نیرفلاق زاك ھنن اتم |
 ار اهیانعهوبش لاو ن نکار دهتشانعمدماجسرفیدتنا تکل ا ناو وبا ا بالا نهانسرةدرملا سرق

 ۴ ل رولکیخد هنس انعه :هاج سر افو س رةو صراقلقت الو س رفوس راقم ویلاد بلا لاتش

 ۳ هنگ یشیو چ هرکصن دک د شب هکر ار د هخلاب لوش سی رق ك “و ادماجیا اسراقواسب رف مولا ءا

 ۲ مرکتلاذرو لع شد شد رفتلاو ہلیسکحلزمه سارفالا رر ؤطدعحلوادس اتار دبا عضو

 ۱ ۱ غ و ءا! | تشرفلاقب رب دیخذ هغو غص سو رفت وا رقت هشرقو دربلاهس فا لاقب قفردک و ط

 هدومرف ہلیقیفخت لب ویرسک کن سو یعمض كفاق ةسارفلا زرد هه رها هجم نبش نشو ةندرب ادا

 سارقلا ارقلا یکی ۱ دنلواهداب زەدەبناموەدەبعابر ر ردشمل واهداب اب هثن :رخآ هتسا نعم خط لجهود

 1 سو زفلا و رفلا هدنم ردیدآ كخاطر هلص كفا شار هنس انعم هدرا لاح زاغاط ی وفض هلرصف كفاق

 | زاملفنک اسار واهس انهم نب زا ھوک شد یشاق كوا كرکاہلیض كلاب و هلبفی فتو یخ ك زارو یتف كفاق

 كازو هلي رسکتاق ساطرقلا ردلکدندب غ دینا لولغفازپ ز یک وسط هدر عش ٹر ور شالا

 2ھ /د ید هاش یراکدکبد نو ا قمن !قوا ساطرقو ررازابیزابهدنرزوا ہک غاکه لینوکس
 ۱ ۳ اضیاهانعع هلبنوکس كنار و یف كناطوكفاق ساطرقلا هانح# هلبض كفا ساطرقلا
 و نیوفرقلا_باضااذا سطرقیهرلاق تمزدشرز هناشنقواةج رحدلا نزو ىلع
 ۹ قرار ویرسکلرافاف "نیفرقلا سلما اعساوناک اذاسوفرف عافلاش ر نالوارودو عساوەلیعص

 ۱ لاف كا توعدیلک هحرحدلا نرو لع ةسفرفلا هنس انعم هد رخ سکمكنسقافواهلیئوکس

 ب تفضلت باشن ورب لینوکس كنارو یمض كفاق سانرقلا هبتوعدادآ بلکلابتسفرف
 ېز د هد کالج وغوقو قارا بودہا بلط ینسنر هارد, دشن ك نسو یف كفاق سل ةسقلا هن

 1 ۱۱۰ کت یم سسفلا ررب دیدن راس رهدندو هداعتناراص؛ سفو هنس انده

 أ | یض كنبسو هنبتقف سنقتا زر دهني راسنر كنار اصن ه دن دو هد لغ تل ک ہلیدمو یدیدشنو

 ۱ | یخ کفاف ٰیسقلاا اھت من یا لیلا ےھت ۃاوضات تسسفت لا كلکد ِبوروا قالوڈ ییهنسنر ہار دشت و

HEF ۱1 | نیب هنا تيدا ف و الو تری وتو و یف شنحر هل دب دشن كناب  

 1 || یععاویدیدمثعا ارس یتالول وا نكر دب وسنمەسف تل وک رد زال وآوبیدشادیسعولا یسعلا سال

 درعویدهادلرهش مات نا ار هلم كفاق یدابالاهدغاسنسق قددر یدیدر ولبفتبا و رول غف كفاف

 نسوسعرالت وازکلابہداع زم کل د هقانلوش هلی كننسو یف كفاق ا یدبا یر كنس امکح

 تعراذالوالا بالا نءاسف سفت ةفانلا ثنفلاعش هرزوایباور یاتسکو دينو ینعهواظفل یک
 ۱ وهدز ساسفیدتارب شو دیس ك2ا لاشه شان اهدحو

 E 0 یک ردیف ربا هد دشمءاب هدنرخا آو هلص كفاف یساسقلا یساسقلا یدیدهدشالوهنم راردہعما كتندعم

 | هک بز دم رونهتعرمسهیه ۳ نوک ربا وصف كفاف ضا رد :وسنمهندع»ناثلوا

 دو ساقسفی ۃیارایضەب و رار د جد ہلیاد نالواہرزوا تبادسف ساقی هلواروٹفالصاہدئآ

 ۱ ۳ لر دهرس ل وشباك را نزویلع ةسقسَلا هنسانعمع وجتدش شاد هناجآ ی قودفوفص
 ا سل تم اخ

۱ 



 سس ہں هست ےس حس ےس بس سس سہ

 بشن اه زر زەن ر بطن ەس دهژوا ءان هنفیدل وا سم هغو ا اطعا سلف هکر دایر ۱

 ,یصافلا ہہ لفلاَش لا كيا مكح هنغیدلوا سفت هنسکرپ ری نماق عر کشا نزو لع سیلفتلا یدر ولوا ۱
 كمالوكناف سفتلفلا رسَنلغلا ہبدیلع کحامدعب س الفالاب ہیلع ید ون ناب رها یا! ینلفا4لادیلع یداناذااسپلفتإا

 ۲ او لصالاذ رعیمانو وی سقولدازآی ےک دن کل وش هوم هند وو رصتكفتو|

 رو دور كين رمو لوایمسق ةولدازآیساناب ول دارج ا ردلوا

 فاق رپ ولکه د هنسا نعم قاق ولکونربت یی ٹی دكکرا سبقو ر د هلعشرب ن دشت [هلنیتهف سبقلا سا

 ارانەن+ تسبقلاقب كمرپ وہلعش هدا بلطهلعش هلی رسک كنءزمه سابق رج رو ۱
 قلآ 2 شنا ہل سک ناتو لنهرمه ساشقالا اسف نە یناطعا یا چسہفاف یا بابلا نما بق سیف

 یدتایدبز هزدغتسا یا العهنم تسنفا لا رک ا |

 یشئآر کا و نسريداران هتسقوالعلجر ا تسدتقا كسنپا بسک شنآ دوخاب لعند هنسکر نا ۱

 اسف تفد اص ةوقل للا فو زدی یلکوربت نچ یشید هکر دککرالوشهل.دمویزس ٢ كابو یف كفاق ۱

 تلذکه لب رسک ناو یت ك فاق سا هلاقیلکو ربت هکر دیشب دلوش لوكس كفاقو ىف كمالەوةل

 كغاطرہرزواربغصتٴدخیصہلیضش كاب و یم ك فاق سبقوا رسه وا رولبق یلکوب ریت کر دک کرا لوش ۱

 هر دبتبک یمن یدعر ور ہلا کرد ایردنمنناج سواقوا دین تویوتا

 تنجح نادقلاقراظخ ریس یاد مرام "'.

 ئل ؤا قالطان وا لیربج .سدقلاحور ردد دوخ ام نینسازضع :رمطیسهلواق وا قالصان وا

 نرولع یسیدقتلا "ر دیمسا كغاطر هددجن ت الو هلن وكس كلا دویم ك فاق سدق ردندانعمون ۱

<l |ہنس انعمرہطت قلوا كابهب دیدشتویمضكلادوهلنبتهف سدقتلا هنسانعمریهطن كم ار  
 یم کلا دو یب کیم دوام رنالوا اباد دنر ضا دو نی بتلا میلا ۱

 كلا دو یعض كيم یسدقلا دل هک بو مهد تب یکی جت تاو سگ

 هلي د دشن كنا ویرسکتالاد هيس داق هنسکنالوا بوسنم هس دقم تدب كلذ لب دب دشنو یک ۱

 یدتنااعد ہلغاوا جاحٴہلح بولو ار ملم مو كاباک ا ہیلع هللا تا ولص ین هاربا کز دیدآ ربضورعمر
 تزاهط ندسدقرداوعفوبو ردندنرانی رشمسا كنيلاصعتیرابهلب دب دشت كلادو هلنبتعع سودو
 یدتارورم ہدلح ینیدنلوانایحو کت دار اوایدیاربدح ویسوسودق هپ وبپسو هنسانعم

 رومسو بولکودوفسردحوتفمیلوا كا ہلیدیدشن كنيعردهرزوا قزولوعف هکم س ارهیدنبابلعتو
 مط خد ہد حورذ یدننا و ندکفر رکا ض هدنلوا لرانوب کس ودقەلح وبلاک طوشورونتو

 یرلکدید شش ش ہلیادلمہم لا دو هلو ہلمہم نیس دوفسورولوا یخد حوتفمرولوازآ ورد ڪا
 لطس هنیتفف سدقلا ردقلاب عورابالٰمه ءاطودججم نیش ط وشوارروشپ باک هلکنآ هکر ومد ۱

 ثعابەئب راکدیدشدقر دیتا اجل ھاوہو زہد لتس بودہا ف یت مع هکه نسن فو عم ی راکدید ا
 || هدش , ولسا وه: ا ندشم و کیک زدی لو هل. كفاق سدقلا ردنوچم؛دلوا تراہطةطساوإ 3

oro 

: ۱ 

 | فاقلالصف) هلوا یسکعكنیعه نعپ هیلوا هو ایسا او هوای ممول دازآی ساباپ هکر دل واهبرسک

 ]ا كنا و ىعف ك فاق سقلا هانععهلننوکس كفافویرسک کیم نناقملا قلا مارا باب بلا نماسبقلعلا |

 ههنیصر دز ماجابعوارانهتسقایدتنا ئاسکو نس نم دهتساق نسر د هتسقا كسلق بلط نو ما كيا | ۱

 | سی ریمل نوش وانو یرغل رکن وجدنک رک ب لطقرفالبندیئالئرد راج ىد هتسقوندلاعفا ۱



 سدرف

۹ ۹ 

 اپ

 سلف

 || ہکەنیخ و هلف وب ناسلوارکسذ یدنان :انوُسهااك ]یی زرد ةلسطعلا و هاب وا سش لاب ||

 سس ےس ےس

 0 لب دیدشنویرسک+ ان اطوی رنک ك ناف ةتسبطقلا ہنسا عم هی هقرطنر دانگ كو ہرزوا |

 أنانواریخهیفتس زفت لا كملتەلتسارف رفیهنشف دو بدی دشةو یی كناروهلننمف س سرا هدنسانغف

 || قاولتآردردص هلبقف كاف ةهساز ساقلا نموا ةسارذاو نا ث ود لا قو طت و تىن یا سرفن وه

 ]| لجار لاق اهانعع هلا هددشنمیاب ہدنرخآ وام تالذک دور ةتحوفرفلاو تمص ةتنورفلا ھنیئانعم
 | رولک هدهنس انعم تقاذح تسارفوةسورفو ةبسورفلا و ةسو لا و ةسارفلا نیب یا را ىلع سراف

 || كت ع ونر هلنوکس كنارویرسک ناف سرفلا لیلا ما قذحاذاةسأفودس ورف شرف سرفلاقن
 ' ون هدنرخآو هلن و کے كنارو یرینمک گنی سو كناف :نسرفلا هرژوایاور بتوقع ندا نریم

 1 ال خیام نوری نالوآ هدنس ہہابشم یتانرطزاوط هدنغابا كلود
 | ردد ذوخ ام نذ تسرف و اریزردهگازءدننترفنونیدشا ارسلان کیو رکن وا ردترو ناعفولوهلبقت رط
 نال وا ناف و هر زوا یزوداصزف هل بوکس كنارویرتسکک كتاف نما رفلا ندنساننعم كا قد
 ۱ | ان ونردییک ق نارف لبر سک وو مصكناف نسارفلا القار غلا رنئیفءوزنک ت وئ داضرق و نالسرا

 .نوکس كنارو یرسکكناف سودرفلا رر دهب زغال وفندیک هدنوکو ا كنالسنرا قنارفو ہدقلوا
 1 دیدآ كن هاب زهد تح سودرفو ردلک د برعم زدہ: ع ظفلوت یدتاارف ناش هلرصف كادوا

 كلادویتف اف نسیدارفلا هدنتلاوهاه ودیعسا كم یر یحی رذبمسا تنور ننسودرفو
 ءا ,لوش غغ یالاد و كنافو یمصكيم سدرفلا هدرفلا ر ديما لەضوم عیار هدهاشثیالوهلیدمو

 رب رخ فا فوم درک طه دم كناطو كناف سوطرفلا سوطرفلا هوا شل آهقاظ راچ یس عصا دوصادکر ردیغوبخت

 ہزسمئع لبطفالا ردقلوا هلوا نا وب بؤاوا یضتیسهبصق كتر ناخش سطفلا هتساسنعف

 جو نؤرردمما ہانتعف طفلا هنسکنالوا هرزوا هجونانلوارکسم ز یزوپ اف تااطو
 ]| طفاكلاغ ةتسطملا یععو انرو ردي ڪڪ تهاعو ریز ردکر هعاطهدنسانعم یا واهرزوار ورم

 "0 ۂآراب عو نلر دنا نونفا ہلکا هک ر دقو رب هل تنوکتس كناتطو

 ۱و جا لو فلان تالوا ہلنسم سوطفلا یدنلوا صز اغ قم رسخ او كما کآ

 1 اں ور اج ۳ دزد و رنک ید كن اطویرسک ناف سطل" تامادا ناسا بالا نماسوطف

 نوک گنوا دنامو یرم ہک طو كف طفلا همانا فت نرو زکوط

 ۱۳۳ ما حق او" "قفل بابل ماسوقف نشه لا وانی سوق سوظقفلا |

 | ةكر ددا مانا ناهلطفرنددسا ین فعجنزونلع نصقف :اهدسفااذاهتطیر اطلا سقف لاش
 دباو لاد نش ام سز زبر فخ نزو یخ نل زدن قر الغادج هکر دش ظن سقف لوا وا
 تایشی .زدیمسا خد كرو رزواز زایتمضس زن نوععب دلواصن ازار د نسخ یو

 ندنلان تینغنتیلف هساکندوبراحترکسعکر دولا اوبو سخن ملأسلث قوس هیف

 | دنع و نادنخاواوآ ناف ی دبا شک بناات ب وا كاتي هوا يا یر بلطیاب
 1 مو اس هودر)هسزرویخدنوحمایسن هحوریدزتناید ن وهسهعتوز زراة سرب ویان رب ویا هنودکی وا

 ۱ و دنسانمز وفنلوت لوکس كمالو فف كف نسلفلا قدزاما خد
 اوا ندا رکنا نسج سالفالا یقڑاک حجت ةن تو اغلا كا ضمر لو اف مخجل
 ۷ تی اش یووا سزلغ ستون اب و ڪک (ءاقلراضادالج رک لاک

 ناب بولوارتقه دابز كن یراکدبد لا قلقا کدر انو داوا اخ ی اغص زر د لا کیتا
 ES |یسملو ارقار د لار فا مکتن ہلوا ادن هنغفدل وا لاس کد ینلاق
 | جلا نللفا یرمو كر کاو مراوانسہبنزہ قا نكت یغاواد خو لیاذنرازد لمبزالذاو

 بکاری 
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 وادار تل هر رکر ردا غل چتر چوک وش یر غور درهاظقف زهرا یر اکو ۱
 رولوا هرزوا رو ,ننالعفویویتدحو یمادتباكغلناوج هلبیوکسس تنابو یخ کب نانی |
 سواوفلا ہنس اعم ربت تآ يرل کرد هاب هبنوکس كهز مهو یف كاف !ساقلا (ءاغلا لصف |

 ساف د كشابۋزۈشزياز دنعاهدتکلنآ [ هک درومد لوشیمف كماطوهنساضز ناب چ هلی
 سافلبرعر ادا الو رخ ید هقمز وا هبا ةتلا سًافور ییبدلوب ت تف امن یک انف دھکا

 تیصا انا هتس اف ون نل رب ذ ید هخمروآ هکک هک سوپ ییددلولتب اپن اد نکا آیعیەنس كشاب و

 لوالا بابلا نم یت سف ل اش هنس انههربک, قفل ول وا هلو کس كيج و یخ كف سچما هر سأق
 نفعچ نمک رود: هک یکی کو ودهتساتغهدسانالسرا هلی حف كفاك و ینوکسلواوو هلن بف سکو دلا

 رد عاج كلطخا نالواروهشمهلتتع اف فال ذ ڪک کو دفور د هنس اعمدسا كالذک هزز واق زو |

 سب ر غلا نددت رف توپ تندومورونلواقالطا ةن ونو ہرکذہردہنمانغی ثآ لپ سرفلا |
۱ 

 یبکرهانونیال لب رکن اد :سراغلا ندیعج كسرف هلی كنءهزمه سارفالا هرزوا اوز کیو
 كارو یھت گاف نزا وغلا ر هدهتشانعم تسارف لها ظنلا سرافو ردهتسانعب یخاصسرف

 ةلعاف لعاوفاریز ناموا سایقهنیوزواكنوبردذاشوبو هننسانجم لولنآ, عج تكسراف هل رسک

 هسلواض وصح هم وم ناشر دیعجج یخد كنس هلک لعافو کب براو اميز تش

 هکی کک لزاو لاج و لزای لجن نوسلوا نوجگا یزیغ ندم دآی بد وخاب یک ضا وچ هلضفاح |
 ناو نکرد مو یک اوخو طناحو یکه ضاوعو ضاع لجو زرد ةہود شراب نسب زآ لزا

 كلا وهوس را اوقالا ید واعمجمرر را وا لاوفهدلفاع رک دماماو لب اههدن رخ( و مچ ٭داضز زد ە ود

 اماوزد:ئوا:لصاخ نماندتس الا نیغ وا هدشنوم تبسرافارزیغبدنلوا عج: سراوفاعا نیک نو |

 یزاج هرزوالصا سپ:كلاوہلا فللاع لاقبردشلوا مفاو ہدلُم كلا وهازبزینیدنلواعچ تاوه ۱
 دراوهدرغشترور سک او اخاو هنن ایلوا یراجهدرب یریخرولوایراچدلاتماربزرولو| شلوا
 زوتلواقالطا هب ہتنک دیک هو بدنك ناب هرطاقو هب نبك نابهنآسرافيدتنا تیکسل نار دوا
 بخ اصیدت | لالب نب لیقع نت ہزاعورار دراج لع ںیرافا مو لفی یلع شزاف اب رم کر اور دفو

 لوکس كار و ی كنافة رغلا مب در اج مزد نتا هز اج يج صو مرید لاغی عرب دسراف ناب |

 كارو یخ کناف س رفا ارب درب نچ دسر اه نیک هکر دهقحر ندجاغایبمو یریک ك بادو

 نوبشرفویدنلوایلامغتسا هتنسانعملتف املطم تولوا ر ن

 اولا تل دید هخلق|دفهروناجیبرب یبهنسنر سار فاو هغ نمت اش ای
 سازفالا قرب د بدلا عرف ایلربف بنا لک ا یب نا لی نزضنوومو جو هلک اک اذا دنما

 كنار :نبراف :سراف پیت تلیالشراهلپوضک ناف نسارفوفا زر قو تمام مراکش دن دمو یرشکنازو

 ۱ ةصاضنسو ڈی رف عمر ابد ناوم موس رک اورد ریغصن كف هلی عف ترازو یہ نا |

 | اهفنع یقفدادا ییالا بالا نما رف تسر رف دسالاس در د لامت قمعصییعب كا ڈدا

۱ 
 روف سر ذو دزی نا لقب ماظعنکوهو عدلا ن سرفلانع یی دقو رارب د یجد هغعافوانکک

 | یار سرفا لا فب مه ابددوف ورق تنبوچ بریک گانه سارقان ۱

 انارو یتفتناف ناسرف.هنسالبنعم نمراوفر ولنآ لنو کپ کنارو یھ كاف ناسرذلا نونلوا |
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 | ہلیقف كاف: سی رفلآ/یکیکیدنبارارفهرزوانمرف راف پآزآرتهدنآ تولوا انضراغھتو پب کر دلی زب

 ظ7 فاش فلا هسرذادا ةنسیرفدسالاسزفا لایق سرفلا نعمه یک كاتو كنه |

 ]| قالطاخدهسرف  تبالوسزامز مورلاو شراف مهتم دیو تند قوز دیلهاسرف تال وہاب اہک

 الامد تیپ ردمساهلب نت استاد رک ۱

 سرو



 ا ی ها هر تر ایی دز و ری ای

 1 ذك نبغ وك ناتو یخ کیم شسزطغنملا نالف سرن ت لاش قلوار یکی هلام كنا و ملن 3

EY 

 نزال هنتهخ ی( نت لس ) جوش وسند هوه] لای سرد یهلعاو یبرم
 || نالوا نولتم ہول نانل وار کس هل حف كنان و كنها نیزعالا هلوا یزنسکاخ ین هاوازوب نیک
 ۳۷ ,آ عی دنمسلاممناعال اه وعدن یذلاوه لیلا نم نییغالا درول او سفا بد لانه هد

 کس غایت قم كابو یم ك نیغ سبع لو ددنمس هنلوا هدنکنر ہلوقینعذ هنلوالثام هیوراص
 ۶ tie نا نهدلا هب ادار سیف اب اضام كنا مهلوف هنمو الو مخرتردیریفضت

 اطانضبلدر ددروفدارسندسبفیدت ارابضدردقوب مروعش هنخ دل وا اهلج وهن وس نما

 1 ایر كنبعضق فرضیدپا بغ هدنلصا ایغو داور کش زوا ولسا مخرتریغضت

 ۱ ]مال ایم یب یبا دهن ی درایو

 كنيد سرلا هکدلک هبوبف دزوفزالوارداص ناییناندنن خیر ولو كم دابغ ۱

 E ر سر یدتا رایضهبهدنل ام كموس رقح هم هدنبح ینیهخویی) و هکر دانست | |

 بوکس کرو یتف تنبض سرلا سرغلا دا لتفهتهاوا هلازازکآرغوط هلی هدنروب هدفذغوطیسیر وام | ۱

 هلی یسکنبغ نینارغلا نا بابلا نه اسرع رغ هسرغا شلات سوغ لاقي كمکی جان |
 کر دیادفامرخ لو دعو یرسکک ارو یت ك ابغا ة٢ لرید ید هنناغر كملکی د سارعو

 جاو هتک نال اوا فیعطو ید ندلاجر هلل دندن د كبسو یعص ك نيغ لا هلواشکب رونه
#۰ ¢ 
f 

 رج ر یف تغلاباذاۃرہلاب ؛ تسغسع لون كجا ەغلابمە د هچار جز یف یس زا نزو یلع ةعَمضا

 تارایضعبو ردنرلنآ ناسغ كولم هکر د هلببفرب ندنع لدن دند تتسو یف كنبغ ناانتیع

 رولوا توف تاب له ولوا هرزوا یزو نالعف ناض نا سلو از دوو ردي دا كيوصو ناسخ
 ۱ ]| اهالی هدنطخ لاش ردقمردلاط هبوص هلن وکم تنهلمهسءاطو نی تیغ ::سطقلا

 1 سار J درهم ونورکح یراوهد هکر دش اطلوشهلب دمو یز سکت كناطو یف كونو كه نیست |
 | سر ظفتلا هتسک نالوا ریکتمو ملاظ ہلیدمو یرسکی خد كنارو ہلنوکس كنااطو یرسک < كنیغ

۱ 

 ۳ ززو یلع سبلغت سیلفتناردناظنالوا هدنرخآ نر دکان بتتف ساغلا هنسکنالواریکتمو اظ هلیسککكنارو ||
 ۱ اه 21 ہٰولصلاانسلعو ناخن هاتدرویا ءاسلا انسلغ لا كا ریس ہدنرخآ هک رکنا |

 || زؤناوالامعتساہنئسانعملطانو تفآ کره فل ربهلیدندثنو یرسکك مالو لنت سلغت شلغپ
 ۲ | هرزوازاو زق ن زو د بیحتےکت لطاو ةيهادیف ف دواذا سلعتین نالف عفو لاش ردفرصتال

 | كب ملا ماتم كلد ون هک دلاحینپ دلو ندتیخروناوا لاتمعتساهدانعمنانلوارکد
 ۳ | سکه ك نيغو كن ریه سابغنالا سامغنالا هیعهلقماد ها1 اهن غ لاقبقمر دلاطهبوص هان وکس كيم و یف
 ٦ جم یو ةسهاغلا قلاطهیوص كالذک هی رسک نانو لن سہ ساتعالا قلاطهووص
 ۱ یخ سومعلا زاید هدهخم هری هتروا كہ رح نسفن یدنکی ننکهسمافمو قعشرتاب هلق

 نیرو نام هکراو د هنیع لوشسوعنیعو ہنس نالوادندش هلب دمو یم .كيمو

 رس > لجن هکر ود دیعقان لوا س سل سس تو یس ٰوۃَوَعطو

 جا هکر دنوالوش هلدمو یرسک کی مو یخ نی سیل ا ك دیدصل وا سب رق یسمرغوط هیلوا
 اه خوب ہجر دود یدلوابیھاذ تا لم ۂناعونو يلب ارتش ییهنس د نشود ۱

 ۱ ندنرسفت كى اش اسامارولوا داغلار دل یکیدید رامغلاتنانلانم یف |

 وزرا مرغ هجوبدفت وب لو شخل بک دنګا كنوا یروف ہکردنوا نان لوش سین هکر وب
 نشون زر کلا ندروصق کشور نمک تابن سیع لحارصبحاصاما |
 حس سس سس سست



 لو هلبنوکس كم و یف كنرع ساوعع سزاداذا باکتاشع لاری دد دکرکوا توفوا | |
 اروهلتتهف .سرمعاا ردشعارومطلّوالوا هد رش ماش هدالس|یادشناهکر دیم“ ننزوعاط | |

9۳۱ 
 حس

 لج یزوق روفصع نزو لع سورملا هنبسک نالوا دی دشو یوق ندلاجرمادیدنزویتف
 نالوا قلخا مانسورعو هنس انعم زاب زوق ج هلب رس ک کارو یخ ك ذيع: شیر امعل |, نس اعم
 یوقو دیدش هلیدب دشت جبر تم هرروایاورورگوبازونلوا قالسطا ىد هنا اغوا

 ودەتسىك نالوا میرسورکحویوف هکعاوش سلعیدنناورکو با نعمو انزو یک س رمی ةنسک نالوا
 تالجدرب سا هدنرالوق یراکدید(رسلمعلا نم باوه داراب عاما رار دبا قالطا یتد«دروق سلو
 نالوا مک لینوکس كنونو یف كاع :ننعلا_ردش | چ بورت وکه دنسهقرا نسهدلاو کریم
 ردیدآ كى هلبیفرب نددنع سنعو هاوا قو یزللیق كنغر وق هکر دهقان ل وش سنعیدتیارایضوهب هقاب
 تسنعلاع زارید هغمقج ندندادعزاکبا هلفمل وام وزت بوناکا ق وجه دوا رف دانہتم شونعلا
 .هسرونلوا وز هرکرراورولواهدقدفل وا یو الصانانلوارکدوبولوالا بابل نم سخن اس
 لری د یخ هلجر سناعورفناباقدواهبرمشنکح كنون سناعلا رعد ة بزا ا تسنع هدنیفخ كن آ ۱
 ئج كل ذکه بش دشنو یف ك نونو یمصكنيع نننعلاو یجیهلنوکس كنونو ی كنزع سل
 هود شراب نسب زآ ل زانو یکن زو لز و لزان نج کالذکه لیدی دشن و یش كنونویعض كنیع سعلاو
 رلتروع هلبرسک هل داصو یم كيم ید یصعمور دنالوا ه دابر ندرصع مساعی دتا اسکور زہد

 سنونعا لقب قلوا قوج یلیق قرب وقلب رسک ك نونو لن نم سانینعالا و ربق نشیرب هنسهبترم
 ییععاواسینعت ةيراطا تسنع لاش قعراق ہدواربق عرکتلا نزویلع سینعتلا رفواذااهینذ
 مولخم هغیصز ری داهله| اہ عو هرزوا لوح هغیصزو دتسنعهکلب رب دةیر اجل ا تسنع یدتا
 بلا ساع لاقب كمك ب ودیا رود هک لانوک س كواوو یخ كنیع سوعلا هدنراکدید ہرزوآ
 كاذکهبرسک نيع ساب كةر وکب وړوکی کی رکب وروط هنبر زوا لام سو عو لک ابا بلطاذا
 هبیرهوج دارم نیا ربسفت هلکعابر یسوع كحارص بحااص هدقاقموب و كیزوک ب وروک لام
 یم كی ءسوعلا لام ساع وهل اةن کج دز وکب ور وکی امل ر هک ك نةزمه سی ه]اردغل
 نالوا بوسنم هتویذ نالوارکد لبد دشن ك ناو یعكنیع یسوعلا ردعونر ندنسنچ نوبق هلی دمو
 ننالواهلماح كنکحوب نالزوکط ہللا هدودم فلاہدنرخآو یعفكنيع ءاسوعلا.یسوعشیکل اسب
 لٹا ضاع لاقت رربدیخد هکعاع اج سبعو هنساننعم یم وص كرا هلقف كنیع سنعاا

 هنر اکنز رانا هکر در هود ق الوش هلب دمو یرسکكنیع سپملا اه رضاذااپپعاهسپ مب ةف لا
 كفلاو قصف هل بف كنیع ءاسر ملا یدحاو هلیضف كابو كنءزمه سعالا هلوا ضزاع قلرتشا
 هنی روا كن هود سبع یدتبارابضمبو هنسانعمهودنالواهراکشآ قول نالوار کذ یت وم هب دم
 كع توسعاا ردیاب مسمسادوخ بدین ربع مسا یسع زاید هرهک کح یٹید هانبرعوزارید

 هلق كنس نیسبلا تب رو نیسہعلاب تررمو نوس ملا ما لاس دب یب الف سو یرسک |
 وایدروکڑاج نرنسکو لوا ندواورا در وکر اج نمط كنبس نویف وکوءدسدنوبز مصبہدنسع |
 حوٹفم هرزوا نلاح حلشام كفلا هرکصندقدنلوا فذح فلا بوبمروکژاج نوير ھو لوا نداب

 ہلیادیلضا تفلا یئاتک امان وسا وا هیلصا یریغ رکن وسل وا ہا ضا فلا رک ابدی ردمرال قل اق قاب
 بولبف موم« دهیلصاریغ ویدنارب دن و طعم بولیقح وتفمہدەبلصا ودنا قرف ناب هیلصا یربع

 هدنرخآ و یرسک كل واّوو كنیع یوسضردەززوا لاونم ناانلوارک د لامل تد هد یسومویدیآرد نو سرع

 هلکع ابلق ہواو یباب نسرپد یوسوم خد هدننبسن كن یسومو نالوا بوسنم هب یس عدی درد كن

 س سس

ب د یس ومو یسبع بودیا فذح یاب كسرایدو نشرب د یوم رم هدم نم یکن
 1 ےک ته سک نبس نسر

 ۱ . ی 3

 سر

 سوع
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 - aN 7۷ دید سعنفع قلخوهنساانعم قلا نکن او وخ نت صف

 ف كنبع سکعلا هقلخرسع ادا لولا یفنفغالاقب قلوایاننوخب نا ہل رسک نیاغو
 ا طه بو نویز هک اتزدفلخاب هني زبد یبا نالوا هد الوب كن ءودهلنوکسب

 کرم ورق نسدقان سل وا هنیکر هدیلهاج نامزاکر راربد اک اہلل: سکع و رد نکل وادەنل وا نیرخآ ا

 دوو دهی وا هقلن شعارزدباكرتہززوا لاحو/بویلغاب مك نسکوک یی شب دق ب وروک هثناب
 مدو داو هدانهدفدراوهرشخهساوا هلالههدننابیربدیسهقا هلن رطوب ہک شع اوب یرادارم

 ذ نیاکملا اک نیکع او تمكع لاسقب ار دیجدهغموف دوس هباب : دوش نیک وش ازای ۱

 ان كو نکس و ساکم و ناكر نا كا5 نودلاق رارب دهب انا واز دامدةمهلبترسک

 ۱ نی تی دوا شعلوازکد ةیعبت هس اکعدوخ اب كمکش بوشیاب .هرالف نالوا ہدنلا |

 :نوسلوا هسزولوااب روشهلوقمهرولکودهب روش هکر ددوس ل وش هلب دمو یرسک ك فاکو ||
 7 ہک 2م اقم وب حارصبحاسص ورا ب وکو ود سورج ہنی رزواهکز او د هدوشلوش
 دراو زالوا قالطا هنوا هلاها ار رردوهس ردنعد دنزاسدراوریشزآ هک اعطزا

 هکر رد هنعوبج عاب لوشنفېکعو زالو قا قالطا4 هیت یریعرونلوا قالطا هوا .هدسزاو

 وا هدوس هاب روش هلب رسک ك نانو ,كنءزمه ::ساکتعالا وب د نوسنب ندوب رخآ هلو شلیدا:اط
RET ۱دادا. لبللا نم نمکع لا قن رد ههک نالواوک زف هدابر ةجرحدلا نزو لع  

 فن زید یخ ده« ود قزؤجٰساکعو مجک نالوا وک(رق ہدایز هداب ز هلب رسک كيمو یمض كنیع ۱

 ر هلکتونرولوا:اکوروشبابهرا اوطەک کلوپ هبتقف شلعلا ةرذک تناک اذ شاکع ||
 ن ندوایرنهب بدن هدنرخآو هلت ىملجلا لاردا يمل هنضدب ۱٠

 اد یکنا هکر دع ون ندبا دغب .تلدکخ نمو دی دش یا یسلع لجو ینلع

 الو ىف كع . سولعلا اار یادغب سنج و بانک ایعیض لها هکر ولواهدنجما
 یااسو ول الو بس ولع قا اذام لاسقب هني ن اسلوا د ابا ندن ادغب نانلوا کز

 *. كم ہل وکسس كمالو ىف كايع ٰسلعلا زارید همابعط .نالوازآ ند همقلر سو "ولو

 اوہیلعام لاقب ِلمروچپا پوردب رکا نزاو ىلع :نیبلستا ہرذؤا یاورورعوبا هتسانعم ||
 ہم دنشا هاو یاد سلع لاعب رربد خد دعاموا دت ضرم سہلغتو اسبلعت ئٹب

 ھی یرسک كمالو یف كنیع. ںیہلعلا هتسک نال وا بر جواب دید شیو یضف كمالو
 الاس کلات :قلواهایسسهدابزلبق ہلی رسک تمالولنءزمه شاکنلعالا كن نابرةلیسرد

 | یبص كم .س مزا رارید جد ہک ب رودیک ینعب هغلواددزبم هنتسندزب ساکنلعا و هداوس دنشاادا |

 ۱ سود درف نزو یلع يوللا رارد یف نالوا ص بو لوا مت لی سک ف اکو ینوکس كايعو ||

 اوا قاز بولو ازود لیپ بلس نزو لع سییطلملا هوا نیکشابولوا شالیدنروا هکر ردهفلوش
 طب ۹ | ساع لیل لاسفب اربد جد هبوک قو البو تفآو دیدش دش برح هلبعف كزیع شالا هتس ||

 اتخلا دساعسکلاعب قلوا وکار هبعف كنیع 2ام ةسامعلا ملا اریدهدفشیا لکشم ساعموبو :

 ENTERE دال ظم یا ساع و س وجر ما لاسفب شیا لکم هلم لیمو یننف ||
 ee تاسمعلا فسعتم یا سو لجر لات رارب ده دهب دهب هنسک نالواهرزوا

 وب یولمو امهج نعهب ولم هل یاتاسمعم روماب اناجمهلوفهنمو شبا لکشم هریک

 اس لاق كا لفاغت ندهننو هلم كيمو یخ كزات ییماعتلا ردهنسابنس

 /ویاعنادا نالف یل س هان لال زد ہددخموق هرزوا ههش یبهنکروو هنج لفاغثاذإ 7

 ؟ سهو اه کری در نوک لیمو یفكنبع سسنملا هرمانم |
 ےس سس

 | پویقوا

 تہ سس
 ی تہہ

 ید
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 هو

 با دک تانک نتف منا نعش وطلب دنهگهدینشت کانتسو یف كع سست[ نی
 قاطاذالوالا بالا نماسنعواسع سەد علاق نوا كا یرب نددا فلها ناک

 2 ا نزو لع TEP ردبا بلطاوف بونب رود هک دز آر نر راد هو ںی

 هنلوا كل ویب ندنآہکردحادق كو هبعض كنیع نس سلا هدناوا نقد هزب دولب زازب

 هاب و لی ون وروتاالاستسا هنر لان را ردیکر م ظفلو :لسوكلسع

 ینقموان زوزدیبکسوسق رتوا کک هکر ال اش ہلیمض كس و یف كني "سوپ
 ندا برد یر توام لو غارا ندّملخ هکر دهةان ل وش كللذك سال

 ne مو ھی ج8ز ا SDE ارا

 یمنی یوم سو ہیک جت 1 ۳ ۱

 كن اطو مک كاع دن ظعلا سوماقلا ین اذک اس اطعو اسطع نتظع لا قم تلخ وک ا

 نتطعرولواهاکو لاو زوالا بابلا نم نیطعب ءس ننطع لا قمرسخا تکه 1
 و تم مم برن را وز ا ا رپ ۲

 ا سو کو تناسل اجاق او سر 7 تا
2 

+7 

٢ 

 1 قی سع بلک الا قو یک مدخ همون لا دولکدیجبتساعیسموبا
 | تلذکهع رسک كنار كناتوكنج بش ساسنمالا و دولربخندبلکن ساکن سیب باۋ اک

f 

 | || سرضعو سرضع نمد ربا للا قو هنس اذعمم الا بحراغف نوک کو وکه کو لط رض نو 2

 || یف كني سراشعلا هنسانعمولط تالذکهلبرسک ك ار کک سواضعلا زد ىد وار

 ||ساطعلا۔ 3ولوا مچ هلڪو د رف هلم کیک لاوج هللاوج هنسانهمزاولط یجب هلی رک او |

7 

 ےہ RC ےہ ےہ

۱ re se خعماطلا هنس يا EEE 
 نیت دارای اب زرد لکن ز اج ق ذج هدر یزبغ ندن روزضو نو ارعش تزورضودشلکی ج ||
 ق اتملوا فذحواوهدندرفم سپ دشلوآ سوم طع نکی سونمطیع بوئلوا قذج هفندرمم |
 سحلب وک كاافو یف نع نمفعلا داب فرح هکر لوا مزال ی تما |

 ۱ هنسک نانلوا شخ هلبعض كاافو یوکس تاذیعو عف كيم توقع یونان لاو ماتم
 | قغ وط شر وکه ل رک ئات و كن هزه نعافتعالا لرد سو اوا وا نیت زمی
 : بیا قوودمتسانعم ةلاعم هلبعق کناف وی كوم ةتقاعلا اوع طصا اذآ مولا سفت ةا لا

 ۰ [ قم نوکس تنا سفنقولا دیس زهقان وب هز نک كع سانع بسم ءاسنلا نق اعو

 چ

 ا
1 

 و ب e وک ۔

 : | هجوتیمو ک اف كن ههکهعسعو لیللب فاسطاذا بئذلا شعلا یمڈل وطن کد رو
 ۱ نورسفم یدتاارف سعسعاذا لیللا وات هلوقودمالطلقااذآ لیلا نم علاق رب دون رہا

 || كعد هسردن و دزوبلیل مالظ ینعب ہلوا لیل هنس انعمربدا نیفسع هکر ابد | قاتفتاهدهنبرکت نو
 ۱ .كلڼکی دد ردگتعاەچ وت همالظبول واتر وو لب دوو ۱

 |ھنسانعمراحدق کو چچ هلب سکه كنب نماسعلا نماسلا ز ەد كف رنک نا

ne۔ےہ ےس  

 هی ۔ے

 سمورع
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 4 اینک رمه ونقف فان سار ملا راني كاش ور نالوا دشت لخت زلت شرعا نوا

 ]| ناز سۇر ةآرماو سرع لاخر یف سوره ناف 8چ اكائ6 الؤا نا ستمأرما
 هم هح وز روح الزا هلن وکس تكانازو یرسک۵ كنبع سرخآ !اوشا تۆگىنى علا ذاکل ا یو
 طا عر اک وج ید كسورعوینج هل تب ل زس اڑ سارهالا نر یک دانالشرا یدو
 ضال دو کس کانارو یر انک کنی نیشرغلا یلاعت هللا هللا ناز کم تک دن نسیم انهمیماعظنوک و د
 هد کی واجب ی راکدید نلعفلک سرع یا لو قالطاهروم یا اهرزوا
 :دجن كنا ناو نو با« اع ناو ی وآن ا تالذکور دیعج لس رغ تان رار بدو سازاک اةدیسزاف ۱
 ]هکر درپی راک اف تله یوآ اولا تاتو وب تاتو ضاع نا ی وآ ان
 | تاشفخاهاالیبکلدزوازاردشوقنالواهدوص هامناوزدکرخ وک ند نددروفور دلش هدروف

 ندیماڈلزدلب افر ہ نک وک شعت ت او یدتنا تناور یخ د شەن وش و شغل تانتو سرعوت وشرع

 4 کز دوو نر دنا نوار یر تبع یتزعلا
 نیز ارد لاڭ دنا وندر كنب راوا شیک دوآ لو اش هنوکتس کارو یف كنرع سرلا
 مهسا وا کار وی فام نواروا نرزوا تویلق لش تر 9 باز ا ود

 ۵ ةناسل وژردب«دراتبالو قوفص ینویورولوا قولسوا هنر اکدیدهرطنصم هی
 RE كنازویعص كج“ لا ن وغندل واقش ءالوطل عا ز دلا

 توغلاوباویدتبا سفت هقترظینرفغقوب هدفونو هلواهرزوا روکذ ته و
 ورک نر دماعط نالوا « ہذا جوز/هبنوکس ناز و ٰیض كنبع شرفلا یدلوا
 اف ارور مکس کس شا ڑھارڈن ك۶غ لن وکس كارو لب كنب تاسرمل تالا
 واج نالفشّرغا لاش كىا احط جواز ر یر کف لا ةرمع

 اش هلا یل اور ر د ید هک ءا لوند هززوا ها لساڑ یاو4 و قن ةا لاو

 رس ذا كلذ ڪڪوا هب ییادا هل هاب سرعا و هانم وب یره وحوراربدآ ید

 | یک دن زفت نسهلکیب یلعتهلاءاشنار واک« دلا باب مکن ند هلها یف یخ ر تمت قحن کال اخ
 | رمل ردهلبلق تفاوت اما ازد د هغغوق هدنرخآ تندصک بوب ون هصک نوت نئارغاو هدرب
 اف ملغابدناوق نجوارو هاش ول کیت و كنهود هد نج لاو بلوک كنارو یف كنق

 3 نیرعآا زدّیعما كييانانلوار ؟دهلل شک نف سار اا سار لا لوالا تالا مەترعاربعلا تر

 ۲-۱۳۳ کارو یتفكنع نسرعلا نیزعلا شهداذا عبارا بالا مانسرع لمس I OF مدعا
۱ 

 نیم :شهرعلا فعازا ذا هب سرعلا ری دیخد هغ! وا مزالمهیسنرت سرعوهنسک نزاوهتخهد

 | ] نوا تساتساهب قم وقهنرخنآ كده بوپ زنگ نوت نکا هدرفسهوقمزکنانزو

 | ىا كيه سرعلا ںدملیلق تخاوب امار ده انعم نان لواركد لير سكك نہر مت سارعالا خوک
 || هلی كنازو ی كنم "سرملا یرب قنوقنالوا هرزوا ةجو نالوا زکد لند: دش و یف نئارو
 | ةسيرعلا ننالو یغاتب نالسرا هدد شنو یزسکگنارویرسکك يع سرلا هانعع دیدشت الب
 هاب زن کک نمهو لا |یع سئارەلا تا هاننعه هلدیدشنو ٰیزسک خد ۱ یخد كنارو يبرسنک تلف

 دهان لو کشویوق لنا ا هودنالوا مکحزفنضفلا نزو ىلع نما رادیعسا كعضو

 سا فتطرعلا ةهانفلا هلئ قطر وقیاةسدنرعهفانلاقب
 ۱ رن ا نمود هنسکرب ڈا

 روش همه نشاکنرعالا "رعالا یتعمواظفل راد یک ةرطرعووقلوا لیلذلبا عزا کرانآ بودیا
 ؟ر ملا هداوندنش اذار شا سکت ر عا لاش اراده داخل وا ایس هدایز لیقو کا ع احا ةلی رسک

 || خاتم یا کر ەلاغ كا ند زوا یز یزب قا عن حافز جرج لا نرو لع
 نے مس

 نسب



ory 

 نیبعلاتش راربد یس تیز WE دنسهدو تانک سو تار و ١
 تشات هنفدربوق كنود هل یک هز مه شاب شاعالا سساذا عیار باسیلانمنالف ندبی ۱

 نالوادیدشهب دمو یخ كنابو یف ك نبع ,سوتعلا .سیعتاذتراصادالبا ا تنا نعش
 سبع لوا هکر دیدآ ی سابا كندليقر ند سېت لینوکس كابو یف لنیع سبع شوبعمويلاقتنوك |

 نالبراهلقف كابو ورک كونو ىج كنيع سپنلا,رد دندنرالعوا نالیعسبف هکر د طعن |
 یخ ِلیع س ربہانملا:تدہ بويع روزو لحافاوا و لردبادبع وید سبنع هبهنسکض نبی و |
 ترحوبایرب و برخیررڈیئارانآ هکر دندنزلإخواربک] سیم دبع ن دنس زد شیر قلبة ك ابو

 هل وكس ان و يرسک ك بيع نیبزعلا قمن وط کج هلفتع یهنننرمجرحدلا نزو لع ةسزتعلا |
 كن هدنیامو یش ك ناتو گیم سبز نعلا هنسک نالوا انبضغو شکن سلب ٍدمو یرشک کانارو ۱

 ےل | ردنقەس زعارب زودمدئاَرن ونوه اوا مك ەداب زەكر دەقان لو شلاق اویرسکكنادو ینوکس |

 كبو و كیع سلا واب وکس كوچ و یریک ك نیع سلاو ۱
 ذبخأندنوپرارب د سدع ید هنفرصن لوڪ هکر واوا اک ور دیس هضف یار بد یا |

 ۴ یچاحنع, کلا رب د یخ دک منمو صد ید نیر سچو رار دلیل رب سک یدو یو دبا |
 ىك نيعء ابا لإ یس یاب لک پ یکن یل هد سکه ین ۷ ۱

 هلن" نینجا نی | لرد ید هتلط باکو هم عطور ن دنسیر وس هود باه دو دم قلا ه3نرخ و |

 رودهدومرف یچیهلبر درک واو یف كن نیناعملا, هود*دومرف هد شنو یی دڈنونو |

 ہلدی دن و ی مع كيج و هلنبتخفف نیا یھ باپاجبت اىد اينا نام |

 سوےعلا ثیغدعب نیغاهشاصااداتن دو عصر ہرالا نسجل ایف تک ۵ ههبععر / ۱

 ناک ادا سو طملاَم هلکو د هجن درا یر یربیرل رطقک در ومضب وه كيجو یتش كبح ۱
 لجرلاقب هیها یلکوپ نسیغی ههکردککر لوش ہلیدمو یرسکک جو نخ ربع پلا ارن

 هدنیلحادبا هلب 87 رانا مو یخ کلو | فرخ یکیاسیعک سخت ر لاپ لف و سن

 رکد دربغصنلیف كيج و ین تنیغ سبع ادا یا سج سب كبت لاقن روتاوا لامعتسا ||
 هل رصف كفلاو ہلیدیدشتو یرس ڪڪ كوحو یرسکكنیع یسبعع رونلواٛلامعتءاہدلخ نانلوا ||
 هتسهآ دکل دم لغل او یر سبک ك یخو یخ ك نبع ءاسریجلا ردکع روپهنسهآ نوکر یکی یط |
 'ںیدعلاببقك نک دنزویرر لینوکس كلا دوی كنیع دما سدعلا هرزوا یاور جارسلا ناردکیرؤپ |
 ردهنسانعمنومهلددشد كنان و یف ںیم دینهو تبه دا یاهبنلهبتسدع لاق ءبهداذاضرالا 1

 ردتفاهدنسانعمملب وسزوس هبا نظو رظو كغك س نغالوق یمیردتخا هد هنسا نعم سدح رسدعو ||

 فورعمیراکدبدججر»هلنبتفف سدعلا دملا رای دمدک رب لتجرسورار د ید ارگ سدعو 1
 | رونلوا میا با سدعهر طافرولوا اکو ردظفار ر ونلوا لامعتسا نوار جز یزطاقسدعوردهاد
 تابناک نادرا وس درخل وش هلنتَف كاذک هسدع!نووصغب دلو ا ظغازديا تلال ده رج زر طاق
 | كلجتربیب ؟م قایق كل دویمضكنبع سدعلا رولواید متر ولو هک ولو ضراعدنندب

 نکلر وسدعن هرارروهوردتلوا ردشلوا عواو ےب وب ہدحاصحص حسن مامر ذ سدع نهار لوا اک: زدیعما 1

 یخ یخ د کئابووانبتضف ننب دلا ہلوا کک لج هک یدبا كمدهر ارزوبا سدعوهوربسبعت نح
 ی كت سیب ,:ادع)ا هلو! قلما یودبولوا هدوم رفهک دنیا ی ریغدوخاب ہود لوشەللدب د شتو

 كنارو یش كنیع سورعلا رابدتا همس وید یب دعا غناننکن دییسواوییچچهلبرسک كنابو

 ]از رب دصایعا هنسرقاب ار ددا رانو ور دو روا ید یر وور یر و نیایفسوبایرن ونایقسیرزو

 ا هدنساتان قکود هک ادامرونلوا قالطا دنیا ربا ا تا :وموزک بم کج دنیا
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 سو ٰط

 ی دو وص نالوا ق وجوهموفنالوا قوح هلنوکس كو ا ابو یخ نا ط سیل مدتی لک كم

 فذحیزافرخنالوا هدا زرد ریغصت كس وواضط هلبعصف كوا وو یمض تناط نوا ردشوفاا

 نب ءَ ولاغحا هنن ورخ للاحد زس هندملهاابیئدردنا ام ادیدبانکاین هدهرونفهندع |

 دان

 لاما مباشرت وج كزک بق قالب تاتا و ن تینا نت 7 مسالا ىج 7۳
 نیو بم یا خسرو ور مر نزولیع

 ۱ یی اب نودزیو تاماداعبارا باہلا نماشوفطسعطن نودربلاسفط لال قلواثالھڑکراب
 | یالزکهتبتف ف سفطو هنسس اتع حهوربکهبتق .سفطآ سفطلا, تآ نالوا رک راب هل كلاذو

 7 كناط عطا مات انیفط تولا سخط لا یلوا زیکہلبضف كناط ةسافطااو

 Ee وکس كنونوەلیرسکعئاط :فنطلا هنس نالواوارکەلبر کلافو
 نما اھ یشزپ| ییجج لب رسک ااف كانافو یف كناط _نیفاتلملا « ردتخا یخدهلیضف كنایو
 كمالوایت نسلتطلا۔نسلطتفالط باکلاتسلطلاشب كنا وح ہلٍنوکس كم الو یتف كا
 مع ی هنن نالوا سا ہلبضف كمالو کنءنرمه نئلطالا قلو نی یبا یک
 اطاو بوُ ناف دا نهج ابف كأ زمه نسالطالا هانعع ہلئوکس كمالو ییرسک
 ذی ناتمام هسلوالثام هبهرق بولوازوب یوا در وق نان زار د ید درو

 e ةسلایطلا زر ولآ هن هقزا هکر دملک لوش
 هنکتالراریذ ناینیاط هماعو ردنرعم "یمزاف ناسابط ارز ردنوحا همعاتهنالوا هدنرخآو
 ما کر کعر دقوب لعیف .هدن رع مالک ارز ردلکدزت اج كم د نسلط تودنا محرءدادن تلاح تونو

 ان شورملاو الب هلینوکسن كيمو هلب رشک نارو كاط سرتهطلا ېک تیم هلبادښس هلوا
 روش اةرتوط "سون هم نعم ناذک ی نال تالذکه دمو یض ك نارو قوکس كيو یمض
 زاط نضطلا قاثار قاثلاو لوالاتابلا نم اسمط سمطرو سمطف قیرطلا سمطلاتش :قلوا

 ناطور ۲ سامطنالا:یدعت الو یدعت اسمطهتسعط لاقب موم بوق هلنوکس كيمو
 || هلالافقل واوح كاذکهلبدندشنو یب منم ليموملننتهف نیم قلواوحم هلیئوکس كو یرسک
 ناو من نا قنات نا راعاهزغیامهلاوم یل مطا لا
 El ی راکدند هدرکف خر وافاجناک دا سلمط فیغز لاش كا یرود ید شر یف تو

 سن نیتسلمطنینص رفت لا یدتبا مدد یک دتبا لکا هنس جه هبل بقع نتیدتبا یبا ارعال! نا

19 

 هپ رخ آر دهنساسنعم سپطال:وکسك ابو یف كننسو كناط لسطل لسہطلا رووا قالطا هبهنسد یربع

 ۱ | فورعموفاکلانزو ىلع نیوواطلا رارحا هنسنرب هلاکن هکر د هتسنلوش درسال طلا ردهدنازمال

 ۱ |2 تر در 0ت نوب نرخ یادم ولت مملو رموز کصندکدتیآ ۱
FF o 

 یلدا قو لو ہیلع لا نیش مرکا لوسرناربزثالوا نیما ندنآ [مسردیاتافو نب رک اودخدلوا
 ۳ وال ةنع هلا یر رو مدلسکن د هم نوکی ودناتغونعهل یعررکب وب او مدخوط هک
 لول هنعهنلا ینمریلعو مدنا حب وزن نوک ینیدنلوالنق ها سر نام ومدل واملاب نوک

 5اوید ود سا وط مسا یدل وا تنګ هک اتقویذبا سوواط یا كن و یدغوط ملغوا نوک
 د شم ناب سوواطانا نلادیع قنایدردبهودنکی ذنکو یدرازہد خد منل

 ۱ د هزشط تا جاج هکر دراوند نالوا هدښ رف كهف رشم ةع کم طحو م مطا
 : سبب TERETE ES سو (نیلصف )دا

 داش ماكا ذا هجو نیم لافي نشك از و تلذک کیلا نزاو ىلع :سبستلا ینالاتابلانماسوبع
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 ات نمنلوا قالطامس 7 ۳ :
 نی دت :نسازضالا ردلگد ك اوم سابناو نمارطضاالا نەٹناومی سعی ےلرا شید |

 الذکر واک نج كد رض يڪ سارا تم سو رضلا ہنساشم یراشہدا یزآیچ | ۱
 بب رف نع مک ؟ت نولکح یجدییج كسر نالواهنس انعملیلقر رطموەنسا)فعم یراش: :یزآ

 ید هروسعل زآ س رضو راد هر هب د نالوا نیشخو یربا كاذِک سرض ورو واک

 اس ررومشقرفتم ناشنزریدسورضنضرالا ف تعقو یدنتیا یم هنس انعم لبلَقزطم زرد

 ی

 س
raman 

 نادزضلاو ہلرعص كارو یف گم ةا تلا درر دجد هرلشاطیرافیاب نوجا:

 | ۃراح اب تی وطاذا| سیر ضؤ ةسور ضم راب لاقی وق تالاب لش اظل دمویرسک+ ت كنازو یف كداض |
 | فلاخ یکدید هاحرش درک درکی اهکتسسورمط كحازضابح اضکر ولدا اظ ندرت ووا
 یه هلداض نیرضلا روسوکصاصتخا اچ چکر

 هیت ارین نهدقوای رو شب د یعد هتمعا دا مهسا تسرضلاھ قرض
 نو لا مهیلع دتش)ادا ناما مهسرض لاعب زرد ید هغلوا ہززواہ اتش

pr oاهنلاحضعت قلا هست ناکا د| سورى ةف نو او خد: هک دهقان  
 هات یسعرغوط یلزدحات لک رولوا « اکو ردهنسانعم قمرا كلكه لبسك داض) شارضلا |
 هنلوا كن هنر رسک كیج نج واې ج ات نان دع یا اھ س ارض نج یھ مھل وق فو دنفیدلوا ۱
 كراو تار طضا هلنرسک ك ہن مہ سارضالا نولوا هدایریناجهساواهراتی ۱
 هر رض لات كیا اکی ولف هرج رکا نزف ىلع نسا نیل مضتلا هقلفادااذکماهسرضالاش ۱
 نالوا تغ زد دشنو یخ كازو یم كم سرنضملا هتک خاو ہت رچادا اسد ۇب سورا |

 هطدرو یشولا ند برضل ةعیرضم ةطیر لاقب زریدیجد هب اسا ولعن سنجزب شیرضفو هتسک |
 یکی شید بلک ك با هکر زید هرب ولش اطلوشہسر ضمو دنساضمرداجرار درز هل هما ا |
 یسلوا راومه كان ەلیعض ك نارو هلنبتعف سراضتلا هدنوایاوب دیبعوباہلوا یراشاط یروبس |
 زوناوازک لیت مس رخ هکر طفل زت اخف ك نارو ك: هزه سرضا یتسی ملاذا ءانبلا سر ات لاقن |
 هام تعرض لافب عشاق شید هلکع هنین یشک هلنبتضف سرضلا نیرتضاو سرخ |لجر لاسنہ |

 نسرضلحر لاش هنسک نالوانتج قیلخ لب رس ک ار و یعق د اض :سرضلا مہازابابلا نم ۱

 هیت ڈار و ین وكس 22: قا ولا ردیاور یدیز,یاو وم نفس یا ۱ ۱

rag ۴ :دریک و ںی سش بوف یب  

 ںولیزو ٭ هرکر هکر ر دة في ل وش سر طی دتا رابطو هنس انعم ہنبح نوک ك نارو یرسک

 یعجج هلبنوکس كئاطو یف ک هزم سارطالا ردیبک ك نوب ید سلطوالم یکیطرخ هبزابدارک
 ردہدآكرہشرب هلب دعو ی كنبسو هلبعف كنارو كناط سوسرطلا : هنسانعمرا هغي نانلوارکد
 ر داکد ندب عین لب وکس تنیع لولعفاربز ہدرەش ةرور شالا زامل وا نیک ست نفيد اهوا فیفا و
 ءاسمرطلا .هتساسنعم لمر هعطق موق هرابزب هلتوکس كنار هدن امو هلبرسککنافو كناط.نانفریطلا |

 نول رش ود هتتسدرپ .دجرحدلانرویلع ةضوطلا لا هنس نهم تا زد من لا ولی نبك و مو كناط | ۱

 كنبسو ىف كناط سالا ساطلا كمتا یراکدید اغوا ہی لیمو كناط| سومرطلآ قل قلواصعتم |

 'قللاظنماسطلا دن دی لطرازوپ تن هدننا هکتار کنید نکل ك انک نسل هلیدی دشت ||

۳ 
= 

ae 

0 "۱ 

 سرط س٣ || قازاط"سراعلا لشو صا ہلبنوکس كانو یزرایک اظ ا ا

 س هرط سفرط



 سوس

 سرش

 ذک ار امظا توادعسعشو شاذ ناک اذا ناسا ولوالا بابا نع نرم شیو سش یان وب سکس |

 5 غى دبد نفخ ریز ٠ ششلا صوم لقتالو قلطا بص یا سوس ||

 ا سزیاعہئاکاپ دنا ٹرک دک یا رر ولآ فرسحیکاند یا لکو |

 د لانو یف كني ننعنبع هلاالودوخا هل ازاوخدوخ اب هلبادمعاب ردع لوا قحالدنس هلق |
 الفاو رموز منت اندی ز ننه لوا کر دبمسا تنه نکز لبر نک ك ی ویل يقف كنبشو |
 ]ار دش AIRS راد اص كشنوک ت خنک هنسانعع سه بح ی دیا س بم ىلصا لپ وب |

۴۶ 

 ]فی هیون سزشالا TES نک نالا
 راشد اش لاغب كنا ت وادغةلب رب یر قلخ لیض كنا رو یف ك نات سر اشنا هتننکنالوادن اعم تولوا

 مرا | نرش جاغاولنکیدالرجوک نیب هدخاط هلنوکس كنار ویز سک كلش سرش ا!وداعن یا مولا
 فول هبلتوا کید فوزعم هلکع دشرنشیرهود د هکر دغوق لو شل رسک كا ارو یھ
 اوازکد كنآ هکر دز ل وش هلب رسک نارو یم ك: * ةسر ثمل ا: شرشلا مملبایوتیانوننزشم
 22 اونا ور ت وفد وب وشرشلاةرکت ناک اذا ةس رشم ض زا لاق هلوا قوجیباناولنکید
 فلسفہ ینجب هلو تلفاکو یعض كنبش نسکشلا 2 ہنکولبزخ نا ەللنوكم اک نشت
 ]| ةنئاکٹ نىك تلاقي قلولاولب وخ نتجملبصف كنبش ةساكشلا قدص موق و قدص لج ر لاقباک کش
 ||[ قدارقوبو هنسکذالوا وب وخ ناحتالذکه لب رسک کف اکو یتف كنبش نیکشلا عنارلابانبلا نم

 ۱ خدردضم نشو شنوکه لینوکس كوو ق ك نبش سعتلآ ال نیتیر
 ۔

 ر سام
 ےہ کے

 کو نھ نما مالا 2 از3 ند فر دالف الف عون ولو کسو ةوادع كلادب اذا نالفل سُسلاتسقت زازہد

 نیو داف رگ یه كامل نرتب س سول انم ول سهل یل ؤاولنر یشن کاج كا کک

 تم بانو ونافم هداعج كفرفم ےک زدراشبا اتعا شنوکر تنه ك مش اب وک
 ۱ نما التکم سد ۇكى در دص »نوع طور دیس هيد ك شاب قر مو هلکعار اتعاقرفمرب

 یف ق نش ةا مشوق هفمر وا كلوب دوخابەکغ ینعیەرہظ عنعاذا اس ومش سر :رفلا سمت لاف
 نواب کال تک سنتا كلذ هلبرسک ك نبش قاشا -یربغصت تسمه نوکس كان و یف کب و
 رو نام هلو نوش نرخ لاغبت نالوا شکر س لب كی مو یخ كبش سوشل "كردن

 کک شوکه ادب دشنو یض ل٣ وہا تضخ یتا زونلثاهدشنوکه کر دهننفلوش

 ۱ هست یو یخ كنبشو روک كنا و یف ك نزع ئی ردعسارپندنراعسابیع سم دبع

 7 زولیخ نج كس ابد ردراوتفل چؤا ہدتنشف ةف د اض غنت ازب زنالوا توس ذم هع ما

 ا نانا ۳ شش ی ریمل ریس ات

 ورخ ییا ن دوا ۀلک سرایدرک نکا او كسدنادا ره تیس هبل طل ادع نس زدی لطمالنمن ودناردخ

1 
۳ 
۲ 
۷ 
۲ 1 

 1 مک تكن نا طف تلس هسعشدع نسربدیمشبعو كس دنا دا زت شلت هرا دلا دبع ناول نسزید
 "۱ اینک قلوا وا قخالهنس هابنف س دبع هام ك نبشو هلت م شیما یدتنادورم

 یف كن ر اربد هنرن كن هنسرب ,بعودلاهرضهیدبا سعد :بعیلنصا كو یدتیاییارعالانباو
 تل یرتو ندضخدوخان یر واندرکن قفاہلمغرب وفزوکهلتیتشف ننوشلآ ردتغایزسکو
 اد ننواتللا ىج ہل كنب سوشلا نکن اقباط زظ نانلوارگو هرضف كواوو كنهرمه
 ۶ اہ رش رس
 قلوا اوخدب ب وا وا تیغ هاتف ننبضلا (داضلاصف) وکلا دن ولاب هبلا یظنم نا
 اج تظل 7 ی برکت یف اظ شنضلا تثخاڈا بار بالا نمهملفت تشسانم

 داش نیرضلا عی خب کر تک موہ یر فتن تار



2۳ 

 نالوا هنسانعم ہدربیدتبا ییعصا راربد هیهدزب لشیەلئبتمص سودسلا ردیدآیسابب تنه صف |

 یطو هلبعف كنس هدنتفل ن ایش سودس ی دبا یلکاو رد هلیمط كنپسنالوالجر مسا وه نر ۱
 ,یضخللنبس نسب یز وال سلطا نالوا فیطل و هصب هل بعض تالا دو ك نیس سدنسلا ندي دل ||

 .نینعلوایدتبا دبعونا ہیلوا رداقهعاسچهنس هقن اطتروع هکر دهنسکلوش هل دمویرسک تلارو ١

 لجرساسو ەکسچال ناک اذالولأ سلس ن الفل اق ژرب دهدهبهنسنک نایت وط نکا ینا اک 7ک

 .یتلناسآهلینصف كس ةسالبلاو هلع ( اسلا داقنمنل یا سلسلجر لاقت ید ید دعیطم 1

 رونق رام کا یاب درافن وہ یآاک اہک ردا لوش هلبنوکس كمالو یف كنم نیل سیل | ۱
 هنسک ندیکیلتعهلبمض مالو یف لم سولسلا مانا َكَمَکل فعەلیغیفخت لمالو یمن كت سالساا |
 هلیدمو يعط كنيعو هلنتعف نسوغالس لوه ءانبلا ىلع لجرلا سلس لب هتسا نعم لقعلا بهاذ |

 نسباونمل) ناس لاج لاق نوک یک كس الا نھ دآیساباب كن هلبقرب ند یط ||

 .یدت اارفوهزووما تالماذا لوھ ء الا لعسانلارومالزاسوسلاق قلم رکا نرو لع |
هرزوا مول هم ءان ردشعل وا تاور تسوس هدرایشا ضمب |

 ساسدق نری نالف لاق و رد اطخ 

 قدصسوسن ,نالفللش , و هعبط نیا هسوس نءهح اصغلا لاق رها انعن بت کب ۱

 ردەنسافعم تعببط هلن انشم ءان ید س وتو ردنډهقدا ص تعببطو e لصا نعپ قدصسوتو ۱

 یف كنب سوسن ولواقاوهماعطومکی بکر دکجوبیراکنید# هوکس وبیو یدتیارورم کت |
 ادعا بابلا نم ساتي ماعطلا ساس لاعب قلوا عفاو +لجو ناک لوار کد هیمنسنر هان وکسكواوو | ۱
 ةساسالا اهلقر کا اذا اشلا تناسل ا ب رار د ید وک“ ودتب ہو سو سوس ولا هبف ع مو

 تب ویقەساساو ماعطلا ساسا لاقب قلوا عقاو لجوہنانلو انلوارکذ ةماعط تإ نک که ك هرسه ||
 اضیامافطلاسوسلابق اهانعع عرکتلا نزویلع سیوسلا الا تساسالاقب 2 زرد هدوکشود /

 .یدتاورمعولاو رب کبدلزب دیک هقراهبا هدودم فلاہدیرخآو یدمو یرشکتالوا نیس ءاسزسلا |

 رد لدغو یرسک ك فنانو یت كلوا نیس یسایینلا هنشانعم ملل اد رد چ
 یخمزانزور دیکر اشوپوساش ناکم لاق ربك رب هلبنوکع کلهر ھد یضف ك نبش سما | (نین

 :یعضتكنش ,ساوشلا . ظلغو بلصاذاا تناکمسبش لاقب قلوا طنیلغ بول وا رب رب هیت "سان

 رولکهنسنعهدوساو نما نم ضیا وجو یکن اوج هنس ضرر یهو س تان هز
 تناخو یک كنیش نیما زدشادب فال صا ش ان مارک دیس تل س اشو رداد دادضا ۰

 ۱ لنوکىتلادوى فل نهم نسخدلا !دعامندنح رص لتفل بنت اسد دانون اومد رخ |

 ۱ ںیسٹنفحاادال والا تالان هرس داسا م وقلاتس دسلاقب قلآن خم هدشع یلآ كنانكم

 شود لآ رولوا كد مدلوا یسیجت درآن ندا بابك سرزد مهم دسارک او هلو |
 ۱ نش

 ]| لرکك ارو ضف ك ننس «ںیرسلا ر هیلق یلکول نسهشدد هکر دهککر رالوش سپ رسو ردیراکدید |

 لاق ہنسن نالوا ناسا هلبرتسک مالو یف كننم سالا ككرا نایلق یلکوتنسبشپ فا ےہ أ

 ردقم م هخا درس زد هر زاوا یز والعفو و زد هپ هقرا ء دکر مورار د هرب نالوا یشابكروک مدنا اسس |

 || صعبلاطفسو اہم لامو تفلتخا اإ هناتسا تسخ اش لاقپ رد هن انعم فالتخ او بارط ضا هلینوکس

 لند رنک ارو یف نب نیرشلا ۔ہرزوا یت اور ٹیکسلا نا قلوادساف بام كمۆق ا

 ہلازنکك نارو یخ ک نوشی سمشلآقاواوخ ی هابیش شدی هلنبتغف حوت ملا دن

 ٰ اض لاخو یف کام نم نجاشیلا شخاشللا هسلکآ ضعب بوشود یضعب كن راشودندکآربب نسب .مزهلانم

 تق

 || هیرسک كنهدحومءاب دنه وتو یر یک كس سینا ےس پچ سس ردیداكِرہشر |

 | "كس سوسلا رد هنسک شغانص شا ہین نالاح تیهوکحو تیک اح هنسک نالف :ا6 سپس |

 سم س

 رس

 سوس

 سرش
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 ا مک كن منم ھ ناکرال 1 ہٹ ریپ 3

 تک | مهرنکلامهدریا اینک ای ےک دا ناەساو ی اعلم لوق هنهو كەر دنو دو رک كلذک

 ۱ > یک رالی قاو اتو بنر نک ص)لخ هک تا وک زم ۱
 8 کاج ذکی کہ وفایی رخ اتم كفاکویزدیکكنار :سکرا نم
 ]كل وفضنالوا ادع امور لوا هنر هنروآ كنمرخ هکر درغصلوش هل زیبک فک سکارا زرند
 کسر دبا ید نود رب سکادو ژر دیداماک وهیککود رخ دارو دهن زرزوآ

 یخ كنار سرآ دینی اف یرابمن رد مقرف رب لید دشن كابو یی كفاکو فك نار || سر
 زمرو هنفگ اذا ار هيلع تسمر لو كلل رڪ ی خلت وکم کہو

 3 TRE هکک رک یرفو هتنفداذا تیل ,تیسر لوفت رد |
 زهرو هیر ادار گ دتنعر ل وقت رد ج هوم ۱ هل اطشرو ضرالا عموما 1

 7 ہلیربع-ک کل. نينه :ںؤافر الا ده
 رک و یخ اد سبا هنس اعمر ف عضو میر فلم راج . سم

 ب لاب صد وکس تل و یخ از یر سیر
 نم( توسان فریم دان اب ںواسن وس رپ سار لاب بہانہ ناتزوا || سج

 رز هد زدنا الک قوس كذب رج و چر ولک ید هنس انعم ق نوار پخ مونصووص نالو ارب خشم
 دغ ى کو دوبنالو|قفا مهم دغا وهم اب اک باما یدناوارک کر دوپ نانلوا مف

 لا تالا نم هما نسخ اه هل واتر اپ غن د ویښ پو لوا تقص لپ سک تی ج سس ور دص |
 همان امک ر دف رم دنویرمنک ت كوخو یضفكنس س سپچ-ندییاوردٍزبعوآوب ورفز ||
 همچو یه سو هرزواروکدم نیو یجوالاںیرکگو یسک سک كالا یر دبهداف ۲

 نیم نیلا رونا وا لاعتسا ہدنماقمادہاہرزوا!یبام رو كاذک لیلا پکس و ہلضف ءھف || سدس

 ۱ ذی ك یدس سدسو یخ رب هدشخ قلا كتهتسنر نان 2 سدسلاو لبنك تالاو ۱

 نتشفر ولکند ینمہ كسدسو یناعنهنلا انار ونلواربسفت برق نچ سدو یک تغز هلی |[
 r ES نمود ہلینوکس كل دو یربک ك تېس .سدسلا , یک لالا دسا
 ی دراب یسج نکو زد هل و رصن لام ید هیوص نوک یبتلا بواوا
 نا وک تند سس هجردقن و ردنعد,للک هیوص,نوک ی ددد بوزکب هداعر نوک چ وا
 ۳ ون ید هد-عب ر یابجورولوا للکهیوص نوک نجس بو نک داع

 توبه :سادسالا ردلکد یاخ ندیارطضا هدمابقم ویرھ وچ مالک هلمط بورد راش
 لا نسدسا لام رد مکا فلا نیدعبام کشید تر ہنالواہدنئاب یراشہدالوا وداپ سک

 ولا سدا لاغب زرہ یخ دوا ا موق سا ۔اودماسلاةنسلا یفكلذوفعاب راہب نیلا قلااذا
 ٰ راد هت اس د لیول یک یالادویتفكنبن:یتیدسلآ هتساوراصادا
 | رھی وس یسبع شیپ نوک
 رم ی دوام و وھی
 7 ا هاشنعکم دی دشت كاب ہدیرخآو یم نٹ ,ینادسلا هلو عارز لآ فوذواەکر رود ہراذا

 زار وەلوا لخاددنبنزکس بودا لپ مكت نشاب ید ذو دوش و درد ہود نالوا لون دلزار هلن |
 «ترابع ندشید یظفاسدس جا رض تجاص هدفا وو دنالوا خا د لب یز وغط
 رم ۵ O PIERRE ترس دیسک الاخر د شع ں یک لاس نته ناد ند 0

 درد ام امری او کد دیو تا 09

 9 ۳ و شش رش ہر رش رر اہ ے تك

 9 ٭ ےن کن



 هزرح رو و رادهنش انغمتصع EET ود ددر والت بال یلعسحزا مو

 یک راد دارا دا هوا شل لب دشت هبا نیس هوا را هکر ونلوا نظهر وش ور دب راشو
 اہ زوآ هودو یکی را اوآ هر زا وا ا نالوادہدش هدابزهلنوکس کیو یف كنار سحر رایان

 زاطولب وهسازوک4 کل وکن اچ ید تضع وت دعراذا لوالا تابلا ن نه نمجرتءاهنسلاتدخزلا ۱
 یضفكنار ی تادعراذا ءاجسلا تلج اف انعم ز سک ناتو كنءرمه سارا نا رد |

 اذها لاق هنس نوا فلک لی شحارلا ساجر با“ لاق یی زغاج هند | ۱

 ره لقب هل اندام خالی تب لزجتو یف كم 1 نل حوا وترما نسحدعار یا نب
 نوش وو تلا نحر تشر ال وکسكنارویرسکس كچم ساجر ار٢ ظالتخا فا اضوجرمف |

 لۆأەك از رزدالوبیوصنالواهدنکا كورة لوا ة لکن اورو ور اصهبویق ب ويلغات هينا هکر دث

erieز دک فور شک نک لب رنک بجو یف كبوت ننخزنل ہلوا  
 پا هنسکر َرهلکنورکآ اور دراو بل تس امار ده و لاقف ہد رغ مالک ار رودشآزنوندنلواوردپرع»

 ف it REN لو لقافة اسا رک ورؤا وا ئک رم ضد ار كس نل

 ال یکر فخ درا فلک هژزوا یزو لال علف داما ارز یک یدل وا یرصتملش
 زی شرا دا والا بالا نمم مت درا موقلا تسدرل اب قمم لش اطلب وکس دو یف كارل سدزا

 دلبر نالا دو ی كب ةسدارلا تهذنایا در ینا یز تی ای رادااف لاقت ر ر ولك« د هنت اثم

 شاط ه داب رملب :دیداشت ویرشکت لا دویرسک كنار شدا .ةسمازم ون تساداز لاق و تاش |

 | ردیمراو یوصرار وغاز بوق هکر دش اط ل وش لوکس ك نارو یر شک ما سدارمل هننکیمتآ
 erb را زاغشا نعد ورو اوا بمس هنسک لعب ندلاخرز قلوا هک هلند شو نوا کل

 ت رؤ راھ ر صو ىد و ۱

 .یدیدنوصبدلوآ فارضنا لصا هدعمار ولو فرصنم فام ال چ زكا زالوا رضتہالںو ما |
 قفلب مما ۇيدە و لریدسدنصمب لرو سا ادتا || وما ہللا رد دن تنیسو عف ناز سرا ||

 | كنس هفت اط د وع هکر دم دآ كنو يقر سر ورارید ید هلویف نایروا هلشاطسرو هتم یش یازاخ نم سر ||

 اسر تسسزل راز د سد هغهزاق ورق سرور دیم ها ید كنہردرب سرو یدرردبا لامعتسا ینآ یتسهیع ۱

 |حالصا نایب لتعاج رب سرو رقاذا تبلا سر لاش رار د ید هک با نفد تم سرو از ت رفح ی ||

 یدن کک ب بور و رخن ەن یدنکنسزوو ولوا نددادضا سراود یجدهکاداسفاو هک ||

 سس

ETEكم م وقرت شارو هسا هب ثدحم یا هتسفنق ثیدطلا شربنالف  

 شپسرلا نهر وما فزعتو مهشلاذا موقلارخ نالف نر لاسفب راربد ید هک نااوحا بولا نرخ

 نزولع دشتی ر دیمسا یخد كيوصربو نر دهبهنس نالوا تباث دمو یرسک وتو

 تانیعو مخ كنار سعرا« ضو منل نکمتذا رت لا سرضر لاقب تام نوع غابات |
 زود خد هنگ روبهتسهآسعرو ثلاسنا بالا نماسعرنیعرلاقس لر لس و

 از هنبتصف تاسعرآ ملک کلم نرده رشک نبع ننعارا ننعارا | ندناسیرانو تدهلرو
 هیهرت ذیشان دند دلو ارب ہد دابزەکز دهقان ل وشل بمص كع وصف کنز نم نا وعزا كوز د قاتن دکار

 كرت د هل رنک نهر ساعرالا ةنسالنعمساعترا كم ہرتدملور سک نانو كنز ساترالا

 لکل سا کر وارا نواهای اخ هت وک م تنض یخ لا ات ا
 هدیسحو هنا اول کو َبولق ہدایز لامع یدنا یوما الام لاعتهللا هسخرالحو نأ کب یفو

 .هنسسنالوالرابمون وج* هلی كنیغو یف کلیم سوغ سوغرلا: زد وب لاح یخ دهد هنس یر غو |

 | نی دات نکا ناب بابل نھەشۇزىةتسف هزلاقب قمروا هلعاب هل وکسكاف و یف كلارا د سزا | ۱

 آ ہے۴ آو
 ےل

 ندر

 سعر

 نیکو نر



 ا

 ۵ یارو لم فکر زيرو فا TTT نتهدلا سهد

 نا وملوا نیک یک سا هکر کر لوش لینوکس تناهو یمن ةسه لا هوا مالتوبلوا
 لمر لاقت را انلوارکد هکر دهن لوش وش هلبعف كناهوكل همه سهدالا هلوارآ
 ۱ و ران EE وم هلیدم كلا و قوکس كناهو یم كلاد :اتعدل ءادتهدلا

 رک ك بار و يخف تالاد نس اھداا ياد اوك فو ی مالا هاشم
 هنسانعم و مارا (مارالصف) هر زاوا یب اور هدبع وا هد اثعم یهاودزاتفآ هلام ساز

 اد یس یو سوورا ینا جہل کهن زمو ینوکش ازار ویت علا
 ولت لود یددمرذلاق شااک ا یدتا ضارعاندنآرزب-سآزا یف هنم نالی

 ًرودنسام یداوا لر نالواہدفح من ناههرزوبنوهعباغ لیا ٦

 : نکا سرا سآزا ناو ما زنم الکی دال وقت ۱

 زار سد طظ نما و گرما یار نلعلوفت دعاسعلاو ہلوا ئا خا نام ر7یعدغاذوفت ۱
 1 ۷ مارو ردرو e iS لبن وکم كن نت و یف كنار سار اتم
 قاراسا ةسابرا :اوزغواوژک ذا سار مھ لاخب دور 8ک اقىر واوا قال فوق وک
 یخ كنار خلا ثلام بال نم ساير سأرب غول الف سر لاعةب قتلوا شا: ع٥وق بز کم
 بویر صل ازد ىد ەعشلمروا م روا هنبشاب یس رو هنسک نالوا شال a مو

 | هنشاتالذکه ليم كن :نحهو یش كيم نسووترلا ہنسایعم سڈراکللذک کت لب دب دناویرشک,
 ائ یدمد زرہ یف از یاب دسر تطاادا سرو سوو موفق هنس انو ناروا
 یا ٠ہ 7 ةفاعںر ویب اجرلنویف نالوا صراعضرم نشانه ,TT آو

 و ىى خرد ومتى ےس و هسه ام یاب ززز دهرا هو دنالواهتسخ
 دیش تو یہ كنز مهو ف كنار»سآ را دەل ەزاو ومف ااو هما وهلم هعءار

 , بش ۳ :ینوکسلانهزمهو یف كنار ۔اسآرا لوافربد ساوروماعو دنکناتص شا رزوا

Eو وی ایل هزمه سارالا هل نزالا هل وا ضاش یه دوکو هایسیشاب  

 ۳۹ هو یف كنهزمهو یعض كنار :یتسا تینا وزا ہہنماسضم آرا مع هنسکدالوا لو ||

 و یخی را از و تور دسر کو ا تااپ

 زون مو ىع كي :نتناراا شنآراا لوا شما اقغب دب یربخ نت هکر دءود لوش لب دمو یم
 | داندماششو نیغلآر هرز واثیاور یکی دتا نداره لدیبع وبا هاتنعع ہل رسک
 دا روھ لاب شا رکن و اک نه زر را زرد یملا شر نم هاو نبع ناز نهنالفمدق

 1 لیدنو یرسکالابو یف گار سیا: موقلا سرا هل نم بالکلا قوهفبالکلا |
 و دمت نم يا کیلو د هد هنالواولتا سرو رولک هد هنسانعمتفآو هنساننعم غار دام

 ارد هوا ةلوسزبوف ب ولواولنا درک یر لر انکم یا سیر شیک |
 زالو -سرآ ءاسیر بهاد همسر اف اور وکس كام و یخ كبار
 3 3 مهسابتر الا هاودبینا اذا سب روما: تن لات رد هنسانعهرلالبوراتفآ یک سددهلنوکسكنابو

 هان زاتکا نوساوا هدنتهح كلولتا كرك لو تمل کارو رک او
 ذا رخ سیر لاقب قهردل وط کشم مرکل تزو ىلع سرلا نوسلوا ندم ج یرغل رک |
 ES :شاسپرالا ہر دہ سر لافنز دقروا لیلا یکیا صا كسبریدشادیردناو
 اطزودکب واوا فرعض یرارماردتغاہدٌثراوبو اساسبرایهرمآ سا را لاش ق اوا فیعضص ا

 ۱ تم ۱ بر یدتاارفو هنس انعم رز تاب اجل وکس كہ جوی رسک ك ار سج ننچژا ةنلاعم || سجر
4% 

E. 



۰۹ 

 كلْعلَحهدارجص لطف خد كنيعو هلیدب د نتو یف كلا دو سض كي عملا ودینباوز دعوا 1 ۱

 ندسعدوولواندلاهتفاباب وب و یر كج هديا نان ر تاوكجهموکهجاغون ویرب ك جەر وش كا |

 اک اکر دنوبوا فویعمو هدنندب یس هفتا ط شوج هچ رخ دلا ن زو لع 2کَعدلا یدلا هنساتعموس> |
 ساتفدلا هنسانعمتروعنالوا ق حا هلبنوک وکس كنافو هلب رسک زونوتألادا نشفدلا روددنتسد

 وب وا نالواض راع هناسن هلی كلاد ساک دلا هنسانعمرا نالوا نجا هلن وکس كنافو یرنسکكلاد

 زن یخ كا مار ہلادنسنرب سد اکو ردتفل هدسداک هل ر رسک ك فاک: سک ادلا ادلا ہنس انعم ساعت

 الش یکی سک ن دلو مو یسک نہضاص کناناویح یکی راک دنیا لاف ر ءاربهدرادنسف طب 5 ارباب

 جیو جو الس را سکو دو هنس انعم رنک ادعاهای وکس واو«دنببادو یف كفاکو کالا نیکو هل |

 نت ادا رک هرتشم نیم كعاتف نودیهح مت نو له اول ۱

 كنهبر ید بب رور دندّتمسق بیرراتوا نالوافوزعمهلکع د جوی 0۴
 عقاوءرلنوا نانلوا ارکد هلی دیدشت دیدشتو یععكمالو نیت نیادتلا ردعور ندولتوا كالذکه بر ںیم

 درب تم زنا سعلذلا سال دال ایمفواداسلدتلاع رولكەدەتسا مكمل

 یل ءار ج با هجهکهلیصف لیمو یتوکس كنان و هلنہتحغ سل دلا نسل قانا

 هتد :هرمه سالدالا سیا کی زا

 بابلا نم مدو والا اسلا نم لم دیمالظلاںئمد لقب قل نیہ محسوس جا ۱

 سس PRES :یغلا تلمد لوقت ناربہد یخ دەکا رِکوەکعا نقد نسمدو دتشااذایتاثلا

 ؟نالواوک رقه داب ز لب رسک ي٣ سمادلاهانعع عركلانزو ىلع سبب لات اذا سدا
 ier سمدلا هک نالواظ» ہدایز كلذکه لی کمو كن زم سس :سومدالا شمال

 ءابلرابولزپ ولراب لئ ءسمادعج هم ماظعیا سءدرو ماد نالفانءاج ل اقیراشپ ام ظع هلبنوکس كو
qelجاے ەکر اڑدیمغا كلادند زرب لو کس كناب و تب یو دلا٭ ودنا ران سپس  

 ها سود ردیعج كس اعدهلدموی و ےہ : ۱

 كفاقو یف کمو یزسک كلاذ نقمدآ نشقمیلا ردیمچبتلاخنالیخ ونابلوا قحر روف ناصر رشا طبسو
 ناب تنفن دلوقت هنس انعم داسقا ةج رح دلا نروىلع ةبقندلا ةن دلا هنسانهدینر زح كيا قالو

 تابلا نهابسف دسفدب بولا سند لاق ساب ورکه نبت سندا سندلا ردنغلہلنہسوەلننش تدسفا اقا موقلا ۱
 هاتن د لاقب كغباربکم :ارک رکا نو ىلغ سندتل هند و یمض کنونوما تک رند حوت عبار
 هنهوراصضاب سناودلا اس دەسودیەلجر یشلا س ادل امن قصاب ہلغابا ییهنسارب سو دنا اش دثئرع

 راد ید هفمراقچ هکر بوکودنمرخسودو قرهصب نو یر نعي سئاود ل لا مهتا لوف
 ردیوسنمهد ن دنعردیدا آ كم سودودنلقصاذا فیس تسود لاقي ررارب دیخدهذچچآ ملت سو سودو

 هکر هلپرسک لا دو كنه زمه سابدنالا قمرافح هکر بویلقابانم رخ لکه بر کلا ةساب دلا
 كالا ذدویزسسک يه سودا دلار خب هکو دیم فدا ادناف ماعطلا سا اد لاق ك کود

 | عف تلا سمدلآ سمدلا نوجهیدلوا یتدش و یت ءارجرازپ ذ سم د ید هب السا ند بنس و

 س

 اتا فہبہاةلَفس مرا رب د قسد قجاحا - وتلا كجەكو دنمرخ هلیقف واوو نوک

 ٹین

 سەلد

 سد

 سقلد :
 ساف

 سود

 سد



 اما

 سهرد

 سفرد

 سعد

 اف نیفخردلا× ,مدقتاذا سب ردن لاقب قوا مدق هبا یم کارو هلنبتصف " نوا نارد 1 ۱

 | و ابتلا هع هژیزنسک کالا" تک :توبقوا تاک, |
 دیاد هود شر دو تضاحاذا اسرد لا كنو دلاقب رپ د خد هک روک صیح تر وءشر3و

 ر هکماسازب سر دو رربد د هن نخ قیرطسرتدو- ہنسا یر ید ید ہز وپوا |
 :لریعب لا رار دید دک هببود سز رک یدنا یعضاو قلخا اذا ارد بولا سر دلت |
 ee :نساودلا ردیجرف كتروع هلیسقف كام اردا بکر کا
 ۳ راف وس ادابۇبلفاپ ىم رخ ابا هلم هغ لاد سو ذواھوسا داذا اسارذ مطل ا اوسر د لاقت كکود |
 3 رداهیلغو ایغیبن یلغهللا تاولص ەتىن نسر داور تلا جراسا مجرد ارادا
 ۲۱ ولیم نانونو لا رد خونخا یدآلصا یدبا نوصکیدناتنسا رد قوی لا
 هو یو سر شدن یورو و
 1: € وزهر ای وو اس مم انوار رواج حالطنماسیردا هکر دز اب نکلوا

 1 نم 5 10 زغم بر وج یک یئیدلوا قتشمندبر وج 4و نو زوج لوا قتشم |
 سا دمو شاور ندبه انومبا میبرد وهف هزروا چن اسل یڑاک دید
 5 هل غ عا ذو یش كم سرا دلا نادر ض بدلوا صوصخهزع ن اتما بول وا قنشم |
 : رم نار یخ وھی ة سرادتلا بک تنا قاف كرکوا |
 دسر کیت داش اب ورا یخی ا
 ف هللا د ننیرادلا هندبانعملخ سو س اهل و کس کار وینرتسک لا ا نمزافلا |
 دل ا هنت یا اوس ار ھل رك للا د ناشر دلا , هاشعهلادمو

 نالوا ناب وب ملکو هنس اعم قنعلاظباغە نسکنلاق ین ویو کس ك نارو یرس کس |
 و الطا را هودكلويساو ردیدنا ارفو رولت هی نممهدومزف اواز دور وئلواقالطا |
 1. هک تل هل لا لا درادلا سا اش هلن رنسک كن اهو: قط كلادا شهاردلا ۱

 ید هنجنوننجیورو د هدر هذانزف بده هالاربمداب و هتلاتعمهیها دال و تفآ :وتفآ هلیدمو ۱

 مه رك لذك ك لإ د.ةسهردلا هنیسانغم مبظع لبا كوي هلنوکسس كيا یف كنارو
 توی اد یشاددن ها هانعع هل تۇك كنار و یزسک الاد:شافردلا "ةنسفردةقان
 | FEM كنبساو یخفتلا سدلا ردەدنسارا كوب هلش انهکر دک ى كرل شک ك او
 ]نیس ہا نسب لتا خوو ماع یف ءانہ لا یلظادازہ ارعا سد لاق كاهروسنآ ارطفهنن :رلقت) وف

 ا ریش سذ٥ لودنزِارب دید هک وکه غاریط قدنسار نل دورغا وب ههل كمر ناطق رب صخر ۱

 ۳ لاع شب اک اح وک سو ی سکا كنس یف تالاي الاد سسدلا هيف دتیففنا اذا بارلا یف

 ۱ دال رغاصلوش هلبدیدشن كنبسو یف كلاد اة اس دلا لوالا تالا نم نمدی شد
 الا دو کانهرمنه ساسرینالا الا .دراشد هد نوک دن کو روت رک هدننلآ قاربط
 اواو وار هلتیعص للا د ةس دلا: نفدنا ادااایسدنا سینا لا كم یک و رک ہضاربط

 |« ًالارنکی ا اسع اف رط تیر لا زد دن اتم الف ندا زئؤا یرانضالغوا
 تم وس عالم لغلق ابار ايل و یئآ هکر الويل وش هلینوکتتس تلا دوی رنک ك ب
 ات زب تع دو زار ولبق تیاک ن دعاج هلکنوپ ر ولواهاکو ہنسانعم نط كار ودەلېنوكس كنیفو
 شنیدن هل هلعهس نیسو هل اح وسخ و هنوسح ا ذاءاغولا تسیعدلوفت زرد ید ہک صا
 ۱ 1 -سعلا هنسالننعم هنع اطم كمشنرودیلنغف ك ندعو نمط كلج عادل ن دم

 ۱ رک رۈزاردنۇكل وش مع دمای سان عروق كنخو
۳ 
| 
۸7 



 ت

 هکر شوق لوش بید ابو نوکم توی كد یش دل یشاذلا ابا سیدا لات قلاواةدکنر ||
 || ید اورمنالایسمت كس داود چچ كسب داهللاد مط سب دوز دب شه دری بیرضوق

 ۱ یدیواوالوا یک ڈر هساواةسب دهنیزپ سددرکا نکلوو دوو ندح انس حسن ھا ا
 || موه لادردنوسنم هطز سبد یسب دیتا زایضعبرادلکد بس مدعو هفیصیاهنات دا

 || لىك هزه سابدالا یک دلار یخت+دیلهسو هدب رهح انہ هتل وزارت یب ار
 | تلا وټط دل تد وشااذآ ة س دم یف ضزالا تنہ دا لاق ممر ارف دق دلشاب هک یا تک

 هتنی نو داراق یا جا كنك کج ہایدم كل ییتشت تن یرسکس لا زا
 عم ك ابو یف كلاد نیدلا ردخوتنم لا د هدج لمصحسن مادر کا ندا یکم یت |

 كا هلیتوکب ریه او یخ کلا تحمل جدا تسزیرط جد یک تو ١

EY ENNپے  

 شبخوفحورااذاذفیعا تساخل ام لغات دعا ارهغیح هلس ہنوکس كنابو یعف ك اخ سجا نارد

 هک ین بوبوق لک هود رکی ین لاو نا نفی قد هک لواورد ها ۱
 لس 3 نیاید ۱ انن ننادیف ندعبمومیژلکدید داضالاتاد ندرب ایا ق واروت ب ودنا قاز ||

^6 FV 

 هکعاردعسیخودسف یج دسک هناک ماءطلاو عینلا نماخ لاش زار د خد هغلوا هرز زاد کات[
 دحلان الق ساخ لاق رب دهد هک ادع ض قو هیر دغ یا سیخ و سوخت هپ ساخ لا لو د یی

 نیعضكيم .سج دل ایم لا قلة لباذوروخ مرککلانزو لع سيلا تیا |
 ED دلوا لبل ذن لح رای دند نیش دیدآ كانادنز رب هدشالو قازعغەلئادب ڈا

 ]ا یرتسکكلاد ین( لا لطف ہل دشقو تیک نات زرد د سنو ہلب ردس
 إ «ز[لوشودش وفلوش لغ لو هروه نلیڈالا:ناقانذام شک ها فال 7 یک ا

 تابلو کد یک تن و زه ساب دالا هلو هدنس یراق عمو دیکر سب دک 0 1

1 

 یف كلاد . سابدلا هر زوا نأر یره وج قلب زعم بزن تا یر اکدیدزب

 هللا یرذ لا نکررافخنفیردنوبف شح دوا ټل مفا اذا مولا نیاتسجدل )وعن ك
 ۱ هدا قارب هکر زدر رواج لوش وش : 2 دیدید کل اح و یش لاد ساعدنا كه لاخداقن 1
 ینحاد سیم ذ یجنلیدمویردنک كِاحَ یخ كاد ںی رک ا ۱

eaهنین اک ج كنا نانا رک د یزاک دد, اد بودپر دیم كنا  

 تاجو «دیموترارفو :یدنزکسنآمانافنحو مار اغ فيوخو یدنرکسنآ ۱ ماناربغومات سم و
 لپ قر بولواهیراج هدنانب هدر کد منع نکس کور ایا اربغ بویلکب نا كنب ماوس

 عاب هرقلوش توکل لمس ءا هدننامو نم لیمو کالادا ناتهذلا یدک 5 |

 دمو ی ك اخو هل زنم لاد ساجدا ری ذ نسخ د اذ رنک دداعوزارند اد بد
 ال وی دهان اوج نالوا و لقارا تر د د هلنبتهف منو ربکی ا ساخ منو اتم دیه | ۱

 هراقتم تاک افاساخد عردلاسق زررذساض دهد مهر الو: خیلی هان داج |
 ردبا صالخ نالوا قرغ هکر دیدآ ك ناو خزب دار ایفا یاد سکا قلا ا

 رسک ب كانو یوکس كمال یم کادر لزب د جد نوف اکو او هلکغاتن ب
 لاش ؛ نواکمزالویدنتم رد ید ما یئآوزرذ دنلق سر كلاش لتتم نورا لیدعو |

 هلنوکس ناو یخ لا سردل سزدلا والا ابا نم عوام دواغغاذااسورد سز مرد |

"٥ 

1 

 ]ا و یششل وش هلتنهق سخدلا لر تد نامت د بودن | بلقر ولو اکو هلو دون رفاکرد

 ۱ نالوا هدنکلب لر یطملاکبمو ی سل كناخو یخ كالاد:سبخدلا :یہخالا ںولواندر بو 96

 م وف یخ در 9 زبد شیخ دال از رهو رع هوراربد ید هنا قص یس اکو و شن | نالوا تیغ درخ ۱

 سد

 سرد



۰۱۹ 

 Pem نوک چوا ںادغؤوارآ نیز قبداذزتوض هنری 7 ںی

 رد ید دعونو ندنرادر نی سو ردپهآ كنب ی ندلاجر خور کلک ب دیوص نر وکی درد ا

 مت کلمه ساخالا یدیا هنسک فورم هلکعد سخ ندنراکبنندلشپا ادتناینآ

 اج ساما اتا هلا تدزوآذآ .لجزاسچا لاعب كلکهبوص نوک ئچ درد یس هود كن هنس
 .شءاوقا ةنخاورا اذا موقلاںیجا لقب رؤاکۃدەنس انعم ی 1 وا ؛لولب شب ۱

 مر شما نود نالوا هرزوا هجو نابناوارکد هبرتسک لیمو
 دمو يرسکتليمو یخ كناخ.سبمخا وب ېحاص کن هود نانلوارک مپ سک نان
 ین تستر سین یج هلی رک كه و یف كنءمه سابیجاالا نوک
 ۱ بم :رسک لیون شف كناخ سپس | یوج بال ذک هلبرمسک كيمو یف كنءزمه

 زب رول والو لب شب یکسان کا ہک دوبثعاب منج اکا رک وز دنس ا ۱

 و ید د هز لوش سېخ ورد قاس دیر و هرډ میر ونی یر بلف
 نذندچ وب و ږد اسلا شات وط سلور دشع دسبلوا سپمخ وت اهکردذوخآندنوبفاعم
 : ۳ هال الزک لی کینو یی ثالوا مع سومخلا ںواوا كعد: كروت ک سا لر فحورغص
 4 اق شب هکر زیبا نوش سوم دیک لوتقم لیا لیتو جور حج ہلخم رجردږ نالوان وشرا شب را شا نو

 TET تی نیس رام وقت وکم كوه و یف كناخ نیما
 ۳ بغت یدک: دوخ ار دهدههل وا ی سس !كلمود ود  سجو مہلا وما سج مم تذخا اذا لوالا
 ردلکد مزال ینامز یار دریخایانعمار زر دلکد نخ قرف ك انعم یبا ورار د هغلق شب ماسمت من سس ےس ےس یک

 ےن ,نیمضلا .تلسفنب ةسج مهنکوا مهشماخ تنکاذا مس ممتسج لو لوالا

 كی“ و یمض كن سە سما هو اج دهن لو هل ابد وش هلیدب دشت و یش گن زا مو

 اسا دسالاس اجا برمضب نالف ,ملوفو ییج لف کانءزمه ساچناآ لولب رب هدکو لپ شب
 مسکناخرواوا ندنسجساج اجر دقت و لبالاو امان هلصاو ةا ای ین سب

 ۔گس راق شد هلی دشت ك ناو ی تلاخ یس ایل لو رسک كنپسرواوا ندیم دس سا دس اویدتارورم

 كه غوا ییالجرر اجر اضرابش هعبس غلب اذا هنال عابسلایبالویسام>ویعابر مالغلاقتهنسن نالوا |[
 رخت ہم سونخجلا ردپازواجت نسەحر نسەحزد ٰتیمالغ پو اوا لجخر رهشب رباهشب راق یدب هکی تماق ۱ :سذخ

 ۱ 7 | سس کح لنزمھ سانخالا ر لول بای نم سنهنعسنخ لقب قلوا
 || فا مر بول زخأتمنندز وب نور هلنبتمف سخا هنعینجعو هفلخاذا هربغ هتبذخا لا

 دددحو و یو کر دهن کلوش هل ولو زمہ اقا ردفلوا كابکویرادقمر

 1 ارد سنخاهلجیبنجرف شوی و كنِبخا هلیدم كفلاو ینوکس؛ كنونویعف كلاخ ءان .هلوا

 1 ۳ طرش و ردەنسانعم ناطیش ه هد دشت نب یو یف هكاخ ساحلإ رد ہرزوا رو زءهجو قروب

 عا زو یمض نئاخ رسا قل اش ورک هسلوارکذ یلابعتیزابناطبث ارزرابدبد سانخ

 | نیک ندزدنوک ٰیرھپوخابزولوارخأتم هدنیفهرانآ ارز هنسانعم پکا وکر زد ہایدبدشنو
 لا هنیراب سنخئدنباازفوردلکدباوٹرو هراپم پک وک سن یدتباراہضمب رارولوا باغ
 لحز رانآکر رینر ایج ندر دلی نب هدفی روش لوف یب درویپ سنکلا اراوطا سن اہ ہیفاالو

 دن ورق تلاخ بولوارخ أتم ہدیزا «دنلاعسران وار ززد در اط ءو هرهزو خم رمو
 ندان ایر دشلوا عقاوهدرعش د ضعب هک لینوکس كیا سانخخا یاب یر 3

 | كل سا زد ملز خر ورییغت نوا نازو ترورنضردند اسن مالعا ءاسخ هکر دهلواجخرت | سخ

 دا انا و و شا ی ریو

 ے یب

1 
۳ 



 قو

 ۳ ورکا لغایت 3
 || كوز ویدضر كرا هکر رتد"هدولبلوش َاسزکو هیلدشبا:یزاوآ تنواخ لس نوصغیدل وا
 ناتار 5 اسرع نوا ہدابز یک توي كا توکم هو كونو ىر وزنه نفر
 الا یم ست ان رخ لی تہ کن ا وان :وک سس كام کلا یئ ۳۹ دیتا یا |

Eوی ك ئاخ کانگ یاس رسا خشک توش اسزخ اخالفک) یمازخا  EE 
 نادر لقب کن اسر مه لقب تنك نالوا ولناش رخ ھتوکس اک اوون نانا

 سسخ 1 نان هتک نالوا مطا ند هتدمو نیرشککساكناسو نوف تناخ سپشل نا
OEها نی 5اف تاعقا دانا قاتل وقق ویو ہری سج  

BEY٥< تزاع تدخ اف سکته نالواہدب هو سن واس تن قافا . . 0 مارا نالا نمی دعب تنشر لاقب قلوا نسخ حقا و هلبضف كن اخا  

 .. | دف كناخ نا یکی ددل هد هلضا تخ رول وا تراش ا هنغیدلوا را وا |
 کت وار را5: دلو ام تخت درس نوا الا م هنگ هبیصت نخ ۱

 تب ةلدجواذا تا لوف ق لو ساسنخ ہنر نک کا زمنه ,نسانششالا

 نت ا موسس رجوی ےہ

 2 رسک كت وهاتف کا تما یراکدہد سلا تی دنه ردن دن ونو ردنا ج6 ا
 1 تندعان هسبدخووتفر ەي نوکیالفهبتطعفاذهتسبمخ نم تعقر لوقت تلف ۳

 ا

 سفخ اك ته نکے كرے نزاع نتبافخالا ردلاعزیلوا ملاضتناب رف و دننبزف مر ویو ۱

 ٦ شوخر زت +داز ل لک اف ادا ص کلہ فضا نعم مه هدا نادر دن 2 ادوار

 || یرلکندکج وناز رکن لی كناغۇ نر كنو ان دالا از
 نانلوارکد هیقف كنافو مط كراس ََدنتل نیو هی تلف و نج کلا 2 رخ ا كحوبهاب

 يفف كزاخ سا یوم لغ نئافو ناس کاخ اکا ذ ےک سل ہدنیئانفم كجو | ۱
 شهلا و دل کا هریه:شالتخالا هتبلتسا اذا یشلا تساخ لوقت قعاقهلنوکس كالو 6

 ساخ ]| یعف كات نیلاعلا باس داد ارت نر یا نر
 || ةتشاخهضرفل الاقبردعسا هلن وكس كمال و يخط لناخ سلا _هنشنانعم قلب ٴ:

 ھر ںلعا ودننئان ویر طاتخا اذآتابنلاسلخآل اسب سست خو ۱
 : نشان طعشا ننک منسرت رنفیا دمو یر رنک مالو غك ناخ سلا :نانلاهداوشل

 سیلخ 1 زوسعالم هل رنک نانو یم كناخ سال هنناتعم جاه تدنرربد ند هوا رو یس

 || ةه نهو ةتتقاذا ہللق شالخو ەسلخلاقن قلا لکوکهلازوس .مالمفح رح ةلانزو لع سلا

 : لوا یلخ ضا یخ د کز هسیلخ هکر دلکد دب و ہنشاطعم ید انوه بولا ناک لند هبلخ کت |
 سج ذس هننن اعم ةف رةنج تعاج ار کن ئاو عف باخ ئسہالخازدنی هدابز ام نب اربد أ

 ESATO TERS ER فسخ لا قبر دن دددع

 محار دلاسا هئه وقت ا ملا تان ال مناخ دالا ياو جاا

 رودقلا سج ىد وفن نا تالف شعلا لا تالذک و تخنلا یه ات ترا

 ر نشان من هنن ام شابا عباس ردیعج تنها فائاو مالاافرع تایم لە ناب قانالا فلم وفات

 لا سس هات اب نفرات ۲ دتفلخدیناخواساخ حالا سم زس

 دیر ۲
 ی

۱ 



 ٤نا ٥

 رجوی کم دن ردیا یرهوج هنس نعمرداه,تالذکل جز غسلا
 ۱ جا هنس انعم بلص ناک: یتاقەلینوکس تازاح هد امو عف كيمو كن هزم نشجتال هلواشعلوا | سچ

 ار د هډ هنلپ قلت سج اورو اکه د هنس انعمر ذاهنسجاو هنسکنالوا بلصتمهدلاتف ون كلذك
 وہ دوم ءاب وهله هلا دو هلې ج بدجو هب دج یا سماحا نو ضراودیذش یا سخا :اعلاش

 سام ي کن الوا بلصتم هلبزسکيمویعف كناح سلا رارنالوا هنساب نمط قلقاروق
 ۱ 8 نی و ییكناح سج سجن عبا الا بابلا نہ س مک سجبلاقن ہنساہنعءتعاصن لف لزاح

 | سخا یزو یرتوا ندننودلوا یزلټ الص دنرانب دران دد سج رار و زمر دعا كنب هلرف اکو شرف
 تعا ,ساسج ینماعناذالچرا سمجلاقب هنس اینعمددش آی لبتاق لی دیدشتو یم لیمو ملیت

 |نقوفآ زا هنر هکر رد هنبکی رج لوش هلیغف واو كنهزمه سوحالا :رذیمساتلج روهلرسک

 اب یا نالف ین س وجان الف ت ڪڪ رت لان کار حب بوک هبنوکسكواوویتفكناح سوا سوا
 ال لالخاوساحو مس موفلا یلع الف لج لاقب راربد جد هنتعاطسوحو ةر ےہ بلطب و
 1 | تیم رچنا ثیدحا یو هنس انعم كا سس جتربخ ردبیکرابدلال الخاوساج ی زلکدید
 ج هيدي دننو یعض كلواوو هلنبتعف نیو زدیاهطاحا ةف یس ینعب هنتف سون لب لج)

 منم زوارفشوبو رک تماقا رب رب نکر دیارفس سوت یدتبارایضعب ضعب دنینانعم مکا قناص
 1 ا PORTE E ویضف كناح سنطارول واەلکف:اروہظ

 + سویا رارولوا شع د سبحنوه!دنلوبیسانعم طاخورولوا ہلکباطلخەنب ریریذکو
 اعط ن انلوازکد وکه لوا یسنجربسا یسانا کنسابابو یسانا كنساناهکر د هن دکل وش هلبع كاب و یت
 1 : مت ند هفتم انچ | هکر دعا جر ندقب الخ هل كناح ةيناوطبا دساوملا ندشلوا اميد هطولخم

 gees ٤ هنس اےنعم هع لب اهودنالوا عج هرب رن هلیم ك لاح تانساوطا

 یقفن سنز هدب د تنو یمض كابو ہلنبتحتف سلا رضا (ة2-الصف) او زو ددکنکچو هکعلکاسوجو
 | نیاتخالا دنکںالوب تپه دیدشت و یخ كابو یف تلاخ سابلا ردقلوا متغ-ندنآ بوتوط
 ی ةللاغشتدخااذا# * هل تسبتخالوقت قلآ هبلاغلا قد طب قو لی رسک نانو كب هزم

 کاخ هسا: یوبخدسا لا قبرولآ ہبلاغلا قی طب ندیص هکر دنالسراهبقف اح

 اک کم دومی كاناخ ساخ اخ ارب دید ەی نس ناانلا ا ااررهفو هنس انعم فوق جهلا

 | | ديك نالواو کارف ہداہزو وم ةسب ا ا لر د سب اخ د هنالسراو هتیک نالوایظن ا
 3 | ردشلکهدتساتنعمتبانوعدقهدر اعشا صعبو مطل !دینشناک اذا سبابخلیللافب رد سبا ا

 | ممد هجو هنا مر جن بدم ویر سک نارو یف كلا دو ك باخ سیزدننطل ا.
 یت نان سرلا هنس انعم هقتع طن جراب دید سیر دنخ ید هبادغب یکس ا ندس وپ و ردنو هغی داوا
 ا دیس ترس جب تی رو یف ك ناخ سار جلا هنس انعم خب وکه لینوکس كنارو

 7 هام ةس زد هم مطنا نوا دق انا وطن الف نوک هاو مش لا
 | نیووب هینن وا یدنکت نروع ن کغوط نالغوا هکر دماعط ل وش هلو کس كنارو
 3 ها 1 ءتسرخلوقت كغاد اجیا یاعط ناۂلوا کس عرکنا نزو یلص ںیہ ضا داس ۱

 | خف سرلا سرخلاہللعجاذالوھ جل ءانبلا ىلع تس رخ لاس غی اھت ال د یف هت طا اذا بو
 نکن ال وامسا دل حق كنار و كن همه سرخالا عجازاا بابلا نەش سرخ لام قلفازفٰلدا

 تا 7 رد ھغاطلوش سرخاو هیمغچیزاوآ نوه دلوا نوف هدایز هکر اربد دارید هدونب لوشسرخاو
 کاخ انس ہللا هشرخا لا عسل هلن سس کص لازمه قبارخالا .هبنوا یسعلعنار ا

 ۱ نر تا یردورافوبح اص هکر درک لوث ید نلاو قوکس تو یف |

 ہدەیراحت +

 سرخ



 | هنس انعههکردم توف یدرفم كساوح هبدیدشن كائن ساخ ردکلهلکم رک یوضع ر نەن عف ||

 ۱ یشاوحر وءالکلاہرغوادربلاہضااذا تلد و هسا مهتاصالا هنس نک د یررنضةب ہنسنز هشاخو ۱

 كنو یف ك لاح سوسےلا ردناناوبح یرتومکر کج ئر ول ئر وولطیرب و قوفصیر زدشب ۱
 بق ییهتسنربهلب رسک ك هر مع ساشحالا لب هدیه یانیو تست اف ییقاتفهل دمو یمض | ۱

 زواواهاک و هلال دیتا یینیسدح ا رار د خد تدنخ ارو لوا اکو هبتشایاهتسسحالاق كب |

 عزدنستر ساسحاو نادندرافیف نالواداش و وال انس هلکع | قذخن ر كتر دکل اف | |

 كنا نظساسحایدتنا شفخاو :هنخ تدحوا دا يغل'تسسحالافتز رد هد هکی|سح ناک رج
 ضش ]ا مهنم یسبعسحا الف لاعن هوقهنموتدجووتنظیا تس سجا لقب ر ٥دةنس انعم قا وو اوو |

 ىكى لتوقف سهلا ہلاتسا ٹثننفالافت  ةنسانعم قاضاطو عالقناقع وق ضصاضالا

 هززوا شنآ ی ال زار نرو ىلع صا مریخ تربك یشلا نت سس لاقب قلآربخهلدندشتو |
 هکر کعشفلوا لنقهلشآدوخ ابهکر کی شلغاز هرزوا شنآہلبعط کن سو یف کرم سوتا قتقار |
 تالذک ساعسطا ویو" و نونلواقالطا هبفننکنالوادرموج هل ذوکسكنسویتف كاا اا |

 هلنوکسكنبسو ىم ك لاح ناسا رثیدآ كعءوقر ن دنس هفئاط بت مدازوکس كنيس ی اح ۱
 ذکر دهلکر ]فاش زا یرسک كنبشو یس كاع سح لرد وز وققا هکر ردزافلاقجافوالوش ۱
 یک رج هحراج تلاوقا رحا شنآ«دنیح ینیدلوا بت مر زاک ا ہلغغلا یل عر دبا کن یوی نانا |
 نک دهدنلحكسژتسادصت هکر دهالکب کی ضرب كت وك سج اها شح لاقاپ ؛یض ہلوقعتموا

 تامل تام تلاخ از سکتناع ها تششترح + نمیاكسبوكنح ناتا لاق روتلوا | :

 قو 5 ردیدا | كن هنسنکربندلاج رەلدیدتن كتتسو یف كناح ناسحت ءوسهلاحیاء وسەضصىنالف |

 ت دولبق قتشمندنضرکاَو نسردافرنصتال كسر ولیفەرزوا قز ونالغف بولیفقتشم ندسح | ۱

 تناح سیا زالواه : نم نون بواوا دیلصا نوناریز نسردہ!فرضصتم كاسر ولية هرز وا نزول اعف
 ًاسفطا هتسک نالوا ظیاغ تولوا هماقلارصف هززوا قر ور زه هلو کش كاافویقف ك زاب ویر سک
 ساخ ا: هتسکنالوارسبولوا هماقلاریصف یک ًاتیفحهرزوا قز و لابعد لۈك کز ول تصف

 0۷-200 دنتلآ ك:واوچہودەکر دلاش نوش لوکس کمالات لک اح |
 كنهرمه توسلاسالحا راربدیخد ہنس جنذرد كن راقوار اخ نحو یک لم ہللا لام هبشالا هش |
 ندکواییمب حرب ال كنب شلح نک تيدا یو ڑلرشود هننلآر ههلاقرخاف هکر در هتسا لوش لبق

 | مزلنواهینتفنیالبا سالحا ناف زرد ةراهتسکنیغ|ندنسههرا تن لیلا سالحااو هلوالاخ |
 هلنوکس كم الو یزنک اح سلحما لزیدەکحتدبا باز هبامرس هلزونهرکصندانوهلفاق انتقاو اهر و تط ا
 ثسلح |لاق كەربودنآرارکەلیرسک ك نءزمه؛ سالحالا هتننانعم هدامزخ رد کا

 ءامسلا تلح الاقرار دید هعَمر دعاب رون قافوا یزو كوكس الحا و هیلعتررغاذا انیانالف

 تبا سلحتما لاقب كمتر وایم زن رب توا هلن رسک نان و كهزمهسالعسال|انیقدارطهتیطماذا ۱
 سلحوەنسانعم ع اش هنک نالوا داهم ہلیرشکك مال وین کناح نسلخا هک ضزالا یطعادا |

 معو هلیصق کن هلم هم نیو هلن وكس مالو ىرسک ك اح ۱ بلا زاربدهد هپ ہنسکنالوا صف رح ۱
 هلمهم هددش«لادو هیچ نېغ وهم مه نیسدغاس و از ویک دغلس هنس انع»صب انسب لص رح تاک ها هدشم

 هلواهدنندی» اسهلبایرم رد ینر هکر دەنى لو شت هل ف كمال وكن هزمهآ نلحالا وداتسانعفجخا ها

 || سلحالاقب قلوا نولمهلکنرنالوارگک ذهن وکس تناحو یر مک ك مالو كز مه سابنلح الا |
 .هیهنسنر سلح یدخارایضعب هتسانعم ع اس هنسک نالوارداھنرفعج نرو یلع سلنا ۔اس اسیلخنا |

 سس رس ب جج

 | تزوىلع سلما ءان برس ڪڪ كلاب و یعضكناح سبالطا رادذنسک نایلربا نول وا مزال |

 رگ
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 1 ن ق سدح ميکتساوا کجا عذ ن دنسکوکی مود سدح هکر دوپ ن دیار د ابت ن دنترابغ كنب رهوح

 ا رانا مت قرت ولکە د هنس انعم نصا ہلخاباودنس انعم قغآ قوا سدحو زرد مکا ||
 لمدصلا هعرضصاذا هس دخ لاسقیزز: ہد ہفعصا۔سرحوەناطوادا؟یٹلا لجر تس دخ و |
 الامر یرسکت الادو ںاخ سد سدزحلا كع باطربسخند هنن ولزکرپ هلی داد شتو ی ؛طالادو 0

 3 زسک لاو یقلادوتلاح ادا هتل تهی تش دعک الواک رقیب ھلن وكس لو و
 || هسرح لوقن كا ظفح ہلیرسکكناح ةسارطا هبروب یعآ ینعب لوا ىش ا ەلەك ر اربد هیهقانلوش ||

 | نالف ن«تسرحنلوقتهانعع س اجلا عدا صید دشنویمض ك نارو هلن نیرعلآ ہظفحاذا

 vp لاف سراحو هو هلم نم سز لالا قو هنه تظةعنا داهنه تسّرتحاو ||
 | امقرس ا ذا نالفاہسرَحا لاقتز رد ید هغ لرو غوا نو بق هلبا هک سارتحاوهن ثبخاوه وٹیخلا ||
 زا هل آگ اب ہنر خآو نس تحفف سر یسرطا هنس ارم نانهاکن تان اطلس هلن تعق زرا :

 هنندتحاو كتوب ور دشماوا تبن ءان هنفودلوا شنجمساو زا یوم ارز یدحاو
 8 نخ مس الو ل تفشصو بونلواهظحاالم تسارح یاب کر کم نسب د سراج ۱

 قاب نارا نوبق نالرغوا هفکه لب دمو یرسک نارو یضفكناح ةفرطا هبلوادارم |

 ۱ ط لا هد ہا رح هنمو هتساتعمران ویو نالرغوا دارا هک .یجاللر سک كہ نمو یف ۱

 ES شرا هسا ويف نالف هدغابظ د بوزآه لبا بیک و یلغآن ویق نالوا
 | كنزمه نسارحالا ىج هلي كنارو یف كل هزه ١ سرجالا , هنسانعم ره د هلبنوکس
 اره دیا اسرح هب ماقا ادا ناکلانالف سرج | لاش كع تماقا هلباهدیدم تدع هلبا یرسکح
 و 'وا ضراع هتروع نالوااسفن سحوراوآ ول رک دیدشت :كنبمو یرسکناح یل

 قا | هو هنسدرب ینسرب یسانعم كنو سالاب ساقطا لار کهد هنس انعم شن سحو

 ١ اعم تا تفر رواک درد ص مسح وهلا هر وک اکا اکا دنس هج کنین تدباج رب نعیردکعد

 | فک ورو تففش هب هنسزب سح .ودقاب قات انک راربد ەع وفصلوش سحوہ|قزاذ اہل نح لاس

 ۱ ھا مج ام :تسسحو هل تققر یا اسلا بابلا نم جاهل تسسح لاقب زربد

 اوا و هن تنفنا یاری اناتنسح لاق رار دهدهغاک لصاح نيمي هب هنسترب قیشویل لکل ٍ

 | NAE قت ززده دةفخارب تاهرز وا شدا سحو راب تبیجا لاقب لاردبا لیدبت هناب نش
 | نم لمرونکق ا ها بصع ہننبنب ود نسخ كاپ دوخان كکم) نکو را ل هتلعجاذا
 | اک وا نیت شارك شخ ك متاهل لاح ناسل عب سدلاب نیلابام سلاالواۃزبلا تااف مهلوق

 | كتسو یف كناح ساسحا راد ید هخوغصن اش ینات ابن سحو مدزا وار ًاتمندنراکدضوک

 ںی اهنج نوع ال یلاعن هل لاق ہن انعم یخ توصزاوآولرک تالذکه ہل. دویرسبک |

 0 ۱ تند نءاسح هس الکل دلا س حل فی هنسانعم قلب قان ابن قوغوص کل ذکر در دصم هل يضف
 | هاب مہانسسح لاسقب رازی د ید کمک نکوکاپ بورک نه ن اطرب سج وا لوالا

 | خدها نهفرا لراوطسحو هلتفادادارا دزالا سح لاو ینذاب مهنوسحذاو یلامت هللا
 1 قتال ہا موت زرا نہج ناحوصنیدیز لود هنمو نخ فا دا اسحاهسخ با طلا تسجل اقرار د

 | نغا ون روت 7 كن هتسدر دلا هیچ داضو هلباافو هلون صفن وءوضفتالیاابارت ینما وال وینا یف

 1 هر عوق ره یاءالکلا ةن دربلا لاقی لحش قج هفاب هنسنرب ہلبقف كوم هست رب د هکمکلس |
 تف نل احویرک لبه 27 هنس انهم یربقاروتوارارب د هرب د هشحو لا هیچم نشر دنا هدنسانعم

 0 اک یش فنلواوو ہت كاج ساوا رش اف نسەفواۂكراومط ةلکنآ ہک اَت '

 ٰ فنی طریق یرودوک روت یر هو داده ر هرن
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 زی اذ کیتا تضخ نیلا ef ا
 ساج لایه روك دام را روا قفروتوا هلستعص وللا )۱ عوازا بایلا نماننفجسشع

 كيف سلجنا هرغهسلجنا لاقي کمو دتا قم لیلی رکن همه سالجالا یننلا بایلا نهاسولج
ERTوما هللا یدک راغب ال ئل لقب لالچ  

 انسان ہک نالوا تی زوم ایر كس ی یا فا سولجهنوکر ۱ | 0

 هتنلاجلاقت هانععهل, دمو یز كك مالو عف كېچ. سبلحلا هلننوکس تان هلمهملا دوی رک ەھ
 طا رب ]اصلا قاوسل اجلاس :قاوا تبعص مه كمال سل اه | یندخو یفندخلاتناک ی سلج و مف

 ئاج لج لاقي لو د دهپ ہود نالوا مور کش سلجور نالوا ظیلخهلبنوکسكءالو یخ کوج
 ناک ذا سلجدهشو ساج ةر" لاق بد یخ ده ب ءنالوا ظ لغو هر نالوا مظعو سل قانو
 لاقب اربد خذ هرب نالوا عفترعو هیلوا یلاخ نادفم روا هک اد دهروعلوش سلجواظیلغ

 لراتساک هنا ندم نشاک هلب دیدش و یش ك هالو قی تامج نال ا ادجنیااذا لحراسلج ۱

 هلق كج سدهاوطا:ر دن رععندشراف یرغصوضسوم غلا نو لع لنوماطا ردي رعه ||

 یکوظدنینرزکا زکب اکا شب ورجهلبتع سوم ہنسانعم یزرغصوص ییجالبدمو یرٹسکلومو
 ہلیرسککكیم سماطا زنشیورجءیاەلمہملادودلنتَضفكدوودو وذ یا وڈ ؤذکكدولالاقی |
 امرخ لوش هلنوکس لیمو لبعض لیج ةا دماج ساج ءام!لاقب هنس انعم دماج هنن نکوط |

 ردهنسن مقربه وکس كنوتو یرسک ي> سن ہلوا كر نونه نکو هیلشاب دخلوا هکر دوخروق
 ع كوو pe سا قلوا نخ مهار كب و و یعص لم ةى اصلا ںدعا ندعوا اینو

 مالکی بو دبا عنم ینلود ین دیداذہل سناتا ذهكنههاع ییععایدنیادیزدت زدناواهانمعهلیدنبشتو

 لا كيا خا ٰییلط یالوا هدنا | وزیکھ سالوربهلننوکس واو و یخ كی نوا :یدیارب دزد داوم

 كندر هسابتح الا :اہلظب یار ابخالا لحن سوصاکاهقاما رم ہو رھا ٗ
 ETE انا لصف) كارد و رکا دک نبتکق ناس ونا كلل و ۱
 هل سسک نانو كندز سابتحالا رالیلناعم كن هبافت یواش ی كنابو یف كاج ۱
 لات بدی فلوا سوبح هنسنر سا تحوم هت تتح اوب یشلا ت بح لا قب قم تل لک

 هللا ليبى اسرف تسیتح | لزفتژربد زرد هد هک! فقو سابتحاوی دعتالو ی دعتب وق دنضت سبا ۱

 ةلتئوکسس تاناویمصتاناح سا هننننانلوا فدو ایف كابو یمضتلیم نیلا تفقویا |
 لاق نوا نسح ةر زاوا نام هلیدیدشت وى كلامو هنبتتف سلا, دبلن نانلواففو كادک ا
۱ 

۱ 
 لاننقب نادسابتخنا رد ما هلینوکس كو یض تلاح حا كلذ ىلع فن شی اذا ذك ىلع نسخ
 هنشدنفا وصهکر درا اطلوشد وخاب رج اغالوش هل وک كنابو یرتنکزاح ین نسخ تحصل
 كنه :نسابجالا را «راوص نیز را وطتوجصا ندوض لوا موقهک نوا كمي عنمییوضراراس

 ردها كلجررپ رشاش رولیکراوص هدنآ هکر ر د حد هض وخ هلو نسخو ی ج لسیح لبد

 هرآرنانش لقب یا نالا تابلا زم سدحوه لاق نیمختو نظهلبنوکس تلادو ی كراج ندا |
 لاقیرارب مد هکهرکوچ بوزوا هنس کس وک ق هودسدحو رب دیتا اکر رْغالَوق ٭ راز: سدح و
 چر ڪصار د هرز ؤا نالوامقا وه دس وماقوهدر دا صه نانلوا ارکد وان اجو یا ارعبلا هبل ق تسد ج
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 سیخزح ہنسا: ہم نس قافوار دخل هدسفرف هلب نکاح نيج زل نبجزطا | 1
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 ٢ ا وہدفذ ےہ ترس وتو زیاده اما قعاصا
 ۲ کن ی امو یر ای وک تا و یسک لو ا (ملالضف)ربدردلک |

 فصل رب هراس لم نیغ ید امی ناک ا ذا لمس نم نی نا لات رز وا باور
 | زاد ۴ : نه نو زهره قفل اصدلازاننکر روی دب دشآو یم
 ۱ 3 الا نفهثلوازوهتجازاداهننح اج و هثس>اجلوقن ردیٹغا خدا مچ نش نم زود

۱ 

 لاد ادال ذزا ثل زا نزار ندیم یکم قف |
 4 a وهیملوا تز اکو دو لوش رب ۱
 اہ دی ہہہسہ وک سرطا اہ یف سا ی حیا لا
 ریز نوبخت قو دلا یت یلعابخرفامتوض تما دار ظا سز جا
 یشینردا طاری شرج ن میس نک درا لقن ید لش ند ج ومدیارضاحہدنلجٹ مشن یدنپا |

 اه وز دعا ودیا ناکی نامه همش نیس مدد س رج هدنن هلن اتم كنان لبا لیا

 ۱ اکیلا نیرخبو یدندرداعا دن لوا ادنتهح فلک نو نکی دید كني ید ین ماذ |
 فلات ای رو پچ رو دو بو دیو اوت
 ۔یجو زدجاغاولنکید درا کنافاو كن هلم میم نبع یخ نج دن اکا اذا طف سلا

 وج سارجالا ینیرآلبقف كج .سزاول زر دهد |
 نازی اوز دک ارور منل عف کمر مو هرمتوص تحعساذ ار اطلانمززجالوقتیسمرب وزاوآ كن دانق
 علا ۃرو هزجتععساذا یلطا سرج لوقت كمزپوزاوآ یک زیب كنس ق اطاسنكاذک

 نر 9 تیرا ےرہ لک یک کوس ارور
 نزال زر ننه برج راضی وا ورک هی قراکدید قازتنچ ہل
 نو فال دیدشذو او یعض کنار وڈ لا "سرچ ايقاف ر هك السا بمکتالنیدطاقو

 ہن دیدن و ضف كنار و یم کوم "سر نولکهددنسانمم لیکن لق |
 ۱ اننرجلافم ناف رکن یجب لخت وما ی منیکر عرکساانزو لع :نشرمآا | ۱

۱ 

۳۳3 

E ۳72 بس ورک سک ےس o aL. e + 

 نزن یدک كي: سافرطا هبلعو انن لعهللا تاولصو ںیم ۱
 نر لانه شن كنبسو یم توج ساما ردمنسانعم کو نلاعیدنارلیضهب و |
 خال تسدحل لوقت رارب ددد ەخەر ونطزبخنمجوسهاذا هدیه نخ لاقب قاق وب ا

 EO اًسفحالا ںولوا خدلازوک سکر زولواءاک ی دتا د زد ناو
 ]| یضتبودوا لاک 2کر درب ل وش تف نحو لم تا اضیا هد هبسنخالاقییاقوهل |
 ۱۳۲ دادی لقب کلا تبافک كمر وک عا نهود نحب اس اجاهنهاوفالنلایقو راقب
 لا زولوا مولعمهب هننکندبارظن هن چا یار و یکازمسو نولوا وب نشت غا یني دالتو اوبا
 مورساسطا یوم ترا تا یوم ی
 1 ج رور خلد دشن كننس و یف كيج ساوا دنسکیعل ربخروفاکلانزو ىلع

 :ینفكب rT HT اولا ساوےلا لیلا نع

 | وبضق کس شوش هج هلو کس كنیغو یمن ناو سولا ردیمما ك اجر هب دیدشت ك نسو
 1 تک ۰ جر یدنباہدنلادباو بلف بات کک کلا نا ردهنسک الا موم ذم ب ول وا مال
 ۳ رس ]جز هفوارتحوربفص نام ڈوب و و راد شوشو

 سا نمو ھی دن تین ییچبتسوسمجهیدمو یر مول



 | ی بک سو ترم سو برو ی انا بج ا
 تان هقانبوت  هلفوا بیلک هدقدن افوا.نسهطروم شوڈرب بوک هنیسپ روق كهك م ان بلک
 هلتاهعل قرف بوم اه هی اجم ندنیفرظ : یدتبا لتف یک بوروا ید ساسج یدروا هبس هم
 قدر هک روس نهان كلذک سب وک مراوس ییهفاتودسب سرا نو علع ةسپ نیلا نانا
 ملت ہالونوسیفاردلاوماشلاو زن !یلاهتیدلا نم ود جر س7

 شسلا ردولرنشەراتآ هندمهک الاخ)زدبا هچواهتالوفار طا بوروس ن هود یب نوا

 لا قبل واءاویدید ویدہ دشت كنار ویعصكنا سپ اسلاتاهلا ردد انعم رد ہن وکسكن

 | فنار شب و نح هلتفاضا رد حد یہ اهل اتناهرترولوا هاکوردهنم امم لطاب اب ہک اچ
 || ولو تف ثبح نم یا كسب و كسح نم مي«یبلاقب رونلوالامجتسا هدنماقم كبس .زسا هکر دیک م

 ]| هتنانضمیدهخ نمررپ یسبو یس نم هنبلظالو هد نلج د هج نمراررډ هس و هتسح نه ءاجیدتنارع ۱
 | یلوا دون نکن مه سالبال (.ردفور ر ومد تقرا ربط کردیا کی وار هلن نل اب ہہ اسلا ۱

 الباور ل یزازع یا تنور دندتهجوپیراکدید سبب ها او سی یا هل چر نما لان | ۱
 نھ رزکب رضا هکر دوم هلن سلا ۾ ا تکسا دا نالف یلب لقب دید نحو راکت |

 ردیتغل هند .لهاوو ردناسا نال وا هدناملعب :ویکسا هل رک لپ كياب اب سالبلا افرا

 دارهندسلب وسلبلا لع ها كن اماعد نهو ی ج هلص سابا ردش 9
 هنرزوا كنا | یهنسک قچانل وارې شوز اوطننامم ہنسا بوکید نداد

 ہلا ق کر دهقان هدومرف لوش ہرزوا زۆرە هلبف كنان :سلبلا راردہاریہشت پودیاا
 هل و تعا جر تزخأناذا اسنیتهنعتشلوقت قلاقو رک رک لا نزویلع سی ام

 هوب هسار ل اق ندب جما یس راف ہنسا نعم لبق كعب وا هیوکس كوا كواوو یف كلاب سوبا ردشناتباور |
 لا كءزوبیلاص, یلاصباانوربکتجیرچدتلا نزو ىلع سنهتلاو ةجرحدلا نو لغ خلا |
 غمر ۆك ملا نزو للع.ةیسهبیلا رام انالعرارفعجنزو ىلع سهپ رتضهاذ| لین تو سا
 روپ کرد ون هنعبه وار اج نالوا نکا سهب نا هکر دفنصربندچراوخذبسذ اما
 !تسنرج اک اهکر دیعسا تعضومر هل نوکس كن وف كلاب نایس .ردندب نرالغوا سبق نت هعبصندعس
 | كنادویرسک ات فسا هنسانعمهربسناغلق لينوكس كارو یمض کنان سرتلا (ءادل)لصف) رووا ||

 ییججكسرتاذکهلنتص سوزلاو هلبصف كن همه سارتالا هنس ا نعرا اقف ذ وج كبرت يحف
 ۱ | كنار وهلنینصف سازنلا هنسک نرتوکن اغلق لپ رس ڪڪ كنار سرا سراستلا ةسرنا لفنالو بوی لاق |

 || هنس انعم سراب تست قاب ناقلف هلی دبدش وی كنارو هلنبتمت ی سرلا هنسکنیلشوا ت اعلفهلبدیدنشز |
 )اد دجاعا یراقدایط هدر وقهلبعف كناروئرسک ك هم سزا اف عكا ترو له سوتا

 1 ون انا زو روید بک یس ان :لصا كنوب ویلا لاله بوک تاو ا يف
 ۱ 'یعتلاقب ردقمنااق هنسکق شود هه نیش وهل مهم نعش نو ردیدض كش امتنا ہک سام
 ]| ههکلها یا ین للام ينال اقم لَا كاله هلن رسک ك ن هزمت .ساعنالا اعنالا ثلاسنلا بابل نعاس سمت

 ` | يا قدص سول نم نالف لاقب .هنسانعم تعبتط اب دعو یم کنان سولا کاله هاست لب
 ,سابنالاو هل نیت ,نمواتلا یککحزا كنیک هلبن وکس كلاب یخ لات سا قدص لا نما

 ,كنوهآو هنسک ناّعص, یک تاکرا هلبدب شب كنان و تخف كن ابتلا, ۔

 27 کام ول یز کم کند غ٥ ءاسوتلا رش رک 1.

| 

 ]| لاقب كتسا كکرا یک یش دالر سک انو ك نەز مھ ساتنسالا, هتساتهولکربا ییجتاسدنتکالذک |
 یک دیدخت كیا انو فوکس كمیلواما هاا ةبسیتلا دیا لابی الخ اک نا تیا ۱
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 لو یز کیس نر ETE زیرا ااه
 رنک اون هرم لساشالا اسا اس اا لاسو قطو الخ اد هت دش لپ دم كنا

 لیگ ننزمهو یض كوف شش نينا شال رحلت اقلام 1
 5 دم كل وشوکس كهز ههو یف نا ام هنسکنالوا نور ںودبا ۱

 2 کلی مداد لعفان وا كئآ: کد العفر و یدشا
 رب | ودیلبافم تامل هنس انعم تش لی مضف كفلاو ینوکس كة مهو نم كنا“ یو لا الثع ||

 ۱ منصوب یا ساف اا تاغ توس و غف لا
 ڈیم فی فش زوی نپج و یعضکااب سما رونلوا لاسهعتسامزالو ید

 شف سم نی |ققآ وص هلب شک اتو كنه ناعنالا؛ نیم بئاصم لاختي
 9 تا سا رنا اذا ستو ءانشلا شعت لاقن ةانعم هلیدندشنو"

 بدون لاقب اد ید معلق نفقات نن و نج نخ ورش اب هات[ ۳
 خادم هطو كز دم نیش طاطشوازرید ططخالو هبف نضال ہوا لتعم نا میوہ
 زوال ها آهو ایه قنات
 ریخت ` ەر توازي وص هکر زود+3:۵ٰوش كا کن قو ۱ ضقخان دکلب لگد اتم

 الت نوا کس“ | هات هر یر دز یار کس یک نیو
 lit !ْتالوا«دنیعو ردب ر اکو کی مز هلی تد كفلاو یم كن اممم نس یال سور درا نوب |
 لب لاش برد آش لب نالوا البف یو دا ۱

 [ مع نطق هو روا یک اب ترا ناو یالسائالا یب وا | س
 اعینآ هامالاس الت وا هکرددیفت نوار هلنئوکس تالار ہدنبامو یض كو

 را کیک ینهلقتنانلوارکذ لم لنوو ہالی نانا دن انعم لوط ہو تلق
 ارسال زا زون یس حا قارش :هتسلادا ||[
 ۱ “دیر ا نار یہ ےن ون "وم کلر ةع ارو رددنش انعم شانهدلاح 1
i2 قارا دونه انن ێا ۍێرداام یدنا تکسلا نار داسا ید یرورداسًنب  

 ۱ انب ِ دا لوش هب داو یر جو نوکسس تلارو یرسکك ا نیعرلا جی
 یعضكن یار یو ۱
 1 د ئ ردنا ئو هو ز رانا ها وه نوا بودبا عضو كنکوب هکر دناشنرب ردناشربهلنوکس كو |

 5 و ول ید که نس ةلوا دلوم مالکوب || سعر
 ها دود هب دندن نیسو یخ باب سل دمالب:ریدیخدنتعربنولواهاکو رولوا كم || سس

 راقع یمن لاش ناو دهد هک الاسا سو لوالا بان خمس اهسبالبالا تشب لات كمروت ||
 ہرااذا نسناف دالا ق لالا تسنب ل انارو ید معاقهدننک ار نتبو هاذاوهمانلتسزااذا ||

 ئل و تا ی یر جب روک و ا تیک رکا ۱
 تی یس یدننس نشا قوس لردمو یزہک كس و یف كن سزا ||
 ]| ثبب اپ یادی وقع رد الی ندمروشب بو ردشراق ها تبزاب هلیغا ئا 2

ge ۱1 تب نک رافلص دتا نابوچ هرس کک نرم ساسبالا ی  

 ا ار نماشا زار د نوا نیکدتنکرولغاض هقان هکر دنوتضرب سد نور دک ||
 یس انس سوم دین هک توعدهیوصیب ینکساسباو رد ہد کم ذا |

 وع ام ےب بک ال والا هیمربوذونس هکر د هقانلوش لیس
 سوم سس سس سس سس سپس سس

 بس دیو

 ترس 2

 -۔ںیہے ورم eta دو مج ےھت سو

 اب

۶ ۳ 



 || بک نانوط سناودنبا انعم نیا هتک وطسنالیدفو ہلیرتک ك نونو یخ تندرمه شمال |
 ثنا و كو كمروك ہلیدمو یرسکتنزبه نیا تل دحایا شیدا لاقب دیو |
 سانیاوهتعع» یاتوصل !تساو هت یا یو ا کو ٰ

 راتو لح سین نس الا رز دهد هکر و تشجو شا هکر دیلب د اف كش اما راوب د ی

 | یسهئاط برعو ہ:کناتوط نسئاہلپ رسک نونو یم كب سنولا كف مارا 7

 خد یجوا هنو یزسکو یمن نیو و یم كن سوپ یدرریدسوم.هنوکه بن ۱
 :سنالا ر دشما و تباور خد ملا هزمهور دوب نانلوا تیاورندارف هرزواقلوا ندلامرمالعار+ ٹی 3 ۱

TEER ۱لوا مک ہنسا تعمر شپ ردتغاهدنسنانالوا  |[ 
 هت الابش دیو لود ہرا سارا اتم تا تا رفت ۱

 هدنس انعءلینا نالوالب اقههنشسمو هل وک كونو یمض كنهومه نشالا مارا ابا نا اس
 دینباردهسانعماطع لبنوکسلواوو یخ ل ماریہ سوالا ارفکەتزغكل ماننا

 بالازم اسوا یمسوا موقلا تس! لاعب زولکهدهننن رر ضا وع :ندیننوم هوا اون ا

 | رونلوا قالطاید هروناب یر یراکدیددووقسواو یل یتیم
 لوا هکر دیدآ یتبابان كهلتسور ندنع سقاوارولوا هب ںی تاو

 كن ریه سوال دیدآیمانآ و زە ليةور دا زر اصن ر دیش دن ف ك چرا رخ رد ات ن نو |
 تیک کیک هلیکر دښه وا لامتسارغضمردیمسادلدر وف کلک لو کلب کابو یخ لو اوو یس |

 هلیدمو یچ نیت + نەمھودلیرشک نانو كنوزمه سال ةماشسالا ردەنسانعم نیم وکن لنو ت

EG 9 1ہلیدم كنزههو زیههو قو کس ك نسو یم ك: قماش ساشا ونو یک  
 ما

1 

۳ 

 4 ٭

۳ 

1 

 كنازحه سا ۳ هنس ای دم اطعتیسم هتسکنانلوا تلط یسلک اطعو نانلوا؛تلط و

 1ا یدتا ییفعاو دهم لک القا بقاوا تا ذک آورد شب یادم هم |

 ۱ ۳۴ وا دیمون هل: وک: كت«نمهویمف كناب سابا هنینانحمرادرئاردنمالع نالفقابندوا اقل سا ||
 دجاواسهر دصمواس اب سأیهنم تمأ یف تف!مبارلا باسلا نماسأب سیاهنم توا تیکسلانالاق
 | فو یل سم الا نیا نمی نبا لاقي ك غا دیمونهبن وکس لن بنا ویر الا زمه سا 1

 اتنی ًابوندهنس ام ادم هلن یکی كر مو یف کلا سابلا(ءابالصف)ءاعع عرککتا
 | هینلواینیشار غوا دایر نباید ناكا لاشين اسانس وپ لجن اس ذوا لاقب روال ی درج |

 | نالوا داهل دمو یرتیک كر و یم ك اب سس نر هاتی ا و اب وپدزمه اد
 جاچ دایر سو ودیدش یا سش باذع لا واک جنت وم عم ۱ |

 یعض تاب نی وبلا زدشل وا عبضو ہردصم عنضوم دعم ارا و اس ننلبلافب ارد یحددعلوا ||
 .هتچاحدنشا دا مہازا بابل ناس ون ساب لب رلا سد لابد اوا حانة دابن ہل نوک ۱

 یک نیدلوا خدم هک مندی هلیسان هرز وا یا نولو شا نه کا یم
 :یردہعمو یر اضم نمی رز ال وا فرصت ردرایضام لمفرانوپ دنه ال تن اون |
 نام ردلوفنم ندی وو نالف عن مدار ردرلشلوا لار ندنعنضوم نشانی صاف داد | ۱
 های وا ل قند ذودح د ښپ هب شا هدش ناک رد لفن ندنلوف نالفسپ سبب وهبشربا هممت ||

 هللا اش نارو نلوا رک هذن تان دزاوراتنل خانانو فواید فرصتمبولواهباشم هفرح ||
 موو سو موب هکر دیعچ كوپ هلی كن دینا همه و ینوکسكنابو یف كن ءوضه سوبا سوپ یلاھت |

 اوبا وغلا تبع للا و رواک تد هنبسانعمالبو تفآن باور دعقاو دراو یراکدیدن
 اد هتک رد ویب ابا سیا هر اعم هل صف كو اوو یعع كن ەچ م نبغرب وعو |
 سس حمد

 سو

۳ 

 سوآ



 سا

"٦ 

 EEDA هنناج عاص كل هنر یسناوردنفل ید ص كنونو ||

 ]عن الا دیش و نوک سبز ھو تب ۱ سول الا لو دحل

 ۱ وقت بنهزمه نسل كعداشا نىا بوروس نوت بق كر شالا رھدلا مد لع

 نی تو )لئلا إل نالق مأوق نمو نان با بلا نماسلا شا 1 اب نسل لا هننس اعم تاب لینوکس
 ملا علل فش ہار دیخد هلعع ظالتخا , نیا وردەنشا عم وع دا شو هل ممه لاد هس لادم و

 ۱ ۳ نو یف كمالو لتقف نسل لا انونج ان ونخیآ اسلا ینا لاتقبو نون یا سولأم وف لحرا

 ا ھر یل رمه سولالا سولالا غجوتافیا سل اناغهتر طلا ش قلق لصاح عج و

 ناز فرد یگ! یخ ردندلاجر ءامسا ساب سانيا: اشیا اس ولا تقذام لاق ناف

 یب سما ندناندع ندععن راز نر ضمن سال لواهکر ا دشاک دیس لک اورا
 راس فالتخا ۂدنظفل سما برع فثاسطاریز هدنتف کا هلیس ات هززوا یرسک تاسو
 رد ۱ 3 نزعمیسدجب هدنناحیکلد وراد اال 4 ینبع نس لک نیہا ہدنلاح یل دق رم

 |یضمو كلر ابا سعالا یطملوهب ةنراسلف قاضمدوخ اب ز اتا رکاب راسو ل خاد

 مو ق هاو سو ناو فیکو هحرابو یس هلک دغ مک نالوا ریغصت سنا هلکیدشآ هیوبیس اسما

 لر ۰ ۵ سالا ناغلؤا رغصت یسادءام ن ددعج عوسا ءاعاوروهش ءانساو یز لک هدنعو

 نوک توس كنءزبه یسالا ردهنسس انعهرشب هلنوکس كنوتویرسک

 کیاولوقکیا هلوا تف هدنانا هک هنسفرهیدتبا یی ہصاو هرزوایباور دبزوبا ناز د

 الثمر .دیشحو لوا هدینابداهکی نبقنق رهور دیسفا لوا دبا لاسبقا ةناسنا هک یققنق ره یک یبآ

 ابطكماباویزوب شط كالا ورولوا ٰیسناہردہرزوا لابقاہلاسنا هکی رزوا كغاباو یز وپ !كلا
 [|یشحو هننهفرآ نوعا یکیدتبا لابقا ہیونسک نکچ زہد ینا هنرغاب یتدكرایورولوا یشحو
 ۳۳3 یو RE ےس بوم وعکموپ ییسانالا رود

 نو ضخ كنءزسه ةینیا الا ہزمہللافف أن از ىلع سجسالورولکیند يج كناسنا ||

 ےہ

 فرض ی ئا نالفشفا نانالفونابا بخ اطع ف یار: فدک ی اكن نیا فیکل اق اا

 تیک نوک یماناو رنک ماناو لان ءت هما لاف زو لوا ضوعندنوناب نپ ر دلم ید

 یک قا ضر دام ب لنیف وصف ایصویکهلق هل ایصوهفر اص ج

 1 [ند٭ىضہبانعم نر وال بوحآ چک سا وا

 او وانا اتات :هخزکا زب زکد هناسنا رود ناسا یخد هالوا ن ندنس هقب

 نا وہیل درز و۲ ها را
 ورد را زاب داغ ص زکلوڑدنالعف یز وكناسذاذح رکا
 2 مدعا بولو لایت للصا ناسا یدنبا تان ابقلا فالخ للغ هلکعا هداب ز ۳ وا و

 سو ِراطلوا فنحا ر01 داب رابه دنر ظذ تو دل وان سا

 صا کن اتناوردشلوا تا "هرزو لصاا نیغ وا امتنا ترک ہد رة

 7 ٰیدنلوا  لالدتساهلئلوق یکیدید اف هنا دنهع ہلال ات اسنا ا ا كسا نا

 هنومردظهار ما وکس كونو یضدوخا یا کز هزه نانا ردتخا هدسان ین

 A ینع ج یعب اهلک رکاب یسلحو یسناو یصلخو یتدحاذه لابو

 ارس كانو ك هزمه "سانتتسالا ر دالا تش لا د و هلم ہہاح ثدح و ډ هت انه نا

 تاو هنن انو نالم تشد اتشا لاقل واتم دشت رى كو طض 6 سالا قغاب
 اذا نزح ول انی سا رد مد هک سح, نغیدلوا ناسا هدرب رز رونامنالوا



1 ۱ 1 0۵ 
amyہہ سس ےس - سم  

 :ینچبروم د قربهو هرزوا نرو قربهز,د یزربه برع هفت ۶ اطاکا لو ETT نسا
 | لجرازو ره لاقب هنس اعم توم كاوا ةجرخدلا نزو لع ةر ور هلا نولوا ا
 زره || هریک كناتولنهنمه زازهالا كیا كیرحت یب هنسفرب هلی دب دشن کنان و یف كنه انا مت

 و هکعا تکر زج نکرشودزدلترازیهاو كرف هنکرحناذ اشا ئشلا ٽززها لوقت قلا كر

 [|زریدەدونسَما هبلغو اغوغو هنسمهدلر وک كرکیبع زارتهاو ہضاضتقنا تك وکلا تما لاقب
 ]| رب نھ‘ بالایداخ ازه لاعب كمر زنكي مف ش یہود ہلہدمو یرسک ك از یت كناسہ رزهلا |

 رر دو رد هبهننک نروس هود ممن لا دو هلمهسءاحیداجو ەئ ارد ۱ ۱ :

 زا رهلا ددل نشود بودیا تکرح زا بلا ززیدیخدهزاوآ نالوا لصاحندن اراک رور
 كير ع رکتلا نو ىلع نیزرهتلا فید ہباقق ام وچو زدند تن رسهلیرسکت ناه
 ةرهز لا زز تتفق راز الت نادر بنت یت را كتا |

 هال هر قهرهرهلاغبیاو لر لول نزو یل نھ كا كردت
 ]| لوشدلرضف كامه راهنهلا یون رها تا ا
 11 رولقتکرح نکراقا هک دعهرآ لّوش ةدهدهلا نرو لع نهزپلا یه

 ]| ةناود رکن وشاوا قمقص الا ك زكى قم یهنشنرب هالا جنو کس كم و
 ١ ترخه لاش دن دمکع دار اہ: مشن دمالکیرمظو کی شبا ترها اب

 ]| ظفلت الا هنمه نظفلهرافنعی ادهنمهمرونسل الان قفر فلا زمہنا:یبازعال لید

 | بخند هو یی دبا نسب قا :آتودیا لجەنسا عم نیقصا نايه
 نایت ملا طب رنک + نهان ماتا زۈراەدەكچ اب رتو هكا عد

 ]| هبخف كب مو یمص كناه قزمہلا ہنسانعم تا ےک ضرب جلد

 أ کو درلو سولو ش هلن نا تازه هر در ماوهزمهلجز لا 1

 | || هلبلوش لب رصق كغلاو نتوکسب كي و یف كن الاه :ٰیزمہلا ETE نا
 كنناب ی یک تال وا مہ 5 نما جم پی ۱

 ۔ زدنه در مومن هک یر چنگ الو کو لوش هل مث تو

 1 ندا نادنھالو بانحالپ ءاظع) لا ببر دمو بنارعت ندنظقلةزا دیو سکه
PTT iیسیفئاط تزرمالامبلیا رب دقت یرانبو ییرالووص هکر دەنسک لوش هلا:  | : 

 ۱ والا هد دامك ر دقو یفرحازلوش هدیرعمالک ارتزرارید سننا در فر> |
EE be۱ + ۲:۴ یره و چاچا مصل مر  

 سبا ۱ ہرسکو هنرفخو هل ادا ابد نهبتسبا كعارتجَو لبلد عر کتا نازو لا رس تا (هتفلالا لصف ا

 : 1 ری زریدیجدهربیربا سبا وابا هب تسپ لاسق + اتم ہل نک لا ین

 سا : ا لد دشت كنبسو یضكتءزمه سالا دنببانجرخن دی دشنویمض كلاب تجف
 1 | رد هنسانعملع تالذکهنیتهف سسالا* انمي لیکف لازمه ساسالا هان

 ۱ | هافاهلاذقو کل ذق هلاذق ہنسا نعم العر دج كس ابا ولت ا رسالا ںدرو,صفم
 ٦ | ات تانک چسب سکته ساسالا هنساتععرس یابفقید ۱

 یک بابسا هلبپس یی كسا لینوکس نسو یف كنهزمه یب ساسالا کن ساسعهللاپ ۰ ۱

 || هفلا دوش هددیفاف)جسیس توان ات املا تینا تن 1
 1 نھدلا سا هچرب دقت یییدلواه دررعش رخ دلم یک صان و فرخ هاب یور فرح هک کب ۱

 ۱ ر اکسس هد هنس انعم نا مر مدق دل جوا لبا یرسکو یهو یش ند

 ا 2 ۷

 1, ا 1

 سس
ca 

 ج

 سس

 "حس



 زره

 1 اے ETI زاکنالا زار باسبلا نمازکنزک بلا تزکتلاقب |

 | ازم ژل هنساشعم نا ةلبلف ہلوازآن )وص هکر دوق لوش هلیرتسک كفاك نکالا نکالا ام اااه نک ||
 زرد هد نکا كب رض هر نئ و زکو ورک كعب امف دوڭ | تشم هلنوکس لناهو یش كنون 1

 ہی ےس

 جم ہلیضف کج و یعض لم رج وما وما هترصقاذامالکاآ تز زاوا لوقن كخبازآیالک :

 اما نیم ءاخو ن نیش ضاعشاو دیک كدنک هلباههغیجد زافوا یی اناو اتصال اد و شہ ]

 تم سس تست سوت
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 1 4 واذا ةب دلت رهن لاقت زاربد ہدەکمزس ماہ ۳ 3 تازہٹو هکر حاذاهس ار ملا

 رل ةدنلاح یکدمارود ہدەعمروا نس هغ تم انا ا یاب یسیرواب هودز هنو رپسللاسهزدص!

 اینا تبرضاذاربلا قول دلا تر لوقتر بدهد کما کر ند وقود نو لوط ن هغوقزېنو
 تم شرف کو ترمه زاہتالا هنسانعمتصرفهلنوکس كناهو ىم كنون ةزهنلا ىت
 آهنی تضرف ہنر یر هلیضف تاناهو فضا كيح هدرهانلا اهتفتغا اذآاهنرهتنا لاف قلوب
 | هأناد اذا غ ولبلا ییصلازه ان لات راربد هد هکعسزبا هغولبدح نالغوا هرهانمو صرفلا رهن رهن
 ۱ a ةرامانا ره تن امهل ادب ةن كجا تعر اتسم هلم كن اهویعف كنات ی
 ۱ SEF زاجیال (ؤاولا لصف) رده انعم كا ترس هیاهلمهم لادو ہدحوم اب

 9 نم یرسک ك جو یخ كواو ربجولآ هانعم هلنوکس كيحویعفلواو زجولا
 ۱ توله نک لم ینا ترج وتل اقب كن لیصح ی هنسنر هل دید شتو یم کیو دلن تحت نجونلا
 | یتیم ڑحولا ندروهشم ہاکلءدحوەلکا ارعاش هکر د تشک تانهنسکر لن :وکس كجو یف وا و

 ۱ هدف ینزخوورج برو لا قیام هک ل ښخ كر ود هلزدنوکه لینوکس كناخو
 ق نشولا هطلاخا دا ببشلا هزخو لاقم رارید ہددذلوا ضواع تاپ نخوو لزید
 ۵ ۲ نایات ممرات اش نیاز و لطف كنهرمه زاشوالا زاشوالا ںولک خد نم انعم تدش شو نک شن

 ۳ تین کرب هدصوصخر ہلردمو ی :رسک كه كنەْرَمه ناغبالا :اھدیادش یا رومالازاش فا مهناصا

 ]ا هب او لاقي هانعنم کلا نزویلع ریعوتلا رضوتلا تعدفتاذااذگواذکق هل ترغوا لوقت كلام تق

 ۳ نوک كاتو ینخالواو فول زفولا اد ہیلاتزغو تودیا فیفخترولوهاکوازیغوت
 2 د نلاقي ہنس انعم لغ یہ هل و کد ڈلواوو یعف كن ریہ ناغقالا هانعع نتف

 | بویع HRA هزمه زرافسشالا هرمقال نوسغد دافو,یلعاناو ردهنساسنعم

 گیسٹ دعفا دا هدعفقرفوتسا لقب قمروتوا بوکید,نزلفابا

 AES ہزکنلٴمەزرکو ولاقى كمرودوقمروا هلنوکسن كفاکو
 [یواو رولا هولا .قمروا بودبامجینا ہلیض كجا عجوەنقذ ىلع هدب عمه رض یا رکو لاقي

 ذ رهوتلآ كدب لفثب ہتارضاذا انالف ترقو لت زیا هلرخازعا, لا هلن وكس كناهو

 درد جی اه "یررنهلا (ءاملالصف ) قعصبهلیغارغا کوب ہود هلیدیدشتو یم كناحو
 نتنجر یزربهن اججرت بحاص هنس انعمزاوسولنآ لیدی دشت ك نابم هدنرخآو هلینوکس كناب و

 ۱ دک قال با قاوا ود شا بلق هه هی دن ا طعام ردت دت ارام زرا

 و
 ۳ 6 TEE ہلا تساتش . تسد یقیزر بھ حارض خاصو ازد شم د ندنر اکزالبم ع

 لا وام( نهراوسآ هدنددصربسغآیبیز ریه هلو یرهوخجار , درا زیدهنسولنآرغ یزرمه ۳
 دنا ودیا تیاکسحنددیبعوا یره چ هدنرتشت ار اوس ہدنپس ل لطف هداربایو ردشغد
 ِ Oe ضوع.!ملاو ناسرفلا مه دنلعولا لاق سرفلا ةرواسانمدحاولا ناوي الا
 ھذا و ها هلواولنآ یدارم ہللا یز به گنیرهوجنکر با تلال دور دش ید قدا: زا تالذکرمو انا
 یا دید یر ند لی لک لعد لاق هدنهالکرخآ کت دیلواتلآ

 e سس مے

 ر



 سا
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 8 وا لو طفاسالاڈلک رد ڪڪ رک چانبا رضاحال اونا ثب دح تراب دوخاب ردشفاوارکد || دا هداب را باب هدهناصممکت زد نجاشب ااغاوهبتال ثیدح لصا نکاو رد |وا عقاو هرزوا |
 هدانا لکر و هتلکر ادا ل جرب هنر : لوقت كعرودو كا ز رکا ردشلواعقاو لی وہ ہد نج سر کت
 ازربد ہدەغمروا تّشم هسکو کر و ردککود ها نواهییمن مینر نورد هتسانعم گچو رود |

 تودبا مج یراقمرإ عج ۱ ۱ دیا می رام طك وج مج و ماب رضا نہین لس هردص ق ەز لاقي ہرزوا یتا
 هایت قدیا لجراهطساو هر دصب زنی بکار ا لاو یک فرد یک تنمربضمروا
 هکر دض مر ہلیفع قڼون زاها لاردا هطساو نوعی دلوا هلبس و هبوکر زربد هنش هتشاق كوا كالا |
 قلوا ضراع قمر مازا ہلا هود ثكموق هلیتنک كنورمه نام رولوا صراع هننینج هود
 نالوا هدنسکیکی کسر دا لناءود هل نیک كاحزحانلا زا یملبا باصا اذا موتلازحآ لا ||

 زل انا هنساتنعم تعیبط هلی دمو یرسک:كلحو یخ كو ا قلواحورح بوشریاهریلرب | |
 یک وب هدنچما هر د هزر نو رارب د جد * هراونیرلکد کی دهدنف رطار داچه رحت و هنس انعم ر انعیبط نچ
 زلا نولوا هنس تن یورک دیدزوآهدنس ها كخاطیکیا هک هدانز یاب لیمو, روید ہیدنہف شملکچ

 هار زو ت دخ زورا رت ن درب هکر دوصلوش هلبرسک كنون لاو هلیدیدشت كنازویتف کو
 اضباهزن قان لافت فتو هته وطهدرزب هک راد د هشوف و لوخن وڈ دی تکنو ۱

 زیزلا زتاذ راض ادا ضرالاتریا لاش قالوا قالوضرپ هانزسک مزح نازل زازنالا 2 وچ ۱

 هنرخاجوهآ تانکو ادعا از رن یا اق زکبتوهآ بدو تک توی كنو
 یناکما للندنسکرپ شو حفتر تنش

 دنمو ناكل اق مفترا اذا یناثلاو لوالا باشلان« شنی رش لجو لیاری اا ۱
 تولوارا نفر هکر زرد دلخر لوش شنو انعم هلبتقف رشناوشنافاورشنا لبقاذاولاعتهوف ||
 عفت م ییج رشت نالوا هلن نوکسس هلنبتض زوشنلا لامیرا یت نالخ ان یواش || ۱

 نیشان ارا ظزرغن نام زد دا سا خا چور 99
 ةأرماناو یلعتهاوق هنمو اهافجو اهم رضادا الع اهلعب رشنو هتضغب اواهلعب لع تص مشا اذا |
 رذیع كلر نالوا هل سکنونراشنلاو هلبغف لم نان ازوشناهبنمتفاخ |
 رد درنمرددنسانعم عفت نرم ناكم هيف كنون زاشنلا ز زاشنلا یک ل اجو لابی ىج ەئ اس عم زاناکم عفت رھا
 اھترٹنئۓفیکٹبالنیدیز ءار ەتو قهوق ہنر وار , نساضعا نیما ریکمرمهزاتناا تنك | 1
 تروغ َربغْتتِلا بتلا بنواا الا بابلا نمانازفن رب طلاق لاسقٰق مارو ھآ هلنیتکق ن نا: 1

 ھی نزوا قنزطیقواربقنن وعصف تناکاذااهدل وا نکا نابود رس نر |

 لو كمردنود هرزوا قنرط قوا تالذکم هلبرسک كنءزمه راعنالا اریقتت برن لاتین راربد ی

 عقاو ٰیرہظ یلع مهسلا تزفنا هدنضعب كتيرا منن حاهعوهتزدا اذای رنو |
 نارقنوارقنرقشهودعق یبظلارقن لاقب قمارععوهآ تالذکهلنتهف نازقنلا ردنہجحردنلوا |
 هکر اض رمو هلی كنون زاقنلا قمنارحص ع ركتلإ نزو یلعاربقلشلا تشواذا لوألا بالا نه |
 نانلوارکد هکه لیا هارو هلبص كب ون یکءاززاعلوا لاخ ندفما ارض مل وااترولوا ضزاع موم ۱
 هبسدیکت او هنف كنون زغنلا هنسانهلاملاذر یسیدنکو د كالام لتقف وقنلاہ زیبا كضرم

 حب

 ززن

۱ 

 لاش كمکو دیوضكنوق واق هلن وکسب ثلفاکو یش كو نکا یاغاو یسدنکو د كلامكلٰذک ۱

 یزاوس یہ وارز زکتواهوت ام فاذا لوالاباتبلانم ارکیزکت زا ترک |
 ناربد هدهخسحاص ینەنسل

 لانبقب اھ ان هتضعاذایاهفنار تخنلاذاةبلا ترک لاق هدف ولو نایک زر دغا

 رادتفلهادانغم ناناوارکد نصف اڑکلا هرزوا یاور یمصاراوبد هدهعفدو هن مع نکبو هتطش |
aan AGی لب رد و درو سو سو  

 س۷



 ۷ ات ب وی کیم ۃرجانلا نا تفلاخم هنس دعو لماک لحجر ینعی هدعوامرح را 1

 ۱ همه اتال كرك وا ندەلئافف تعنام یعب ةر جانملا لبق ةرحاعلا لیلا یو هنسانعم |

 يج

 | PIN 2 زرع نتەلکیرفذ یدخ ادیب اوردشن یمیزغم یدتاارفو ||

 آهای سام نا یک هدب دشن كنیعو یخ كو راعلا راعملا م هارعمزنک اذا ||

 ایر سک ناتو لئ زمہ ةرا هتسالاو هلدیدشنو یم کنار هلنبتعف :رغلاوهلیرسکكنتو ||

 عباس هنس انهم جا نوین اهنسا ادات كلجرلاز تلاش ہانعب ۱

jo 

 )رایو د نایک وف سل ران بقا نوک نساك بو یزلک

 !ریزردفرصنمردنون«ی زس ی دتا هب وبس هګ راو :هفرف ن دز وتواردیسدر ونس و هآ

 ۱زغ دلکس ذذ عل“ فلا ره هک هرزوا قر و للعفردقع همه ردر داکد نوعا ثوار دن وا

 ٹیک )نیر ایر الو طب اوز مست ۵الی یراج
 زکاوردملب ویلاحہدنسەللےھب رد کت یدلق روسکم ندعب ام لریغصتءب بوق نونھەک هزرواوه
 یک یادم وا تلف د یرخاو هد یبحی د زام وا بلق هاب د ربت تااخیدیلوا نوعا ثنا فلا

۱ 0 

rےک  

 ا یب یر ی دم نعاس1]«دربکتت تلاعرولف نون یک نیس هلک ین اما
 بد یجب كنيغو یف کوم زعاوما ین وم هل رسک ك بیع اا :یک بجا
 الان قلا یک ا رک كندرسه زاسصمالا رار دد نس ہد یک نعافوهنئءانعم

 ی لا مار كر ہایخف لابعو ی وکسلپمو یف کہہ نعمالا سا رب
 بجپ کک ردیعدی :نعهمدنیا ہيالعلا لا نورعونا یدنیایعصا هنس انعهر گر یوم

 پوپ رس و اموهلبرسک ك مو كنهبه نجار دو یا وار یف ذو یبا
 :اا رام لا ةصالخ رکنا ن زو ىلعار لق اهن تلفااذاربمالا نمزلمنا لاقی ہنسانعم نضالخ

 ِ هک فلاش و راغف هن رام لاقب قلوب صالخ هل دیادشتویمض كمالو هلت املا
 7-29 زولا ردہراتعمز: یو یجوا رانو هک ن سام او صلمناو لنا لثم
 ةیباغازوجیباغارولوا قوج هدسفب رش ماش ئاوت هدر عراب د هکر د هومر هیش ۱
 ۱ موسی یہ سم یکی دم خونی
 ذولا یکن دن د یماشر وکنآ زوم هدشبانکمانذغللا طرحت ید كب هدا ر اشاب لاکو هنس انعم

 5 :SSA ريما یشلا ATE كنابو یف کب لا یدحاو
 ۳ رایتمالاو هلیرسک كليه و جو كنهرمه زابعالا هنازعاذاهنزپم لوقتهاضعم فعع مرکتلانزو یل

 اوس اتم سہی یو سا نو ور

3 

 ۳۹ 4 نرو صعب نم معبر اذا موفلازاتمالاسقب ردهنسانعمینلریآیسعرچ ۱

 ا هنشانعم بل هلن تعف ْسنلا )ن ونلا ل ضف )ر وااو اا او! بب رق ەل وا عطقنم ندنضخ |

 باب و ترک او دلا دنساضمراقا یجب لت |
 زن نا ٹن قلبی ا ناسیصلاب 'رنینالفلاسفءانم رکن زو لع تا تل هبقلاذالوالا |

 باتنالبزباتلاقب قموق بقل هد رب یرونسک چ اقرا هلم ناب و یف کان انا ربات نولوا نوعا

 9 فو یطفنا اات رجب یشلازجن لاف كنو ت ناز متخلف سل[ اظ عب منت, ا |
 دغورگواهاضفاذالوالا بالا ن ]0

 ل بیت !لاقب راه دهتبلوا بب رد غل وا مات هنسنزب زو رزرېد هد هکعرافو

 ۳ لپ رسک ده الا اہم اضف نم فرش یلع یا اهم طو نونلا خب

 .:7 مہ

ef 

۳۲۳35۳ RSNA GRC EE TTETT 

 ریت ےس رجلا .ھظیاحلجز آر سالاد كمز و تب تجاطنال سی کن
 وہ بس

 ںیہ یس رن اید قول بجت یادی |
 م مح چپ بس lamar naran a سو یر نک جم
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 تا نت ما یاربغللا رلیق. تی و دنک ہلزاسغلاوب قش د راف سپ هقح هرشط ||
 ریغصت ءلبارر دل کت دات ءایانو رد هنسسناسنعم غل اب نصق تافل او ی دید شن ا ۲

 رانش و ر دشت یزاک دید لیخایواضخ ەكى دیک زافشو یر اضخو ةکلب نالوا یی د ں د أ

 ی كمال "کلا ردنکد,ض وص هسکو کرار وکرازد رک خش ر وا هدسجعیج یدنبا دیزوباوردینیاقر |
 انس اط تچ لبن رکنا و یخ كمال 7 را دلاجزمالعا ہرزوا ین زون لب ۱

 ات زود قو مراقب مه تاخد ومات ادا موقل تا ونت كغ طیالتخ تعجب | ۱

 لوایح ا کو کرج دیدزوامنک کسنضن او بیا ۱
 هلن كتا یهو ینوکس كمال و یر سکہ ھل اربد ید هغمر و ود ا
 ینمدرواہودوەردص ێەنەطا داراب: درر در ا
 هبخف لومرو ملا هسآ تیرضادا عا غ رضلیضفل رول لاف بدهد هخمروا هاب ێا 1

 هدنروتقالوفهلرسک كن اهزهاللاذ هاله ادتبش امن طعُاو ۱ه/مزونهلم لجر لاعب 7

h 

 كنارو ئكي زر ا (ملال ضف وا فونچ یاغا دانا هک در لوش خر یک
 ات بوم زم ەزرم لاش متصل ا یفهلبچوا یزاقمر هیت وک ||

 صرف راز دزرم تقول وا هسنجنآ ق معضل راج و | ق ەز :دکنشور اذطالاب سل افیغر اصرقهعب اصا | ۱

 نارنج لوش یو زره نبع ادهنءلژرمالافی رب دین ددکمسگن موها یاوردیعو زد | ۱
 تززما لوید هکک د دند رع کل کن لپ یر دکن ان و کز هر مزار مالا بو سکه عطقر نوا كغ | ۱

 بوک دی دشت لازم ا لا دنساتس كەش رباز دن دلين تان وهنه تل نادا ن الف ضر |
 هرم امر الشیدطا قو كمك ەزكر ةا: هنصمادا لوالا باسنلا نماز م زمزم لا قمر وض |
 ہانیتکف زا رزم ردهنس امر مارح تامک ورکی او کمکم رکر ہدعاضر مک عی نام الو ۱

 وعل کس زرما هلرادامهسج ار هنرکضند هم از یک رم دمکزآزآهلیتبدننو ین كنازو

 هک لوا ك ابتک هدنممط زا کر درج لو ش ی كم ةا زا طضماحلاووللا نبی ناکا د رم نامر نام |[

 ىع كم ءازلا راو رکا كوز دلکد ر اس كمني د«نموردن دنمجییندقاب لبد لب
 الغفازردشمل وا ماغداهلضف كنیع ردینزو العف ويز دونر ند هیرش هلند ۱

 یزولاعفویدت را طعب و زادلکد ند نان الوال وادنعهدن رغناسا هل وكس كم ۱
 هدءال سوهدءا رد ےک شا تلالدەرزواہ طه یافت 2 زردلکدەحو نکاوندزومهشردهرزوا ۱

 ة زمرا .لضف یار ءا ذه للمال لاق هنسانعملطفذلب رسک تيم را ندا تلالد هت روھ ف قاعتشا ||
۱ 

 ۱ هفت یو وب قدر وا هل ہیک وک لينوكس كفاکو قق كمال رکللا ندنعسکتانابنر دیبا كاوار |

 | د ران وااو لوالا تابلا قفاز ناب هنر لاق ردتر اشالبا هنسنرخآ دوخاهلزوک یلصاكتویو |

 || ەر وازن رش لۆ دخ نہ دروب تافدصلا نل زاب نهم منو كنبلاعتیرابر تشمل وات ای
 || مد نتو ىف كوم و ىف تعال املا ااو داخلا زل ناب هل لاق لیدخد هک عفدق |

 | با نوکم تناهو یف كمال زوال هام صف كودو یض كمال هرمللا هتسك ینا بيتو ییا |

 ]ها هزنردیدحخ ولرو ماداب بنوك واوو یف كمال هر ی هرکس کا ۱

 | هیعسا لا زمول واذیذل یه لنآ هک ر درج لوش هل ضف كنيم ةزلا ردلکدلوبقمهدن

 ۱ نیالاق ندا رب داوه لدا واک زنحادا٭ن زد رح هدخ الاش هنسانتعم لی رھی مدلخزا نهنسنر ها تزو ىلع |

 تیم تعملا نەلا كلفؤق نزغا فود كب زق ی آی عب»وهکنساومهورهنمومورزراارکسقدوحسض |

 رجلا وهلبقف كنبعو لم نما زدت مساوب ور دیلباق«كنویق هک دیک لوكس كنيغو ىف |
 كي یزەلاو ہللدعو . ید كنیمواقز كو متناوب روس همکار یمن ۱

 ' نہل

 رره

 رزم



 ڈک

 او کن كونو نخ كفاك کلا از ماللاو ضیتنااذاازا رک ازالکا لاسقب تا

 5ک ناکا كا ۔ًالتماو مم ااذا۶ ےٹلاڑ نکا لانش :رولكەدەنسان ھ0 قلو ن لاك بولوطو ||

 ارب ور سچ لبر یر خو هلبص كناح وی كن ETT هنسانعمقداصم ||

 ۰ دف كارو ضب ةرراکم ا رولوا لنضاجلغ تروق یدزوشولهکهنسن یراکدبدشلآ
 مس( هزار کلا همز او نغ تررف اذا نالف نھ: ترار اک كاش هما بنوم
 ۱ رک لچ زلاش هنسک نالوا سن اہ هد دښن كنا زو یف كفاك یز کلا: دنغاذع م نسخ قخ نوفو كل شود
 را رد نیدیلا دهدب هننمانهملیخت حق لفاک قدیلازک رک م وف لانش یی هلی كفاك نکلا

 ۱ كارو هاتف كفا نکا :هلواترسع

 ۱ ۳ 7 اظ دبنوکی كفاکو نیغ كوم نوزکلا:ہلوادہدش یزاوآنغلواراط کر دمرکپ
 8 وا هل ن دقوغض زوزکمو هتعیضادا یاهو

 || ابا قغ لجزا واوا قا فدفوذص هکر دن زم )خط كفاك زازا ۱

 رو ام الو راک ك زه نازک الا ناکا دز هو شوم

 ۱ رک رک واک یاد تار نالا بانلا نم 07 تڑپ هتسانعمن ودك ۱

 ۱ بک امزح ہل ھفو یرزایکتفاک زانکلا هتعجتادارملا ننال نورد هددکشاعجب 5
 اد < ذاڌجر اردک غار د خر دا یر ن بق تیز نم
 | قلب ۱ ایک ناتو ك+زعغذ اتکالا راد هنس انعم مک یم درانوبک یکم ارسم هل ماسنصوک |

 | ۳ ۱ کوزو ا قد رند و و ی تلاکر وکلا لا ا ةرانكمةل اوا قضا دە ۱

 او دروکاو عف كءرمه زا الاو نو یر كفاك نار کلا واوا اتوار |
 2 mnt ناد عی ج ل د وعر دیعجب كرو خد یتوآ ران :وہ هل اوا و یادوی یک ا
 وفا اراک لافقلا بولاچ ن وت هاب سک ك نانو كلت رمه زاتکالا یبکح |
 روا هنسرتورشوذ نغانا هقان هوکس كابو یف كمال زیللا رللا(مالالضف)ذ وکلا نها

 3 لدل د ۲ EEE SARIS مو زر هلبرسک ك یخو یف كمال |
 oer ضر هنسکتالواوخ دب بولوا لیل, سک ہلمہم ءاحو صف

 و

3 

 اج 2

ESTER ETR TETER TET EES روس سر E ES a ج 

 د فعال ا لا ر ردشل وامفاویخدا ؤدضاعتاذا ہد ا ضعب هنواوضواعتادالوقلایف

 اما کا رواە لا یقمردشباب ویاغایهتعف ززللاو |
 | لعالویرنکكيم زن 'یدنارورم کرد هسا ل یب زکو زالو دارفیتانعملقتسمروناا |

 )یدک را ازل بلا ال موز ةموصلا دیدشزام لج ر لاقب هتک نالوا فن وضخلب ادب دش ناف
 هجاغا یراق ایط هندرا كنوف بالا زا لو مضخ از نالف لا هتسنکنالوایوف نموصح ضخ دلزجمخ
 ام وزال آسان ددسن ہن اوس اراکک نالوا هدننکو که لترشککنهرمضو یف كمال زئانرا)ا ازد

 ۳ لآ نزول زیزاتل.هنسینک نالوا قص بولوا ولکنزبدیساضعا هلدیدشنویفف تنارویمس
 لوقت ةشباب بوشالواهلیدب دشن كنازو الا مال یلامت ها قلفولکزرد یاضعا
 ال اہدارمی عاذا همالکینرغل!لاف كلرنکی یدارمهب رسک تنم زاغلالا هتفصالاذاهنززال
 اهن تطر یفجج لرفل هلیعف كهزده زاغلالا۔ هدانعم نانلوارگد ردم ما هنفف لغو یم
 ۱ بنام دنن اذا ها ادنسا جرنل ناو خا ناش اوز یسهراف تالش د لصا رغلو ی کک
 a ۳ :انم واز یخ یاکن سلا ردقمافالاسثوانیم تنا دانا الهه نا

 ۱ ہرافلؤش هظاف ہدعب هو هو نون اشفایو زر ہنکلد قال والخاد كت ەزاف هلنوتلممغ نیغوداتضو

 | توتو هلبسشاب هدنروربط تو بولق هقفوب ٌینارہط هنمقچ ہن Same ةننشاؤب

 حس
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 تست ی

int |0 وا ير کیسا هه ل مر  
 كا یم ازو هلون جد هن مو آراد ا رت ہریغ ند لا قب یارک رکنا نزو یی ا

 هلام كنالو كفاق زب رفلا رولوا ضراع هتوبق کر دضرمر ہاب فا ناعتلا ند ةن ابن ۷ 2

 زیر عم یس راف جد یشکیآرانوب ویعموانزوردیکزپ چہ لوا یادم رز کرد نک
 || زقناو ہار كفاق را هرنغو بنضلا لک! مز رقت ل اقىر دقمواقارا بول وا اب ندنولت هیت زور

۱ 

 رب ہلیف نفاق کی داماد تساسنعم یوا اند ولت دغا جو پرس کف ناو نقلا

1 1 ۳ at: 

 هزوقاقو هنساب شاب ج دق ردت بجا هتسازپ ورا نزول هروراش سیریز دنت ۱
 | ینرتسقلا هر زوا یاوز ترک انار ناو هادی کنان اغا اهر فاق ام اوز
 | نبطمریخدمقاذا یر نالف ںیلج لاقب زدم دوقوا نود ارظق هم

 !وفوتسمیمادساذ لی یفنعقا لاسی,اهانع» هلن وکس کون jen دالا

ET 2كالزب کط هانوق تفلاو هدف یرفقلا ضیا اا رغد 4  
 شیر ہند یز کس كنا یعف كف ازفقلا یرفقلاو,دعت لیلا تءاج لات

hiنالا را یدب حدك نقرب ورد ن وزب لیکر دواز دهلیکچ یک یک  
 يص ك فاق زافعلا یبج كرن افق هل نوکس كنافو ى كفاف نازققلاو ارت بک تو ی بوم
 احهاجورارکید لود ىق ەئ فنا یکن اتفق ب ول شبا نوجمالا یکی هکر دناودلا لوید كانو

 روک نوا صدق نصیب اطات یو وززدکود هدنززوا ۱ تو ۱

 ای هدنن«ناونلاهاو كيك ن ناودلادلیدبدننوٰیض كاذو هتبتعف نفقتلا نوک ناز اقف یس هت
oندرک هرافف قم كحا نو وہ یک  

 ملا هتک نالوا لیذز ترافل میلا قد لنت نمقلا هک ابوکراریدهنآ
 بل نروکس كم و لب یش سم حج را uF ویچ كفا 1

 نی رهوجو دنسانعم درک ك ير نفی موفهبنوکس كواوو هلبصف لفاق زو لا دهن هج یاز
 شکد راربد .هقذاحراپضعب ہنسا نعم ےل ناری د هدهیهننک نالوا عب طلا ندزرکوب 0 اب نوکبس كلب ۃا بازو یم كفاك ررکلا:( فاکلالضف )ہنلوا ین دو اس هو وت اسم دی را دال عا لک کد لوش بنوك تا هو یر سک ك فاق ھتلا هنسانعم یر موق یج كزوق هلن ءزمه اونو ہلردمو یک ك فاق تری ا ان ہدنکیدئاریخ ات ند اھ ہاک بودی مدقت هنب رروا اھ یواو ءاکح هدفو وج ٹل وت ۰

 ئییدقت كرو ی ۴ رج ارج هام هکع یج نر طا رو

 نیم لەش ىق ىل ي جلو از ون او ےس یم هکردج وقلوش هلییدنت كنارو هلی تفاک زارکلآ لو وت ے دا
 | ضد نوہکود نوت هکر دنافوط لوشب ہبدبدشزو یخ تنازو یمض كفاك دکل ازش
 : || هللدمو یرسک كن دیا زب رکا ةلوا شرک نقاب تک اکر دناغوطلوشزرکی دت او

۱ 
1 

 اق ناب نایت بابل نما نفر نفت لات قم ازم هک تل قوم عا

 3 ڈر دهرا 5 ناار ندي رھ :Tg بب

 ما تم سم

 هد

 رو

 ن۹

 روق

 وج
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 درب

 درف

0 
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 ]| ضخ وبن یکدم نومزبن دن اش فزع كح ارم خاص کز ولو ا مف لا ریز ولو ہنس انعم ندیکل

 ۱ دنل عرفت کیدند ید یشلا تز ع كن رهوخ ییمالکنیمز ندناشن روب نمار رولا |
 رد RRR ارکد كى :رھوج هسرولوا لّەتس یا ۳ عد او و

 ناوتاندرەراراد ید هفیعضلحرزرغودنس انعم لاملالاذر یسیدنکو د كالام هلزتفف نسفلا ۵ نففلا
 یاد زی نالففسبا لان هنسسن قلا نەط هلب دمو یربسک ك هغو یعف كنيخ رسا سلا
 [۱ مالا هنننکنالواریهتم ہلیمص كنبئانو یخ کلو ا عم زوەغِ ا

 یانالف « هاو واثیش تلعف لاقت د كعا نغظەلب ناک كن و کان همه ناتعالا هنااا

 اندا زردخدهکمروکر وخ بودبا بیعت ین هنس کرو !زمُغم تلف لو یل

 | تكلا نا قبرطاا تكر و دبل تن تخاففاذا وا نرغا لوفت لوا نکس یترارح كشن وکک
 e "هکر دنا ويح لوش لد كيمو (یعف لنرغ زومغلا ندنناور ورغوا یب دنا
 مه نیفر> كلورغو ردر یعموانزورلنوب هک ی یک لوکشو لورعهنلقوپهلبالا تورم لب
 کلک ن ص لی کا (ء (ءافلا )صف )ردینیاور دع ولا ین ندهلب اهم نیش کكوکشو

 یو كنارویمف كناف '7َ فلا هرزوا اور تکا یاری جا سا ریتم ہلیدب شنو

 دلا, ہن مو ہریغ نعةتلزرعاذا ءزرفا ییشل لا تورف لاش رار د جد هغمریآ نیهنسنر/ززفورپ نالوا

 || دنصزارفا و هانعءهلمرسکنهزمه زارفالا زارفالا یسرابربكنهنس نالربآهلبنوکس كنارو یرسککلف ا
 ۱ / ۰ كيج هر الا ملا برق یمہامرف هنکیااذا دیصاا هرزفا لاش راردیخد هک هبالوق ءلدابض

 یگ كه زب رفالا هلصافو هعطاقاذا کت ". نالفزراغلاف قرآن دنکرش هلبقفكنارو
 ۳ o TE یخ نو قعفاص ندرونفر را ودا هک نخ اعص زاود

 7 رم اح یزب ںیم اف مش ایا ر ھا اف وتد لوا طناف کیدید هدنزودز رد کلا
1 

 اخ

 جے ہم

 سست

 هل ءاش نارولکم کت هنسانعءز شابوط یر انک ر دندن یخدزورفم بولر دبر عموو هلوا شا
 زنم نوه اهصیبوا هکر شلکید یراک هلبعص كنارو ہلیطف كم زورفلا یناھت

 دو او یدناذاازب فرش حرطازف لافب یتهاییحارج لہرا هل دمو یزسکک كنارویتفكلاف
 وی تک هلی رسک نانو كن ؛نمه نارفتسالا هنسانعمقمزاشب ہلالفہم لادو
 1 ۶ یمطمرغئاازذ وت دعقو هدنرا دست عا هدماقموبو هفت اذا .فون !هنفتساا لادن ا

 وشددت وا اکو کال )ست ردمشغا سن مالک ا و: نیلکذ بسانم نکل او ردشا وا

 ۱ و ین ام هل وا نظم زغاش اح یا رفتم ںەقو هکسناما رددیعب تیغ قوا
 | ہدائوف ترطو هتعزاو هتعدفااداهبررفا لوعت هنسانعم فروخت قغ روف هلي رس ڪ كن هڙ مه

 1 هی امر فدا و رایک نم اب رفص فو فرخ ىا زف لز لاف هنسکفیفخ هل ضف ناف زا اه زُلا
 هنسرمار لوش هلن دیدشن ك نازو هلنترسک ن افلا ةننسانعم شن دالوا یهج هلبقف كهز مه زازفا |

 زوفلا هدنبح ییدزا یک هاب نالق ندزومدوندنشرزوفرولقهلزآ ن دره اول نب زا نآ شنآ
 وقي زافامہنم لوقت رربد ید هخلوالالهزوفو قلوب رفظ هربخو تاج هلن وکم كو اووف
 نوا لخاد يهز افمزیوفتو تاماذا نالفز وف لاش قلو الاله کلا نرو ىلع زب وةلا

 زا لوفتكمربو رفظلبرسک نهم ةزافالا:ةز اقم ا انهب بکر انا هاب لج راز وف لاشن
 AIRE ہدئاقموا كلبزه وج هب بهذا ذا هبزاففاذکپ
 | تا لع يخف كيم مزاغلا ر دشا رہہفت هلانتفر یبهزافا پسر ےل كنمرافاباهذ

 00: ملا ناس مک نیک راقم و دنم اھ یا باذعلا نب » هزافک اھل
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 ریدر ساک هک د برب ردجاناولنکی درب یزعیدتیا راض عبو هنت انعم صوص ےصردب سا كتب
 هباع ہللا یلصم رک !لوسری درشم وفر زاکتمدخ تودنا انب یخ دوار هنیرزواويدراربطاکآن اعهطعتا

 1 كنلا و یف نازو یم كنبع یز ملا یداب اقا ل واو ید ةر یوا لوا بوردنوک ی یدیلونیدلاخ سو
 لوشو رب د نایزب رع هدنسهینترابارصق لا هک هک هنسک لوش هنس انعم كرو فر طرد با نا نهی رصق

 لاق سعر وب لن هنسکن ایسکی ابا هند نازشفلا ند ناواز نعهدنسهیشب رايا دود یا :
 واەکر داصعلوش هأ دیدشن تفاکو یم كنیع ءزاکملا هراکعلا ینالا بابلا ن انازشعز شق 24 ۱

 زلعلا هنسانعم اصهولز ومد یوا ىج هلب دمو ئر سک ك فاکو خف كنبع رک اکعاا رکاکەااا ۳۳3

 نالفتابلاش و مہا را بابلا نمازلع زایزاع ایر ولوا ضراعناسناهکر دتفخو با ارطضا هلنتعف

 هکر دضرمر هلبنوکس كواوو تن دشذو یف ك مالو یرسکنيع زولملآ مانالاقلقاهجویازاع ||
 | هلبنوکسكمالو ین نناهوكنیع رهلعلا ردتفل هدصولع ویو رولوا ضراع هتنراقكناسذا
 هکر دنا لوشەلیرسکك ناهو یمض كچم نیهلعلا راردباهدنرالب قاتق ندنکوب ۱ هودو ندناق هکر دماعطرب
 یجدهنسشسلد كنت ناب بو هنس:تدكیوها اویکیشید ہلنوکس كي وو یف لزرع ملا هيم

 رولوا اکو هپهبد كدوکزواوا ہاکو هنسانعم نسرف رونلوا قالطا آر ولوا:اکز عوروتاواقالطا
 قالطا سوط یشپدرولوا هاکو رونلف ع هنروعرب رولوا ہاکورونلوا قاالطا هب هل قص

 ۱ ردهصق ةە ندردنوکو نژوا نداصع هکر ذهن لوش هلن رتعف ةا TET تافع روزا ۱

 لواهکر دیدآ یتاناب كن هلبیقر« زضوزدلؤا یراکدہدەبز ی یرومدردنوکردزاویرومدهدنجوا | ۱

 بزل لک ك او لانه ناتعالا ردنا لنهراجرب هّریعورد رازننیذعییر نیدسآن زی6

 هلن ۈك تكنو لە دامو هل بف ك فاو كنب نخل جان لزن و یعناذا لج را زتغا لاقب رر دق وف بناجر

 واووىرسكك ي*ةزوعملا ةروملا یذبنردیکیجچنکچرایضمبردنواو هار توخ یراکنید و ررم
 كيم نواعلا هانسع ہلیضف هلواوو یرسکك یم كلذک زوملا هوا لوا لذمردس ال

 هزوعا لاق قم )وار داقتول وام اتمر هرب 97 مه زاوعالا زاوعالا مپ ہنر کلواوو هلبضف ۱

 جانتخب زاوعاو رقتف اذازوعا لاقی زربد یتدهغلوا رعقفزاوعاو هیلحر داف هيلا جاتخااذا یتا

 | دولا نیک نال واز صف هل رسک كواوویعصلی ٌزوعلا هجوحااذارهدلاهزوعالاقب لپ دهدهعاق

 روعلاَس وولک هدهنس انعم قلوارتفو دحو غماقال رومی ا زوعلاش قماعل وب هنسارهنتقف ۱

 هنال واندرومدو ندحاغاوهلواندبرد هکر راد زروال واي ررغو قالا تابلانم ازرغ هزر

 ازوغ زرغا زرغلاف یلجر ثز رغ لاش زاید هدهفموف هیکنزوا یغابا زرغوراربد باک
 قنیسکن دوس هک دهقان الوش ہر سک ناو زر اغلا کیس وا اتو شنا ۲
 قلواز رس هنوکس كنیغو یر کک کانهزمه زازغالا اهنیل لفاذاز سس

 هکر کچ غرکشا نزو یلع زب زب رعنا ردهنسانعم هع رد تعط هلن دمو یرسک ك نارو

FFكرك نا دف لگد زیر اغنلا تنر لم اب رفناپہن دن ةدا ةدارلاتز ےھت  

 كربرب«دنبرف فیرش ماشهلب دند شد ك نازو یتفكنيغ هزغ هزغ نوسلوا یربغ دلرکن وساوا ینادفاع رخ

 || ةربالاب*یشلا تررغ لاقب قمجاصا لوكس ك نارو یف كنيغ ررغلا ( نیلا لصف )رقتفااذا لج زا |

 ۱ هیت ان اهر ذذ و تاب ام تدررغ ییصا كو وربسل نداد ارسلا زغال اق هلل وا نقرب ق

 ضدبو و دغونرب ندنسم هن اطر هلبعص كنیغ لاا ردهدنآ آی رف كعشاهیدجب تلوسزهکر دیدآ

 مخا ر ونس نال وا هليا هلم: نيس یحصاەنل ذب للا نم سنج د شمل وعتاد لا نف شیب هدنهف

 یلاعت هلن لاق عن عل اق زار اد ینذ هغم هپاقز کو ونش هلبلا ین هنس رب ہل وک كچم وصد کن

 ژوید,یند دکلی نکر کروبی راوط ر غو زرد د da فی یر قلخونوز ماس م ما اورماذاو
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 ۲ ےس ےس سس

 4 ارد ضباظتروعگریمکل-اید یک تبحب فن ربا حس
 ایف كمال لانیعو ةدىدشىاةزاچةقانلاغپ هنانیوفهلرسک مالو كني زاجل ندتفل ید

 سر لا روا تن یری ادا ءاکو دن اف یکم دہ )ید

 مردی كموق سنج ز هد هر «ناجور اهل وقالطا ہرک مو اضبا کی مور اب
 ید ساعت عاقب قا بناجر جز هل نزول برام

 د خد مروهخیدی دش نعو ردیلب الدهکن ند هن انجم چ عاد دز ناز ویرکهلدیع
 7۳۹ وب دکیا فا دا نا بابا نوا رز دیش ل اعبر رپ دم خراب
 727۲-9 نار ملا هلیرسنک كنيع هلال ذلا ادب یو ذ رغزع لا فر دود وار زع
 اتآ نم ةزارعو ةرعرعیرع لافب رولک ۰ ہددنسابغم قلو تز عود اعم نوار داند ایلوا
 سال بلس بلغ نماز رع نم للا فوم زلال ددنسا نما داغ ن لوا بیو یا
 لات رد ہد فلوا بج او واذکل عفب نا یلعزرغ لام ری دید هک اک ی اق م وقل اهم
 !تیعالب نم هسلپا لدرس كش ابو اج یب نهف لوخ ازاد قو ییا تلد
 لب واک هد هنسانعم قوا باغ هد رک ت زوو هنبسانعمهیلسصصر زار د یخ دکن
 تم زازعالا اندیش وا وق یاد دینی و ففض تل اار مۀ نا بدنه لوفوهپلع مرک ېا
 :ءاوذق ان تر لار دهدمخاو ار اط یر نیاک ید وس نهان زا هللا ہنرعا لاب عر |

 لود و دهد یروب هدرب لر راز چاو املج ر بعاد ةر قلا تعا ل اقرار د هد هلو اربسعهروا وبهرفنص |

 لززا ل E ہے ذس یھت وج
 5 وہ ادم ی تو نخ یلعمظعیا باما ات ز رھا ووا هب تبصا اب[
 !لج زا زیرمنزاتب قلواب عمل دو یم كن رو هنبتهف ززعتلا ةدیدش یاهو هم ۱
 .نازتعالا دَفاَلا تززمن لابقب دو هد هنس ان قل واراط یر ناکی دو نانو |
 رع هلب دمو هست مت یا نال بن وه لاق لو  تز علی رسک نو |

 لنیعو یم مز مہ :عال.یک مارک لع رکج ملیرسکنبع راز وا هک |
 ۱ ۳ لا و یر بک تنیعو یت ک نم ءارعالا ا یم باک نا
 انس مہک ا ا ےک te لینک
 ر بک بیع زارعلاو ثبت رولا مو راز نقپج |
 تن یمشد كرو ترا باس تر ےس وس

 ۱ ازو یم كع املا ا: رار وخ داوي د ءزعهنضعب كني قاط الن نيمو نی سا نعم ہللا |
 لری تے نو یلع زب متلاا ہہ اذا باطتلا یف ہزاغ ل تبر رد هک مبلغ ہیزاط |
 ]| هنسانعیهدی دیش هن لب طش هلیدم كل و هلی كنيع ءازعلار اهديلب یا ضرالا زر ميرطملا لاقي كا
 کید دنبی کیر لرد نان زا
 ہجر طه سا دون ان موق هلب نره راغب الا مک |
 نينا رقخب بو دبا هبلغ هب هنسکرب زازعتساو راد هک ات ا
 ہانعم تدب ولخهاملطم ندلوپحم ا یو اومد یی
 ذا لیلعا لب نما لب و وبا لاقوہربغوا ضر نمی بالی رولک
 ,دشه) لوکس كنیعویرسک كم باز علا ]مون نت تیبا فرات رم ویسا

ee SR DSLعالمن كفلاو یم ض ك نبع یر  
 یو بولدا تابستان ریز راک ar انما
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 زرط || انکا را رر ماعا لصف) TET ,یاور دیزل
 قموفاع ر کا لا نزاو یلع زر نا ردشقلوا بِ رەق نيس رافال« ئک یس رايات 2 7

 تارویعف کر اط زر طلا هنسکیوق عید شذو رنک رو لپ زط بوڈلازرطل ۱
 لوکس نو یخ كز اط طلا هتساعماطق لب رک كناطرزارطلا' ةتش انعم ۱

 هه رس ہلدی دشت كونو یف کئاتط زانطلا لوالا تالا نم شب زظ لا ذا رلآ ضا
 قل نیلا ۱ (نسلا لصف) لوا ترعو دل وعو هک مردبا نظن ردنا زه کک 3 ی 1

 كنار ماوئالج زو ران ان انا یرکذ تروتلواقالطاهت رخ "وم كەن لنت وکتنع ك يجو

 یلثا بانا نم ا جج تا اذن کلن لا الا د نما یورو قا
 نج یخ کیو را هنا تعمیررخ وم کل نفس زر دیس كز غف کر مم زا الا |

st ۱ریو" صار ونلوا قالطا يشن زک٤ تار و هل دحو ی  aكيج ۃرعااؤ و ریعف كيج كب  

 لف ھم هنس اتنا رز HEE وب لب ف كيجو كم كلزک ر زچلا و لنک
 لکشم:شاسم هدن هک كلوا قم هدر هشرب ئ عبر چه زادنا واال ټا ن وراد هرز وا ساقی

 ازوع ره ازا تر ناف از زاف نزول زوج زونهلا الوازع داغ
 نر ھل تار علان یو كۇب ىش رەس تار وغ لمف ھل اوا تق هلا از £

 | دل جزا دزدیا کم دتشرا ی ال نا ید تام امر رح اذا تازا ال
 ىغا ناكل او زولك یدو یس زورو د ییدلوا كوب سرق

 | نوکتش لوح ىف كغ زا را زا وا لک ادم اراق را دن علی
Ts <از رو هلو شال لک هکر رب قم وقل یس  ْ 

 لوقتیاویزجاع یی هتسکر ار زم کک هزه اجالا دلو هضق شوق
 ۱ ةزاجالا ّاواذ لا ٠ نجغا'لاّقن 2 لو عباس حا ناو هم

 رعنا ےن OEE E ذ لوتش هل
 عراف ن د ھنسفرب یی ة سکر: رعنا وع ناضادا هل ار لات تعلق قاوا

 ندن:درا-بو دنکه ننک ردیف كو ی كيم تخ اکا اا راد ہدفکل ا ند هدر و زرد

 یصكج NTE کما تلا سچ ا ۱
 | یی هلن رک وی نوا دم زار کتنا

 | هرکس اهل ات رب هد هزوع انا تیکسلا نان ر وڪ نالوا یزا لوط كوجو یف كن

 | یار دزوعیندهرخرواوهاکو نمازی جلب کن ردهو یخ هرز
 |ناهسو اندی اته نالوا: دلال ےہ

 || ید یر وهل دند ٹن بو هاب سکه ہد اتمر د تص یر اکر دنوک شا تاتو ف
 خو انویخالواوو درو ید یر و هنوکم كنءدحنومءابو یف کوا

 || یزپو هب ر سكك ناو وكس هم ءاطو عم مر درب یمن یر هل
 ۱ تنهام مع نبع و و ار هما وار پت اونو کس گا نوع کم 2 8

 ْٰ یسضدر د كندیلو هکر نوک ید زو جج ابا یدتنا توغلاولاوآ یا راقم
 ۱ 7 ۳ نا ذك ازل حل فر دوم ىف ۇب 1 نیک هر

 مرتبه = TE ا زاكۈك ك نما اخه رده للان
 . ااو یرسک كنیع ید | هر تكر اذا قبلا تزاغت ل بس نی

 ۱ شن ولاورکد ها هف یوتنب مرغ ائ ااو لو و 7 تیز دیو خآ ابن
 ree یی سس
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 یھ دب
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 | كنه اتا رد تاس قلا برهم قو ید هش انش قلف نش راپض هب و دتشاو

 اد وک ت ااخو نمف كنبش حمل هقاقا انا ہر اما لاقب قاق برطضم بوکس نشو یک || ن“
 نوک ب لزارو یمف كوش .زرشلا ( قلوا یروف تبا هل خف كن رٹ: ۃرارجلا زدقتسانعم صحت س

 : زم کک كنار زراشما۔ نیٹیباعازن لیک هلبکف نارو ٰیمضص كيم هر اشلل رونی اعم لع بالبربا 1

 ئیرس ک كيمو كومه راع شالا . هنس انعم قلا نم ڪپ نالوا ولفلخ |[ ٠
 تا رشا یدعا دی زوباو صقنا اذاار ازا لحرا زأمشا لاش قلوا عطر: لوکس

 ۱ پوش كنار ینوکم كب ءزمهو قصف كيمو یضكنش زا عطا ردوتیانعملعآ
 ی E ON EERE وجہ
 نانو رع لاقدر دتل ید هلبرسک ویک" نهم نس وز دامرخ عوفر ۃراوا اوز ینایلی
 ر تم هلی دیدن كنارو یغف كنج ءاخز و رخ بول و رخ توت لس تفضا

 ۵ یر زردہارافانچ آکر تا هیهویرسک کش یش رشا لری هسابل ت الوا

 ۳ ز زلف لباد شنب كنازو هلدت نسک | رضا( داضلالصف )هاتعه هر رص تفناوةیدمویزینک
 هکر دنده وج نادیرا هدشت زلف و زالآ هتسن رب ندنلا كت آهکرد نک یخ لوش هرروا
 ةت هلیدپ دشن كنازو یرنسک كنارو كداض تلا نک ة رر ىطلا ندی: مارو ییسیدنکو چ
 یم کوس كنازو كد اض نزعضلا:تروع نالوا عطنا ةبند بولا
 اهدار وحان دز رض لخبر ردبلق كن نرو و نیل ةلباق تناکاذا نبض قیقان لاس فی هود
 ۱ ف راهو رد هرزوا اور کیتا نا ۱ نانلوا یک وب ةنسانعم لیخ لجب ہرزوا قلو ا
 و ر هتک ازشیلہ دی دشن ك نازو هلن ہت نالا دھن ر وف یازرعع ةقانا هب یدیدرد نس انجم

 | شبا ۍزاټید یضا ,آ یراق ہدک دبا کت 7.0 لوا شياب تکا هغشآ آ یسهکج

 كنه 7 کںالوازرنمایدوک نکن آن مال ساف لع سلا مولوخدنسوہکہ درد

۳ 

۱ 

 نبی لاغب مع مکن بودیاتوکم هلبنوکساكيهو یف لد اض :رمصلآ یکی سلکت |
 ارنا نم لات روده د هک میچ بوتوط ہدنزغآ نشوکەودو کت لوتکسادا لوالابابلا

 جهرم |رءاضكج ارص بح اص هکر ونلوا مہف ندر رقنویورزتجم لو هخ یف رج ||
 - زدقچ راذطنافچ ند زخآ ود دارم ند منکر دوبرهاظارزردوهس کبد ددرابن

 مت دراین نورببناهدزا هجری دقن ینودلوا دارمر اوشن هلا هندویماقعراونعشت
 | نی رس لا دیجد ہغمالربآ ربا بودنا تمزالم هنلامكنهتسکرب زمو ردلکد یخ

 یخ داتض نوع تک سهل رینک لوح نماضلا رماضلا قمار بوشپاب هاوجدوجو هبرلو هبلع دج

 | دکمزدزکهدرخآنوهکمنیچ ںینسنر هلیوکس كواووو یتخلداض.روضلا مانعع اض لیمو || زوض
 واک« د هنښات عموم او راجا مکج افر اض لاقي كا ظبنوکسس تو یتفالداض ریضلا "رضا
 اب ارولواهاکیدت 02 شخخاوهصقن و هیت و هیح اذا مرشد هّمح هزاض ل اش هرزوآ ییاورشفحا

 ۱ ہلبرصق لاویدمویز سک داض یریضلا Eee مها رض
 ERRORS یب وطن دتفص هنبنانعم هللاظ

 sj تفصەرزوا:یزو یلعف ہد مالک ری یدلواروننکنوپد دانون ماسات ی دنا

 دب می آل لبه دک یک یرعشویک یفدویک ؟یرغش زدن لیغبص اجاوب هکلب

 فل داےض یزاضلان ردبعا كجاغا فوزر»:یراکبدیدیبانآوخآ ہللا اموی رسک || ذأض

 EFER نمهو ی لدایض یراوضااو لب زصف كل وینوکتس | ۰ 1

 یا زمہ ید یس یدنادورم يه نام ها رد ہدنم اندم |



 گل 2ذ ا سس سست سس سس

Teg |یف ناز زرا زرزلا  FETTڑتاالا ی  

 نالوا دف رام رر راوتتاتعمءرز کم دهم وى رسک لک نازو یوکش كارو رنک كر فا
 كازو یرسکتنرعو ینوکم كنار و یرسکي:یرعرذا یدیسمرقاک هکر دریلوطقفوا |

 اوز د هرزواقزو لو وزواوا* واہدتلا كنلق هکر درالق قفوالوش چیپس ۱
 ڑوٹکم هیت دتطمو هدر ار ای ا یه یری دک تلخ ورد مالک هدب ۶ مالک لب

 زا كاف فا ناف اهانعع هلیدمتابفلا ویر یسک زرع و كچم ءار مرا دشلوا
 قٹراقح تب مه دزلکناشیلوارکد كليد: نسردپا نصف: كاف ددشم ناخونسرذیا ذع

 تزکر لاق یاهو هان وكس تفاکو تن نکی را نمزدزعرب بود فذح نا كسرابدو ||
 تولز نیوتن رلپرسک کلو ترم راکزالا /ضرالاف هتررغادا انکی هرکراح را

 نیت هسواهیلع تدا, عصزالاب اپنا ڈ۵ تعضو اذا سوقلا لع تزکنرا لوقت قعغنایط هنیرزوا
 طر مو ى نر وا كن یاد ةل ف كهاکو کوه كر لا ر دیشاب اب هیفیفضت كنابو لب 1+.

 اکو یزرتیکلنار نکا 4 هلع  لخا اذا کرم نالفلخ اقرار اد سد هرب ییہ دار وطا كاان کرب
 لب راس کنار اکر ازکر ہما عت نوا لخت هل لاق هئس اندم یخ ت وضم زاو نالوا لکه نوک
 بو یی ONE هر کوک ام ید نفد كنلها تبلغاج

 زاکر هلن رسک نہ جز اکرالا ردکلاڈآ تپ یخ ہدَقدنلوب لام نلموکدننامزثیلغاچیتعی لا |
 ردنراشانالوا هلشافو هلغادود هلبنوکش ںومو یف كنار رمززا زاکزادج واذالزازکرااققلوب | أ

 ةزامر نا هانی دیش و ی كم وەلنئبتضف نما زعزلا انن ترطضایاهبرتضلا نم نرمرالاشقب قلوا |

 روشی روکی کر دی جومت ندنفا رطا ندنننکت باغ هکر درکسع حظ علوش لیدہدشن مو ضف كنار |
 | یخدهنروعنالوایسور هزامرو یرتواندنکدننا جومرلدیدهزامر هریدو زا بدید بد هزامرو |

 كار نه جم GÎ N HE TR دونارا ومازا یز وا ندنک خا تاک ۱

 رب نالوا كرب ویرباهلب دم كلاو یسک ناز ءارب زا (یارالصف)هش رجادآ ازورهز ورا لوقت
 دواوا كم ده تلجوکهکه اعم که رخ هک مظفر ندر ناناوارکد ها یرسک ناز از :ةاز ا |

 تالوایازرد یزابرلا لوا ا تال ىج ەنغيدلواهلب وب لاح وردلدنم ندان زمه نالوا هنر تا

 ندواویساب كن ءازب زوودیعج تكندازبز تللذک یزاوا هلن ان دید تلخ وک هللا نانو یخ
 لل ذک لب رسکكنيلوا قاقت اقیقور دیعج کنی ملکه افق ہک یک قاوقهرزوا لوقزهنسک نیدودلدبم
 || یم كلوا ئاز ةبزاوززا ھتخانعم شیر فارطا ورد هنفارطآ تکان الذکه زور دهنسانسمرظرلغ
 تولوا هماتلارصقو يطع یا ةبزاوز زدقل ان تالق وج كوت لم لنا ,ویلرزسیکتتناتیازو
 یزنوزا رود ید ةبزا وز موقو طلع رهصفیا هدزاوز لعر لاقى رب دید هیفنسک نالوا طیلع

 | داهطاو ہدیازاہظا تفارظو تفاذخ٭ کر دةنك لوش ہک لوش هلن رضق كنلاو وکی اونو هنبتقف |
 اهانعع هلند دشنت كندنا یازو یخ لواوو كنار یروزا یزورلا یزنوژ لجر لاقت هیلو واکد یکیدتبا | ۱
 ۱ هدرطو ہراس اذا اوز هب تزوز وقت كا درو كا مهد وکس كؤاوو عف كناز مار زا |

 ا نۇق آنا لان ) وین ىز و طو کم قال فافو ها ز اقعساو

 ]| برطضم بودی تکر سم رسک نانو كوه رمه زاغرالا ینالا و لوالا بابلا نەز مٹ و ہو ہر لاقب

 ا ندیم كل زيف تزاهو كا او نارا دن ما ا ا :نیضكيم |
 ]| هنساسنعم ناعما كا هبر جت لنکس كؤاؤو یف كنار زوزلا انازھرزعر لاش كجا تکرح هتسک |

 اش
 1 رخ ان منا بان ازش اناکم د یل وا كرو یریا هنسنرب هلبنوکس كنز مهو یف

' 
 اج یا

 رهر

 زور

 زز
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 iS رکنا ولو ضراع زاخو لل اتناو كناوخکحردض رز اشخدهدجاو ورد دآ كْنوا
 ارت نادقنالخ هلم كز اخروع [ردذغا هدننش انعم زان راځ هلن کس كنا زو یر کک ناخ

 ورد | ولو ىنى هک ی ولت شکددنوکم كنار و نتاارو یعفكلادلردلا (لادلالصف)رذیعتا | زرد
 هزردد الو ارد انذکس ودلهکه لنت تلذک نوردلاتان هنس انعم راو یی كرر د ہلنبنض

 اا رقف کت ہرزوا یبا ور قازعالان ارزنده رامنسک نالواعبط ید وکس كنار و یخ كلاد ۱
 روع کز نیش و فا زخدل نغذلا زدەئسافتعم قار ط هلک تن ہ جم نیخاربغورزب د اربع | ږد

 كللاد درمالدل | حاصلا ےن ذ ضد قاذك اہل اذارظد ةَأرلاوضدلاشقفلحاکن | ناد
 ا تگ نرفتیم وقف کالو ىق لاد ررلدلا هنسک« نالوانیکشکو ىو قەلب یک تک

 ۳ لالا رذب رعفردیتم ناف نب اک وا ہلا وین وکسزاههدندنام و یب سک املا رله زلهدلا || زاهد

 ]| قال دخ وفلوش سو یز س کک تاب و یخف كنار ارب را (مارالصف)ییججهلبقفكلاد | زر
 ا ۱ : رفع رکا تو لع نرالا: زن لا :یتعموانر ومبیتامهسنیسواد یک سيرها كلور ووو

 || دواز ویک سج زاتساجن لوکس كيخویرمنگ ك آر زجزا اهالماذاامسبروقبنقلازرلاقب | نجر
 ۲ 1 طر ید اد ادتھاغ 'ورندکلا ون طلای رعماف فن زلاهیلان مد هلوف ی نفورد ما یے جد لا ر مو

 ناذاع دار ههدنل وقییدیدءامس | نمازجر نیل انسعتیراباماورد هنسامننعم ۱ اب
 7 ی "زیرا رد

 | راز جز لا شک نیدرغشهرزوایرصرجز هلت رنک كج زچارا ردعونرندر اعشا
 ۲۱ اس رش ەزروا یر ٩ جز گز ک لب ریا كنانو لزہزرمھ: راضرالا لوالابابلا نم

 ادیارعا ربهکر دیعما كلنا س ودیلع هللا ی ص تالوسر هل رسک: كهجو یم كي نجب ےرملا نجارا
 نون زوموابوخ لیھس یرلکذہد جنر ههنا لواو یدنا شعر اهنآ لوا تبان نبع رخ نیو ید شان ۱ وتاص

 زاعهنسوریک ت كنهودهکر دضر هر لبف تلا ذکی خد یو یت كنار زرا“ زرا ۔یدہانوچدلوا

 تن

 كجو نرم نجرالا تحرالا زولوا طندنمناهژ دعب توت رتد یرافلیوا:كنآ سنا تکرحزواوا
 E جرا مہار ا بالا نەریعبلا نج ر لامن هلواضیزمهلضرمنل وا رگذهکر دەودلوش

 0729 ص- د

 جز اەدضزر ہنانلوارکذ یک خدلوا تراذتم رعب ساعترا نوهعداوازآ ینو زج بول وا برق
 ناط دنا هکر ردعلکل وشە اجر یدتبارلیضعب ردهیشهر هفکر دل | روک ن دەکرد هتل نی هلق

 ۳ یکی دشت كنا ز و یت كنار زرا ولدنوننلیءهف_ظرب زا راصاهننناجر كن هغ ونو ق ||  ززر
 | لخدااذالوالابابلا نمازر زرته دار طا تز رلاقب ر دکم وکه رز نش هطروع بولق لخاد هر نغر وق
 | یاازر ضرالا ف :یشلاتززر ل اعبر واک د هنسا نعم تاب الط هزر واہ قلتفصرال یاهبنذ

 ]| رززتلا كوك نسهطربوب«رزواهجون انلوارکد هکر کک ك لاذ لب تک همه رازرالا اه تن
 م ییدنش قآرب ریز توله اطویا زی رترمالا کل تزززلاقی تا نانا و كمهشودمرکتا نزویلع

 | ززرعضاببلاش هنسن قا نه ر مەد دشت ویعف تالوایازوكو زررلا رز اربددەکلەز ہم

 اکا وقہکل رد ہرومد لوش ہزروذ:نطەنغطاذاةزَر هزر لا هنس انعمنعط كغ رود هلع كنار

 ق كناتوكنهرسه زازترالا ةزراهیلعتصا ادا باب بلا تژرزلوةترردیا نوعغمروا ۱
 ۲ َںاەدنتد ؤلا٭ ونقلیخرازت راو هفت ذا ساطر قلا ف مهسلازتزا لا دقلوا تبان هد اشن

 رسک ت ار ز ٴز را ةنسانعم جب ربرذنفل ہدزراەلیض كنار را را هد هکعی اما
 مرار د ید ەي ایرعا نال اواهدنراف ز زروەرغودع راارر تەم“ لو قت ودهن اعم و یخ توص را وآ

 رصف كفلا وه دیدنت ویرسک نا زو یزرضیک انار یزیرزا یززرا ابعجویاازریط»ق

 صح وا عج ویایززر طب یقتدحنولاشیرغا نالواهدنرافتالذک هرزوانزو
 تسس سس

 س ہم سس
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 یف ك اح ةزوطا ھنسانعیراناکم ىج هلن CREE GN ۳ نا هلل تک
 | هلنوکس کوا وو یف کك اح الدک تاللا ەز وح ردیف ط كنه هک یخ اضلطم هلن وکس ءلواوو ۱
 كنزي الا ناموس روت لب ارهنالوا هدنفارطا لرهش ینعیرد كاللا ةض ۱

 زاهسنکد نرلناکم ینعیرخ بلا مکه وک اِذِإ مولا انا لاقى هنس انعم لدع كمنو دم سسکاحو
 :ندنلاوسا نشود نر اوج وار زوج

 الذ کس ملا هلم ھم داضو لمس ءاحصی>ورزرید نی ربدما ولوو رداوم زھنارا سو ورب
 لاتش لا لونع:ندنرب یر رکسع یکیا هلی كواوو یضخ كن رواجا دبی ۱

 كما لینوکس كاا یم تل زبطا (ماطلبصف )الا نج قير لکن اما اداتاقیرفلا رو امت
 را نرخ لافتهلس اعم قعاب كم ر در دص تها ښ نوک كنابو عف كب اخ ۳۳ هنسانعمنان ۱

 ۱ هکمروس فرخ ورا مهتمم مطا اذا موقلا تریخ لوغترولکەدەنس انعم کمر وكعناو یناثلا بابلا نم ۱

 رسا تربح ا لاش قع اب هل سو دس وررب جد هددروا هر نلاەود بخور ا

 لش هلن وکس كنابو فض كن ربا. یکی ماتو نیل هنسکنالوا یخ اص كم هلپرسک اب نب
 هلب دید سا كناب ویص كام زا لرز دل وطر مچ هنا بورذزف هلا ا

 نیلا زہد یحوک هکر دنا فو عمره رسجق كفلأاویدب دشن كنابویعض کاخ كاذک یرابطاو
 لر بالا ءازرخ:زرفمو هزرضهریغو فاز رخ اب كک د نایت هلبنوکس کنارو هل ك ناخ
 | هلنوکس س كنارو ی كنا هزرتطا مرا ,هنتنک کی هدایت ہلدی دشن كنار و یف كناخ زارا یناءاو

 لی زرا هنس انفهرانکی 5 ىفجةليخفا كنارو ی كناخ زر هنسانعم زر دیشکید لا ارس

 زوزپ دکل ہک نو نښته را هنسانعه شفرد رب هلیکف كناروهبنوکبس کباخو هلی رسک
 تلکس ۃَزرخا هنسانعمرهنظلار اغفر ارپ د یخ هینراککهغروکوا نالوا ہدەقرارھظلازرخو

 كه اشداب یدتناریضهب ردرهاوچ نالوا «دنچات هاش داپهلنرتعف كلماتارزرخ, یدحناو هلنیتعف

 لییجافق هوکح تدعنک ای درا روقرھوچز هنج اهن ثاب لپ هسردبارورم لی جانم تدم
 هغ ګاصەلا قوازر و .ندنعسف بوئردزب عور لبد ید شن كنازویصف ك ناخ ز ۳۹ هلوامولعمیتیدلوآ

 یاد طداح + نخلاقبرارب دید هفموق نکید هدزوار راولد زخو هه طت !یامهسب«زخ لا لری د جد

 هلنرمسک كانو كن زہرا تالا ردقمقجهراوید لا هلحهم نیس قلسنو قلس بالا لوس لا هیف عض وا

eRیجهلنبتعص ازور ٴزشخاودنعظل اشوهمظتا ادا اضیا موسی «تخا هال  

 كناز ویرسکك ناخ نارا ککراكناشوطهلبضف كنارویمض كناخ زا خلا هتسانعمرزب
 كباخ راز زارخ ر دش وفیربکدب د نک که درصو یک نا درمعهدرمص هنسانعهزاناشوط یچ هل دیدشن
 یتهس بر عهدنویبص نوک راد تب تراک دیلع خاطر یخ او ما ہا

 ردیلع كغاط:نانلوا رک د كلذک هل مصق لفلاو یف کيا یرا رخ یرازخ یدراز تب شنآهدنرزوا كآ

 دیو ردهنسانعمیوفهرزوا نرو دیدههلب رسک ك نىنا ءاخو یف كازو یت ك ناخ رز ا خطا
 هلنېتڪف :زخا ندیعمع !هرزوایبا ور دیبع ونا هنس انعم یر وکب شرد ناو یسوگآ[ دت

 ىع لفلا لم نرخ لثمنتن | اذا مہ الا باتسلا نمازخ رخت ملا ا زج ىلعار هحتار مات بوفوق تا
 ہانوکس كن ونهدنبامو مط كنازو كلاخ ناو تار د شمل وا فوزرح بل هی انعم الو ارکدیخد نرخ
 بابذر دکنس نشخ رت هب ملک ك راز ناز نا تاناوزمخودوهلام دنیئانعمزبکققاص قولوا
 ۱ ہدعفر تااسهکهلییح تب دخلق یسفز وار نک و نلف هلک یا وکی با دنلاصاروب هنس انهم

 ددنیاکح نزا وآ كنبسهدنلصا زاب زاخ یدشا یمه ا ورارنبذوازبغتمہ درج تلاحوهدنصن تااحو

 ےسپ تم تم
 سس سس

 سنچ رز اب زاخی دتبا یبا رعالا ناو یذب یدنلوالامعتسا یخ دہنسامنعم لن هدعطومضءهبو
 اک تاک

 رح
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 ۳۹ هاو ہدف رش ۳ #  هنرجتلوشاماو هما یی ا وج ۳3

۳ 

 ہس ہحص

 لو 2 اد هم ۳ رایٹا رژارذفلاوا ؛دارا هياشنلا قلبا نلعردنوب/دآزم ریش ۋوي ردا

 و ولو هشت کرد دنس: یک ترک لون هلیغف كام "ایا والس مشلوا عطف | <

 لس اکرم فج هزیلفهک راو دید هیزغآ لوتش زا حؤ یدحاو لبناف قا اج تانک هراز طا
 كنا زازا زازا و هل دقت كازو صف لناخ زازف ار ںولوا لصاح نادرا هینش ۔امشخوا

 TET هوا ترش هک د هرب كرب لوش هلب دمو یرسک ناز و نهال اسم
 ة رال رز د هلك كص را كنشوق ہود عاظو ٰیکن املظ هال هنس اج شعش هرظولغ ڈنکنا یھب
 قاغرود ن دنفزآ نیهننکر هل وکس كناغو یتف كنا نف د11: یجب تاذک رنک ناس وقف اھ
 | ايون لبا لاق زولكەدەنشاتعم»كغاىقوسو یاثا بالا ہازرفح توا ہو ر ہا

 ۰ مان كيرشنبتراس لطف كنافو نوکسكلواوو یف كناح ناوفوخا نازفوخا قوی
 جز نک كناتو كن ەھ رافتجالا ید راشم دنا زفوح ءان اک( ی دشا تزود اردن وک

 ۲۱ تع قرن و زربد ہغەرونوا بّولموخ زاغیئساوا زفوتسم یا افت هشآز لاسفب یمزوتوا
 5 ETE نیو ا یوخت القا ت ذس اذاو نفنحاف آرم ا تلصاذا جو هللا مترك

 | || یکی ٹکرا ناب یرافولب وا هلیراق هدقدزاو هدوهسونوسروتوا ې ولړ رشود هدافدروتوا هساقز
 أ ۱ وعیس هلنتتصف نالا نوسافناخ

 ناول شاویتف كمالو یرسک اح زاطا ر د هاتم وب یاد زاہتو هل عشانا رمال

 رولک داع هزلحوةرلح ما هزاح لج ر لاقب وزع ا هیأور قو یدیدردن روعنالوا هلع رابط عو
 ۳ 23 :انولوا نیکسک یمعط تن ہنسنر لبن وک س كيمو عف ك باح نر را لح یز اظادنمو ا | ج

 رت پاک اتا رات امان وک كلذك كم و یخ كناخ ةر دلا ناسللارمگ تازش لاشم

 او هر مه هل سو ها هللا یلص هل لوتتر یناکهنع لا یر سنا لاق
 ہیک شیر جانا اک تنوروکنکد شو د نوا فو رخ هاکمد هرج یتلوسر هد
 < بلا سما! تالا نم رمح لخرلا زج لاب ردهنسانعم تاراش لصق ناخ راما
 3 اک “بر کف یم امالا: دا وفلارجوه لاتش ردنسانعم دید شه لدغو ئر نک لیمو

 ۱ | ساب ٹیدح و ہتساضم یوفاو دشا تلذکه لف لیمو ك زمہ ہزچمالا:ردەنخاتنعم
 | وا غاز 4بض كننو یخ ٹلوا مع نانلار اهب وقاواذتما ئأاه نال اعالا لضفا
 ۱۳۳۹ :دندشیاناننلاز ول لاقب ر ولو كم نیک نالوا نرو ین کلک نال وارکح |
 لا هتنهآ نود خو زوعتودسقت یلاهعضاذا ازودزاعلاتش اع هلیئوکس هلواوو ی ۹0۹

 ]هل لای و یتغ كم راه یزوحالا انبلاقوشافاتاذ اهر واهز وخ لبالازاح لاقنكمروس
 ]| هلتتوکس وا یو” كنا وا ةلبا ی ا اور ور

 ر اعم كاب م كاذب رسک ك ناخ ا ۱ زرد ەنە ؟یزاکدزوشهلوصادت وصادتا نود

 ونوم یە ود م انزۋ ىلع رولا“ :اواهاسعار رسک ك ناتو ك ھه رال را ٦<

 زرا هتئئانعما ةظلاخ قشر اف ہاضف لواوو یمض ك ةزواجلا ءلااهق انسا ذا لبالاز ون لا
 تقروصت كلام لافنتولتاذا تاب و لات زوم لاتیلرو,هلددشلو ىق وا وو هل تف

 1 ۳ هرو 1 دعا زوز وضیدسا بوبباتباورندوزعوبا والا وف روز چنا

 ردناک ْن وافد دشتون كا یف كاحا الا سلوا هرزوا و طب د ههزوطوذسهتنسدا
 POTTER ابو مه تاقارط را رادندواو یل صا كيوووولواندننناجره
 جت ےس ےس ےس ےس ےس ےس ےس سی سست تہ
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 هر اجورایدیدهرناح هنهیطق هل ءان اکی دلاهنطخ هر ۳ هنلاح بوزوص نیست كش رهن دن رکج ۱
 هلواوو یش لا زوالا زیواصتا ندشاوا | عفاو هدرا سا کت ید ددبوص رول ا

 تل منه نوکسلوجو ىف كلاس زا (ءاطالضف )ردیعونرب بش اهیزاکدب ددز اب ۱
 كبباب ولغات هّبن امنا تو رک وحلنهود چو هعنخاد | لؤال ا بابیبلا نماز نیوز لاَ

 ۱ هوم بوروطەززوا یزرو کربهدکدب دنيا تزاجا نيف ونعدیع ۷ : نطق > نکردیکهب ها رغ ه هنیناج | |

 غابآرردب هدنکد دتسا كاج العةر فود نوار هرحارتعبلا تر لای ردقملغب ا

 زا ور اف جعل ایم قلا عونهلونکكناخو آنازمہہ راي الا راچح الا وذ نوم : ۳ *

 ةف ك بجو یمض كرف هوج اعلا ناحا اونا اذا موقت لا شرب د خد هک نالو زا

 وس اساس یر ند الث ك زاجیلافزدهتم دع ٠

pe 2 4ناهنهنیارجب هلبق تیدحینو یعموانزو ردییک ملطف را  | 
 ل نسک ك ناخ ن اغا زید هرانلوا عنام ندقح هزچو هک لدع فاضتناو هارو فص |
 ق دیجسا لتبالو ین رّوغ ہود کر دن صغب دوا ازيا نیز وغهلادرب دیدز خرد دآ شجر ۱

 مس یتیم رب ڭستچ راز لوا هک وتهعلدلوا عمون تار عاد دال ا

 هل بهت لوم : نوا :یدتبا رورممگتنررلغب«دننبخقملوا جالعفپ ود هزار

 لحرااربعحا لاننش قملعبهطوف هل ةليرسك كاتو كن همه زاضجالا هود
 را ج۱ زامااوتااذا موقل زا امن یاب rt اوز اجزاصحاو هطس ولعهدشاذا را 0
 7 وقح وا هدهنشداتال هو کو هتسانعم رارادقعم ارب درب , یعلغب رازاهلبن وکس لہو ی ك اح

 یربق كا نیل ل ہلیقن رطتباک ںولنپ دید جد جرف هل هزجرولواهاکو زرد ید هزب كج هزوک ۱
 ن نوعادیک ًاتملیدعز فی 7 نار و یف كناح زرا 7 طا رازہد هزبنالوآ لت ومحہدایز نوک كارو

 زاڑحالادنسانعمذب وع رمدە ضا ترک نوح االبعف زر حوز رحزرحلاقیونل تفص ہزار |

 ہنسا قوت نمف اص ہلدی دشت و یمض کئاروہلنتف زرع ون لپ دف ناو یزسک اول زس |
 هلكنا 51 بزناوا تن رد زوج لوش پا زا زرا نرقوتیا تزرواذکنم خج |

 هدنتخ هسک ل وش ونو درام راهش اٹ ا هکال اسلام الو لشو یو أ

 یدنلوافذح اهیدباهازرحو ہدنلصا ا۔اذرحاوہلبقغباض ی آمر س نکردیا را 12 1

 ندهتهلینوکس.كنارویرسک كناح زامرط | ردشماز اد فالتخا هدنوب هک الاحد
 هکسکنال وآ هد هنس رو ساتم مطق سبد تو تخ مزار هر

 كالذک هه لب رسک نات كم زازحالا اه هنسانقم نیحر و د سر هتفورح و قدح | و هرطار ود ح |

 دیش و یم لو لن زرا هعطقاذاءزتحاو هرج لاش دتنانعم عطف لمس
 زوحاذارشا هنانسا یف لاقبتالنیکسکنالواهدشب مرکتآا نوا و جز رها هتسنعم ملیت كس

 || د ددی نالؤا اش اطرفیدیدشت کز هلن اح هرج وردی رح كنسفاق ماو رب وینه

 دمالع عاق عین انعم هیر اح هرج نمورج انا لبقفةرجاغلا ترا نالا فور ذهنم انعم تعناه
 یوسی EET تو حس ا ۱

 زاخا لوا نکس کک بولی شید البال مم زو لبق لند نشو :نهرمهرشاو هنانسآ
 هشدار بیت ت زکدم سل روا ؟ناث اخزول او هند كود کند هر لوش |

 ہہی

 بوس

 نو
 رر



 روج

ve» 

 |[ کناه یف دخ رجا شن تم رک تیره ایا ددفاوا
 اعا نمو ناسا وا ینالا كن هودهلبتفف کہ زاها هلوا رکو ب هدابز کردا لوخهلبدفف |

 ۰ 2 کز دوب یلصا كالمو بقا ثدوعوەلوا بیا هکر رید هدنقج :ہیتاک لوڈ نوو مزا مج ىف ||

 9 ك زەرە و الا ردرکش ككد ہر ینیدلوا داق بوکرواه دکد شوی هنسارآ یراقاپ الاب ||
 لر / 9 ل ۲ کتناهو |

 تی ارد سد ەنہاس ا رفس ز اهجوهنس امم سور نا را وع ٠ ناسا

 ےس سس

 ترسو ہنکلساذاازاوج ہنوجا|عطاوملاتزج لوقت كاك ولس ویب ہایضف كيج نارا ۱

 راضی کر "نوخو فنخ ىا هالة یف زاوا لاق قلفر صتحیهنسن رب ,ن زونعلآ ۱

 تا زاها نورد دهب ةا ر فز اھج وز د هلا ےن

 زس تبع مت نورما تری لان تا زن ںیہ نواز

 ۳ تا اا ا یب - رپ مس هات همان نکا ی هوم لا قل زاهد یاهو ۱
 ۱ ۳ ابنیه رقیدتنا تیکشلا ناروتو تبسن هتقاج کر دیعما كن روعر هلو رس
 وال وبب عاج هلکنآ بولا نوناصهدقدلوا ربسا یئآ یناباب,كنآر دپسمدلاو

 الو یس جا ندیسول یدیازی د زسا كل دیغراقراوهتسنرب هدنراقهگشنرپهدننراق

 7 را زار ننس وا نېک كرك نوبماواراوطارکرولب جا هلام لو هکر ارب دةي ل وش
 ایالات هی اح یس كلمروچا هرکرب هلنوکس كلو اوو هلبغف كېچ هزوا هنس انعم نسر دیخد
 | نشین تزاجاونطتو دل هرجا لوت كم بودہا عطف یب اسمزہ هلب دیک وزمه

 اناج زناسقب لرید ها یلع هنرجا یدتبا ٹیکسلا ناهتدفنادا هنرج (لومتقلف ذفان توروکراج

 فدک تمام بودیا مابا نع رص مو كنتیب تانهنسکرت تزاجا وز هس زو کک
 سد هکمرپووضتزاجاوژربدانک کوب هک الثم رد ک۶ل ا دا نکیا طدیفاق هدنتف لیلغ تزاجا
 یک ك نانو كەز راتجالا كتسشاه وكضرالءامكاقتسا اذا ادا قراج راجو االق ت نجما لاسقب

 ۱ دواوو یخ تا زوالا كنك ليخف كواؤو هليمص كهم ةزوالا ردکجا كولس ةیناجزب
 ٠ اادول واض وه رضا تز واجنو هغى ئشلا تزواجلاقیزد ہنسانعم كمك الذک

 | ازاوراف ی 290 یتهلیعف كير زاغلاوڈب ۔افع یا انعدلازر ؤاجن لقب
 | | تانمعوسادمنصامازوج لاش كمروک اج یبەنسلوا عرکلانزو لع زیوصتآ قل یا یدل یبا

 ۱ اب رولکن دنیا واجر وضتوز الا ملکتیاهمالکی روجتاقب راز د هد هک يوس
 7 اا وا ط یاد نہا از ام ال كاد نالخ لھچ لاش دن عم یل نطل :لیمر ایناز وات
 ۱ دون اعم رو تابوت بلط تاج نوک تن وه ننک لا تاتو ممه هر ایهسالا

 | كنك ةو ردیرعم اف دهفورعمذ رک رو جو ید ال مک
e1 رو ن كم :هراجا یو ہازوکسنب . واوز نع فلج تازوخا یقدحاو هلق  

 لزوج لكف كنءریه زاوجالا رد دیوانه هو جور الو یخ فرصت
 .] قآ نو كن آکر دنویخ لوش هلدمكنلاو نوک كواوویتف ك هج اروا هما ضهراطو
 الر كمر هز الما رای دیدازوج ن و غی د لوا ضزعم هد ام طور ديما یخدالزدلرازوجوەلوا

 || كواوویعف كنهزمه !ةزوحالا ہنساسنعم تبللا مھسراربد راک هک دکربد نالوا هدنعاوا لوش

 2 د ہلرادمو یرشک یخ ۃربطا .یفجب كه هلی گپ ناروطآ یجب هر رنک
 فای دسانبم حا جایا كہا وائرسک ك بج ربهطا یناخوہ: اندلس نالواهیش
 ۱ ناس نیم قم :اوجو ج راوطا هنس انعم ذی هار کم کاوه

 سس سس ےس سس سس
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 الور نا اف ار شود نو اقم ەر نعد بذيل ضبقنا ذا ریما ر چ میچ لاقب ردنر اع ندنسا ضا |
 كەز نام رج الا و :رجالاودج نجد نرو لع ةا ندندآ كندنسک دنا لتفیرپ رهلب كيو كيج ||

 6 یون لآ نا عقجا یا نر جاو شاز هرحل اب , ندمنما نعم اشودخ یک لب سک دو :

 | لؤالآ ت آلا نماز هرجا فوصلاولعآ اوربا ت اوربا ت زز وقت هنسانعم حط لمس هیدن ناز یش

 | اذه لاپ كمسک لب زسکو یخ کوج .نازطا .تلسنعطقیوب و امر خو یبادغب ینعہ امتی طف
 ن رق اعز كمرید هلپرتسک فہ زاررجالا للا ماربصوداصطا نعدیادازطاوزا 7 ۱

 لات زر دهدهخاوا تب رقدکلوپد قم ك موخر ناال ناخی منا رو ازجالاق قلی
 هر تک كو٣ رضا شاذارعلازجالاعرولکهددنشانعمقعروهامرخ و مهم ھتغتزجااذاموقلازجا ۱

 رص ةا یاربلا زخم الاسم تکه کلوب د نیک لبر سک ناتو کن٭زھھ زاز غم الا تلآ كجمرد ||

 | هل دو یوسک كنیش مینو هرو جش لا تز تن التت نواب كان و کل زہ زہ زازجالا ||
 نل نادرا قا تکلادشناورتب هدرزب سبا هکر دنوایراکدبد ناش وابهلبا لمم ءاحو ||

 لب واک الا دو کن هره زاردحالا زدحویورب واز جاوماوصا عز لاناشیع نال یحاص)تافو | ۱

 هنفرملاقبو سادا اسلا بالا نماز وز جر ارم از ج لاق قعروفاهرخ لنت زورا ہانعم ||
 ۱ فوض ہطعف نون رج وا درج یصرهالاقب کو قالب رب كۇيەر هل رشیک ت ایج .ةرطا؛سنیازورج

 ةذولعودب وکر ود ولح اوو روتلوا عطف یب وتكنآ هکر ری رخل ر اضف لیتو وا نوما غوا داش
 ندمنسیرغو ندنادت حس هکر دنا ودرخلوش هر كيج هرارطا هلی فهرواوایک ۱

 هما هلو ار ندکو نایک هد ءو یر نک كنازو یف كی ت هزمرطا کو را ۱

 ڑراضا ناف آکر دک ولکنر لوش ور دکوب هعطقر تلک لبن وکتل کان وا انا و یرسکراج
 تزلج لاقت كا مکحتوبلغاب هل رکسهود یناصیشافو قالب وک كمالو یت كيجناطنا ||

 ردریکسهلیوسا سک انیعا بلع وریعبلاء الذب ٹو نشاذآ قالا بابل نم ازلچ هزلحا طولاوکتیلا

 كيج زالطا ہانعم رکا نرو ىلع 'رلصلا هنسان تعم ربط سه زبنژرید خد هردنوکن لاتزلجو ||
 نجوم ان دایفباتالیر نک کیم زاج وا رلو :درکشنانلوارکذهسک

 هلن وک کال ول کنج زا اولذا :رڈیرایعندنظاغاے ردنوکن انسزاخ انم دا ره نان دل |

 هنساستعمیراراکتدتتتسح یج هلن راسک لو اوو یش كيج ةزروالطا زرد ہنئالغوا زس ۱

 زتبهدنجاغا ماجکر د ةنسنزیررکب E دشنو یعفلءالویرنک ك یخ رولت زولطا ۱ ۱

 كمهزتد هنساضعا هکر دیزاق لوش هلیدمو یرسیک ك بازو توک كم الو ك اغوا كيج زره |
 یہ كيج ما لاقي ندن رتدفهدنآ هکر دیزاقل وشٹیدنای :رماعو هيمان دث زونهوملوا شناک |

 رذکع روب ی رکی زکه ونو ہلیاەلمہم نیعقنعور ددشا ندقنع هکر دع ونوب ندرس لیتو کس كوش و
 اک هکر دهودلوش لاد دشن كم یف كعج زاما ینانآ بالا نم از چ نم ربع نچلاسقب

 هر رصفكفلاو ہلنتضف یرسلا .ردندیروب هرز وا هجونانلوارک ذ یهو دل, ننک هزم وزب نم
 یزاجیزجیلعاهتعراذا یلحرو ناکرعاشلالا ی زسیا یز راج اتن راوط اب ناوا نکیزوب و
 سنجرہلپدیدشت لیمو نمط كيج هام راشن کضۓو زاد قام |

EO elندرضون دامرخ هتسارادقو هلن وکس كو * و نمط كم نا:رمحلا اما لاک  

 هکر دش< سنجرب ہرزواربغضتٴدفیص هلبمض كيج ملا ییج هلك يو یعضا كيج ندا
 كنختوک اور دشخاوا مضوەنب رزوا تیمهک رد تل وش ەل ترس زانا ردهباشهریجتآ |

 ا

 ےہ ےہ دس ںیمم ۰اھ 1۔وہ

 كيج ها سه ذاذاليالا هرج لاق ةتس ان هملیللا بانه كم کر هک ارض كوو هنبتقف نر ندرتهلا :

 نرج

 ج

 جج س س
 ۱ تیاور لب وب ندیدم | صفر ارد ہزانج هماعو رار« د هز انجز دشنعت وب درب زس هوا ترا |

 ریس سس سس



 رخ

 در"

 درج وا د ځد هال ېک یکی اتم نر نم ی درا انان لکا اذا زور |

 دی

 ۲ بها ورد رکا دره دایی نیت هو هی
 ۱ د ترفهنمینازلبت[ردالاقب ثر وغ« دوغ زذ یک ك فالو گلاب لیلا .و طول سند

 7 شب قول دز دنا یاد یر زه کمک گوئی یم ھوا
 یو وی مفد لفنع هلن وکس تاناهو یف کناب نه ناو هکر شم نان کت
 ۶و بج لا جام الور یدج کرد نک لوشیربشقل:دیخنةیواعم نک
 نو ط نج 4وک ش ئاب وقع كن زسہ زاوالا ردنقل زاد خفى زاب کن اغوط نالا

 TS ایج نب زابو یی تل ذکر دمو یز انک گلاب نازی
 !وا كراو یوق رک كنار نراتلا بلصاذا هللا ررتلاساةب < قا واكب تاهت وزنا
 الا ارد حد غا ساب زارناو اه نیم رلاتزرت الانا د: رپ لنعنک زه مه

 هنگ لوش ید كاب ویقغ کلا زاقلا اربد هک رک هاو هعوهضبااذا سرفلا
 ۱ روس وفك ئات راتلا اندر تا قم تواواهحاملا ۱

 o bE OREN et r لا زهس) ||
 وضو درج ٌزاظطا ہتضضغاذامبارا| بالا ن هاراج ءاسل اب تر اھ ناو هلبعق ۱

 9 ریا ٹک لالوا لینوکس کا ویر نک وج "رفت ہفمانسم قلغوب نا هنوکم ||
 هیلو یا هکر در لو بت زرا زرا هنس انعم ساب رخ کتا یز ولید مو یزسکنائاباو یت ا

 اناوارکد یر ردراوتغلتردهدنوو ردشلوا عطقنمز وخل هدنآ بول وا مطعمتواندنآهک اب وک

 هزاره هلن تخت ید یزب و هلینوکس كنار و یف کی ید یر و هلن وکس كنارویمضكيج ید یر و ۱
 تك 3 ہم هاب ایج یجب زر ہل ضش كرار و یر کج و را یکر چ 1

 برپا ته نارحالا زرہ کیلو نالوا یساوب تارشح لن ی ور ۱

 هنوکس جو یر تک زہ مہ زازعالا ییکب ایسا لبس یجب ك زرج نالوادلنیتعف
 او دلم کن زار و یت له .ةزورعلا اوس الاقناک موقل اوج الات قاوالخاد |

 سس مس... ےہ سرے مم

 وكس كنارو یعض ڭوج زرا ظاخی از رجوذل هال اقب رواک«هنسانعمثالهدوم فو

 ا علت ور لڑ تلخ دنسانغم دور وه درارب د خد هرکی کی رلکهبد هرب نستوا
 || وردد هک چکې کی زاګدېد ہر نوا هانوکس ك :وکس كنار و صغ ایج نزلا هزر القتال ٹوةع ناق
 یا ارج فیس ل اب ےلف یتسکد لپ هج كيج زارطا ہعظفاذا ل والا بالا نماز رع هزر تغ هزز ل اتد
 ۱ | هکر ەت لوث هلو ی كارو یہ كبج زورا هنسانعملوک ا ربد+د هبفایمیو عاطف

 ةررطا زْورح ةفانلاس رده و لاح یخ دہددقا ورم ہیرو.

 ۱ نمی ۂزرجالاذٹن اشیرت نانا ود هنمو كسک ن دنگ وکی کک ہت دوم
 ٢ ارسلك زار نرالا زالوا ینار هک | كاله ن دن کک وکی ب هنس کی کی دتا ضف یخ

 لا ي2 انام زبر ید هتروع ن واست سرای سا

 ج زرا راۋا هلواش جا هطاح ارب قش حولة هق وفدوم وخانوم وف آهو الو هکر دهن اب ضرا كوش وش

 تین

 1 از نفس ال است ہل و کس كنارو یرسک ایت زررطا هنس انفهلز ناپ هر یسک ك نارو حق ۱

 وج و اوبا هتساضدظیاغورفیدید لود هکر روکن لافرابطغب رواوا ندنکو یهود هکر رودس اب |

 رند انو كف رب دیحدزب قو ەن دک نالوا ین دلآو ریز البنوك نار ہدنبامو مط کنان |
 | ناو كم و كیج زومرطا ردیسراف نلنصارهشمل ؤا نت دنا زی رک ید یسک نیا |

 اوم هب دمو یر دک ك یهو یف كی زربمارفلا نوح كخوکه لوکس ||
 سس سس هستن

 ندنس صدا



Ao 

 بلط هنر نا نییمهایدا اور ۱: نا لاو صقتاوماتذازودازر ی ا
 1 مالسالانا تی فیبر طمع ۱

 یف ك:زمھ ززالا اه ضعب ىلا هضعب عو املا مضت ںزایل ءا اهرچ لا هيل ارز تاک ةنیدلایلارر ال |
 الهر نیغصراقف ك زارو قول سا كنهمهو ىف كيم زوآلا هنسکنال وا لی ارس کارو
 كللوجوهنس انعمدعر توص كروم ك وکلبدمویرسک لازو عك زه زمه زئالا' هنسانعم

 زازنئالا زرد هکلموج نالوا ندرفاب هلنعف .كپجو هرس کج كو: لج سو هاکبا نم لج
 ازازتئاردقلا تازا لابی قم هداج د كلف وچ الب نیک تلانو نوک عزا ِدانڈ رمھویرکیگک: رھا ۱
 هراز ذا قعردنق تور وا هن دنسب هل دیدشت كازو یف كەز مه نالا اهناتیلغ تدتشااذآ |
 هنس انەم قم“ راق راو یصاعملا یل ممبر غن یا ازا هز وت نبرد اکا یلص نیط ایضلاانلسراانافاعت هللا لاق | |

 تمعضاذاازاهرو !یشلاتررا لاقب لغ مضهرب بورشود ی هنسنرپو یک طالتخارولکیند

 ےس ےس.

 و زاك یاففوج قو یلضی ناک هل ثیدطاقو تیلعادا از زا وتردقلتزا لا یزاوآ ساق

| 
 تمجحاذا یٹلاتد ندا !یدتباب ویک قزف رو ندنری ر انعم یکباوبحارص بحاصو ضغب یا هطعب
 | ثالوا ندنفرویط هلیدب دشت ك نازو ىج? و اوو یرسکحكنرمه ةزوالا ضعبیاهضع»
 | انازو یففلووو یرسکتنءرمهتل ذک والا هنسانعمییآ غرم ی دیدردکدروارایضهبو ردزاق
 هلنونو هاو هنسانهمرازاق ئچ كزوا هل تالذکه و اوو یرسک ہنر ترمه نوروالآ اهانععهلتدیدشت |
 باسلانمازورپ زریپزر لامپ هنس انعم جو رخ ميج هلنبتعص زورملا رورلا (هانبلالصف) ردنُمل اوا مج 1

 رکشل هلن ر نک كنا زاربلا: هرغ ہزربا لاش كيا راتهظا ہلی رسک ك لز نه رارالا جرخاذا لوالا |[
 a] یخی هتالضف نی هفت نالقهددهدعمندا دغزار و نوار احقیقیچ 5 ج هرشطندنفص ۱ 1

 هنا دا هلي ك نارو كيم زرمما ق یم ارغوا بۇ ةچ ەر شطه ليك از و یی کیم 2 ةزرابملا هنسانعم :
 قين وف هد هکر درپ لوشاربیدتباارف هنس انعم مس او یاضف هان زاربلا هنسانعماضوتم |
 هژب دید شنو یم لار و هلنتحف زرهتلا ندب ربع رکن دنمسکر ال !رکو ندنم3ر اُم ارکردقوپەنسن
 مركتلانزو ىلع زیرا ةج احزاب لاج رخ اد! لچرلازز بتل اق قمچءرشطن وما تجاحیاضف

 هررملا هدننادی«سراب لرد ید کلم دقیندادعام تا كلذکو دباعصا لع قافاذا لجرازرلاع ۱

 رایضعب دەل اکءملااجر بیخ نیو واز ا چ هکر دنروجلوش ہلبنوکس کنارو تخت | ۱ 1

 ار مر وو گز رول هد سام اص یعہ رار د هفیفعزریدنیالیلخو سنا ا ۱ ۱
 ربع یلیعوهور وشنیازوربم باک لاقب هلوا شلج ا هک ږد وتکملوش هلع كنار وی كيم زورملا زورملا|
 ردیایرهوجو بوتکلآییعم روبزملا هلع)لاقو راعشالا ضب عفاولازوربذاغاحوبارکنآحسابق
 تورو باوج هب ھوچ نکلو ردشع در دفوبینصا كراکدار دشلوا مقاویحد ہدنرعشل دیلزوربم|
 ردلکددیمب قفل یجوتوپ دردکهداکنهنعوقو ةدنهالکر دنراشا هننلوا بولقمٰیدوصقم کوب

 یشحورفهرزوا یزورفعج هلبخف كناب نعربلا نالواارظن هلامعسازولواار ظن عضو لصاراکنا سب
 نیاز نع نمل ملا قو هبلیمادا ام ربی ہز لاش قع وص هلن دی د تت ك ناز و یت كنان بلا ردیدل 9

 هردجیایوترلامس ز 0 و زر و رولان نوغب وص كر ولغم نالوا بلاغینعبب لس
 كفلاوىدیدشت او یرنکتنازویرسک كان ٰیزب رلا ی رب لردز ہد ةحالسو وزر د یخد هنعاتیزاز زو هی

 ر دندص اصتخ ابا هلممم داص وه اح صیصخ و ہدنسانعم قم وص ر دما یک وعیصخ هل رص سه ۱

 یکم یف یخ تا لا واد وتا سن 3 دنا سک تا را

 ۲ رارا دید هفلواقناف هن رزوانارفاو هد و هنرمطاادا ازیربت *یشلاتزرل اق قلقراکشآ ییهنسارب

 رزا

 زوا

 در

 غرب
 دز .



 روعتست

 زا

 دنا

 ت صع

 :ا یاب دو دنالوا هدر اه هلیدد ٹنو یرسک ك نانو ی كنانوىزسك كن هزمه ناسقالا راستلا ید اراکنا

 ےہ ہے
 سس

 تر
 ےہ ےہ و

 طلال ودا کزب ۳ هبذنیکلوش ڈرو سیءاورولوا ڳچ د رماد هکر دەن انجم
 لول يخف اكد سو ىع كي, ةربس ايما ةت انمراب هانی وار اه ىج لر وهل بحف ل زمہ راسالا
 4 یا هرمم لقب زرد هد هک هله اسلم هرس ا :مواراسي مهنخ یا كا ابی لاقي قدر اوەلوق
 تم تو انده قرا و لوف لو ص كلذ يم2 ك نسو نع کلام: اپنا

 ییا و زا وک تلف ىز سکت كن واهزمه راستالاو هلبدمو یرسک ك هزه: رایسالا
 داب اقم کنین« لوط هبعف كباب راسبلا دعنا یا ولااک اد ات اهن لا فید هام
 یزہک كر نامفالا۔.لود ید هغلوایغ هراسیو رسیور نکنی راکت اج عد راشو

 | تی شورو لازا هدعراضءرسوپ یغتمااذارسیا لاق قوا یغیلیدمو
 یرظنا لا قیهنساتعم هرس قوا یفهلیس انبهرز وا یرس کل ازو یتغ كنار و اشو

 | ر هر دصم لوا هک .نونه*!دنوا لوذممندردصمیدنلوا ایهززوارتکو نوی رسم ایا
 ده نیمی هلع وئ رسک كنيس و ی ناب زم زسلار او هم مک رولواءاکر انس والم

1 

۱ 
1 
۱ 

 a دناوا یدت :ادربمردمرَزؤا یزولوالءفوویدب در درعها 0

 .مملوشالار اما هدا زردنل وا دیار فرج كن انینالواندفرح تر دار زر دەدنسەلزم بغ

 | و لیپ نع طوق طعوالُمی کج رحدمردشذل واہدایزەم“انان وا رزوا ییعف
 کردیغالغوا یک لرش تلذک ۃرمبلا ہلبتوکس كنيعو فامیل رد هجاغولنکی ده همهس
 رها تريلات عاج ى کای عا ::راعيلا رعيلانملذا لال قو راراغاب ہنغازود نالسرا

 | نالفزرا لاق یرتوا ندلح انب قوال رپ بولی شود هلن دورالاو لوكس كارو ۱

 ت كنارزدرر یسبعشب و یک سلب زیسخهلنا سع هلة يف كلك كنارو هلنستردزرا ید اردو هر فیفخحت ۱

 | چ اغا ررا تعبر دندادلررر المص كنيعو یف كنانوكناب نوا روک دەس انعم ن اشار ؤاوا |

1 
۱ 

 وا كنهتسک نغاص ید اچ وشها کف كلاب رب روغیلا تخاصاذا ینالا بابلانمار اعر
 8 ا ندنوفلاوبا اما زد شمل وا لقن هلن ون هلک وب ردنا یره وخر دیا دناف ید وس بودی تاشدا

 | دا هرزوا قلوا قنشم ن دلوبو نادر مہا, فتف کانهدخ وغاب یدباربد زد زوعب لوا

 1 ارفالاور یلدلبا هسرذنار اہظا اهتشا هقاب رکا ار دعمل وا ضرع نل کر اهنب رزوا قان هلق
 1 اب با هللا نو عبءارا باہ مباوصلاب انا هلاورولواہدنامز یئیذلواہقانولنوشہفانوإو روناوا

 س0 eles * یهو | حاصل در نم یا نا باب # ۲

 اد ارم نکزدرکسوھآ هلنیتص زوالاو هلبنوکس كابو یف ك مراه رال زالا (فلالا لف
 | عى یکیدیدندودرد هزیوهآ نتسج رزوا رولا هدماقموب حارص بحانصو ناب بالا ن رب ییظلا
 فیس هل دیش كنامو یف کنز مم زایالا ردلکد هر وهآردوهآ ی ظارز ردلکد اج نانا
 لا دنور دن ډنم مق تار وبح هکر زرالا الا وھآی ازم نکردرکسهلیعض کئابو یخ گہزرمہ

 ,دشن كنا ذو ەلنت ضر دزرا یخدیربوهلیدب دشت ك نازو هلم كنار وف كره ر درر ایر دراو
 ا اس ی سم از سەف كهرسه

 ردچاغا کوی هلن  هررالا هلن یک كن :ونویمض كنار ر دزنر یهبعتلا وهلددشنكنازو

 تاد هدیبعوبردیجاغارونصلنوکتیم كنارو یف كنهزمه هزمه هررالا رردیار اصعندنا

 عا نالوا تا دز یک كناروهلب ۂدمو یف ثنءزمه ةررالا رغ و ةر لتمرديغج زرالا
 ERS 4 هفان نالوا یوقهزراو ین بلا ن هزر اتت زرا لاقت طلاق ایاز رزاه ریخت

 ۱ یف كند ز روالآ .هرزوا یا ورنالوا نددیزوپا لذیعوار او د جد هیذهصک قوغصونوضغادلوا

 چ

 و



 تنحل قو شنا طلبی دنشت كنارو هیت نالا هنساتحم قلوا کلر: ش اطر در دصم 4 :تصق |

 هنر وا شاط كرب رز وک ن یئ اتل تغانا كز دنر کل چوکی نہ الا را قرذلارتارصل هئا اامقا ۱
 لا دا کس وما فرج زام رد یعج كرب هلن دشت کنار و وضع

 قاب رسل ناربنارح لاقرب ات هلک ن ارح هکر ادظفار بانک لب ك زاب ناب رای راھ یش

 ردن راو بق ید هکر د بیم" كو یقرب بوسنم هعولار یهدرب ولدآ انهدیسد وردهانعمنانلوآرک ۵ ۲

 كفلاو ىع كنابیرسللا ر دلت اقم رون هکهنشننائلوا یبا ps ا

 هتفويما ئر تسال هرس لاقن ك ەزۋ قیفوتو کجا ناس مرک | نزو ىلع مستنا قلن اسآ هلی رص

 تراي لا قلوا قوح لس و یدوس كن وبقوستو نون قفوتلوهساکآ نعت ق ینمہاھا
 نالواقوجیدو وس تیز وطلب دشنو یر دک نیو یی كم سا اهلتشواهنالا فک ادا ما

 ٰیخف كاب هرسلا رسب+ لخبر لاقم ردنالوازآ ی دوس كنب زاوط بنر یاب كن ی٥
 كنه رمه و یف كنه نیش دماشودماشدهعفا دا راند ن القد ەق اش سن نن اج ل وصول ہن كن

 نالوا لکم ہغاشا یا نک کو یا ل ل وکس تانبسو ضعف كاب سا ر دا ام ل وص لڑکا
 هدقدنلوا مض هر یو لایکی ا٤ دنلاح تلک وب مکر دکب نالوا هک او ارش میگو
 بودبا یابقآنالواهدش وار اق رد وردکک و ينالوا ہلکی زق هندئاجز و لاس فطر وئلواهده ام

 یی هود رازتحاواه ءاضعا اوهسنقاو اهورزتجا یازوزنطا موقلا رسی لات رلود هد هک وپ | ۱
 قلوارضاح. هنسر ہل دیذشتویمص كنبسوهلتبتصف شنل زرد _ رود ہغمراسج نزد بویلرغوب ۱

 جورا نالفا تعا لاقب ہانعم هلی رنک باتو كہ ہمہ راس الا جو رسا الفل دلا
 غاص نعا هکر دیلب اعم كنم ك ددننک ںالوا قالوص٭ل_ ف كڭنىسۇكيەزمھ هنجه رسہالا الفا

 لوف غاصمنیم هکر دیلباقم كن هنو هک اج ل وق وض لبق كنس و كوم رس رد هتک نالوا
 یلاعت هل وف یرفوهانعع هلبعص کنپسو یضف كيم ةربسملا راربد هدەغلو|قغەرسبەورولوا ڭم دیباج
 مزکماماو ءاهرغب لععم مالکسلایف شل هنالر اجریغوهو شفخالالامو َهفاضالار ەرسى ةرظنف

 نالوا ہدننیب یس ەفلانط ب ع ەلیرسک كنباسو عف كم رسا ةنوععو ءو ڈمرکم غا پنف ن نوعو]
 نالوا بسمو ەبعشاو یدنیو یر هکر درا رج نالواهدنسهزآ لا هنتخف هرس زر انوا لاراقواهکردر اق |

 ؤاسبالا هرز یباورورعوا رولوهدنززواقلیکز رد ہغاد لوش  تالذک«رسدور درب رج هلوقعوا ۱
 ردن د هخو دم فاضوانالوا هدراوط ہک اباولا نالوا نی هلبتفف تارسلا يجهل دغ كمه

 دوسیللا ةنلبج باد لاق اوال نوک یسخا لفن ضاناون لا هیع كنبسو نو کس كنانو عف كل رو سل

 ینام اوض هلپرسبکكنزسوس الا ہنسا عم نیم ر دق واولتاروضتیدتاراضعب ما اولا لقن متتنحیا

 هوبور یتیاوز دس ۇپ یو اس لاق رولکهدهنیمانععیم انار اه بس بورد باقم كما هک رط

 تلاعوتویرتوا ندننکداکتوق ہللا خآءابەپاب یکی دعوا فذح«دمشیوهدرعب یداملوا یدخ ای

 نوبت رک درولی ہرکدتبرزواابہلیرسک زرد مپ رسک برد یب دساوخاکوہ
 1 یيدلوا عج مج هلی وتو هلغلاو ہلاالثم در ؛ییندلوامخ نیئا زلیدعا ٰقذحن وعن ین هکه هشردلئاسرکا |
 ۳ ردلصااب :نیشعلوا .لیدبتندا فرجب چواو کیا سو اوحهدرسنو«درمسلاوهدرسان ع9د

 | رنک کفارو قوکم ابو یف كنا تی[ )دو كچ شاد زارع انوا |
 | ریل ررلا» ود كش ار ورم ہدینس هلک نیبصفم دا تان نارصا كوب وزار دن اکا کر دیس عا تا

 سنس
 سم

 | ردہا تلال هنفندلوب توف هلا رجآ نیئایلا یدحاو یدناوا فذح تلع فرح هد دعی نوا یی دما وب

 اب وژولوا كعد قلت اردک ا:اقم كر لسع هلن وکنس كنپسو یھب
 1 هرز زا یزورسع نبض

 ۱ سات سسیلآ یسلوا ین هنرزوا یزولعف ی نهفو تلفو تلعفر دیاد یانسوپو

 تج
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 یھ



 دوز س هاب نر شک خوا ازوکم دا صاف كا رنج هل ننجهل|هانعع ليم |
 ا اردت نشا نا ترنضهلوقترلریدیتیچهکمردتبالیم اکی دیک لوک ۱

 بش ناللرا هلیوکسس اک ناپ دنبا مولف |
 هدد شن اد اصو یخ کز اه |
  قلق هازیبجننوکسس كفاکویرسک ت اج رک لا نم انتملبتوط نوا |
 علم هبعدتشااذ!مبازا بابل نءارکھوارک م رکھ ب لج زاارکھ ا |
 لگو لوکس كيمو ین اه رم هل هسک ییدیا بجا راک ت فاکو یف كناہ ||

 ۳ وا ARIE :رامھلا:ءاطعا یانلام نم هره لاف رز رد یدک ولاهو |
 زظ کرد هنمک ل وشل غف كنا حمو زسا لوا میم رمهلاو هلبنوکم تناهویرنکي- |
 7 جم مار اژامهالآ ةلوا یوکرب یعیاغقآ ٹاک ||
 لاحاذان قا وطلب وکس كو یز سک كا عو |ل فہ نامھنالا یرجج ادا سرفل |
 :ہانقالت نک ووھلا قلی وا قاربوطو ققآ موفهلنوکسكلواوو یتف كناه روھلا |[
 رو سوم سو وهيا ۱

 و اه كنار راها رب ییا او مون ی هسته رم ۱

 راه دوصتمو هدلحتقحالوا عوفرم :لردیاروسکمییارراهفرج ||

 کم در دعا دارم نوب خابرو ندیالنردنکم هیچوت نکآو ردش درپطلغ یراصو كن رھ وچ ۱
 | ودشاوا مار تولوا یراهنکیآ ثلا» رھ هدرا /اهاربز بب هلعلوالوانتم هاد هلك زج نالا ||

 عقاو هبهرروهتو مدهنا یار اماو روهنف هز روهلاعب قلروا كلذ برک

 هک کلک مت هندور بوکس یتدش كم ا ااا ین ادالیللار وہن لالی ارض ||

 بد یف ەدوت ی ون حارضبح اصو هدر زسکناو رکا ابهدادا ءانشلاروہن لاقب ید ||
 وام تم رود داکدقخردشعا ||
 یر ہد یه سی e سی ی ۱
 زبه لاق ی لی دیدتو یم كابو هلنتقفریهتلا مقبرا ناق ندنک لبن مرک |
 خرد هیسکناهو یل لاج لوکس او یفف كنه رها رو هتف رو نخل ی هغر بھٹک |
 و اب رب هبلا یک اره لقا اهن لایردتآ ,هدویهلاباربهوریهیدتباایفو ||
 ززو توانم تا ولکید راک یزلکدیو ملط بدی دن کارو یٹف كندناتیاب و ینوکس ||
 ولو زار دهش طلب یھب خیز وردفوب هدنمالکه رب رض یزو لعیفاریز ||
 ززدار توا ق الإ فلا هنن زخآ كنوبرولوا بن رار ۱

 میدیم هلطاب یا ١

 را

 ام رکا ته بس هان نک دنا هل لپ ام وخ دان کد
 تاب ویتفكناه روشبهلارواوآ اهون زاوا: :هکردجانا لوش هلبنوکم کس كيا ہدنلل

 az ناه رصیهلا لی هل ته الاتف هنسانومقعافو تک هلب رسک ك نانو كهز راضتقالا
 نو ںی تم روصاھلا: هنیناننفم

 نخ لواوولتحف رودہ ا 'نالسزا دا تکشؤاکش

 کلا ۳۷ دلا نازه لاق زد یخ ډو غ عالم نهی دوس رعهوهدط اذار هروهب عهدلاو |

 لب ءكلناہ ہلا ههتمهناادا یسلانهنرهلومنراربد ہدا

 زا ایا یون هک نمی وا نلف هحالسلا یک اش حالتسلا كثاش مکتنردب ولم هبیعابر

 نالا وا هبدیدشآویعض كوازو هل نشر وھتلا چہ وا یزبز رکیانزو

 OR یزکا ك اكر رهتوعفوابف ل ابال ئا روت نالف لاغهلییس تال اہم تلق

0 ۰ 
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 و ان نس یدو بانک
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 كلا دو هلیقف ك اه دما رد ونس ام ظقاض ەرزۆاقزؤتەزمھ ارتش تللدو یمضكناه درد 1
 لاقت ھ2 ارا د ید دم .رغاحە ودو تونصیا رده ما اربا لا تو تاج رکی که دو ی |"

 لانه زا ود جم رغاج نمک لا دو قف كنه بم دهی

 ردہللاکل سلا ور دهتردهبوده لاقب تاتو تالذک کت نزو نم ییدهتل زد لب 1

| 

۱ 

 نکلیھروئو) بر مپ وا از همش کیک هاش ی تا
 زوج و مم ندعامج کی کدو ش یو تیکه هک جت 2 ۱
 هنن نشبش لصف كلا دونه رادهالا هر واواف قلا همصا .دوس ویو ہلوای لوض یتبەغل یا

 لینوکس كندمج«لاذو ییف كنه ر دلا منہ قازاسا وج نامہ سس تنا حک |
 رد هلنیصف رد لااا لوالا و الا نما ریه رده

 ۱ ك اوقیسورقوب هکر دد وس لول لپ رس ڪس کلا د رد | !هرغاج ثوتیاداب اي

 كلاذو یقه نادهلا رادٰہلا ههنشک ن الد وسا ناداه را هغل بم هرز وا قزو زمنه هل یک

 اردوان یاب وش ناب خلنا غلام نازک هی وکس كن اھو ی رنسن کو زاذ 2
gb 7لىك اھ ناب تہ  

 ممهندزبرتنوبو هک ال وا كا ہدنتمدخو میز میبد لکل سک ی تچ و ےہ

 كنا ى
 ارهفژدبال لالا قو هنهرکاد اندازه هرز هردعتارهودنسانعم ہی رکی تال دپ تنا دوایر ۱
 یک یو مر ہدلئاو ییدتارایطخب نتا قفل نما نادا نوک یز ۱
 یک در قلبا د رف هنس ارام یجبهبعف كنارویرپک كناھ تره بوم توت ۱
 هت ERS رک ناه رہنا: مقلق ر تک ناه ةرپلا هتساهانوم رک کفاق ۱ ۱
 ضزاعەمودمکردض هر زا رار ہلا زدیم كم ومز ابر سککناھت زم نہر یک بر هل |

EN ۱دئادنؤنا روش تن ویکی زا رم < دوو  
 اه تستر له سزا سال اھ دا نظارا هنجو اخ و یس
 هلن دمو یر ښک كازو یی ناهز ا7 پ4

 ارز هرن نالا رھ لاتہ لو لصاس ندا مد ٠ وخ تر یرزاوآ نالواقداندکمروا كبك
 انه رکی ابر داوس کلا نالف رھ لاق زار ید هکمز وک هرکی فنر ریرهو قالا باب الا نما

 رهیاهراهلاقب كو سز وعز مار ںورغاح هو یهر مند دشت كنا علوم: هزاه 1 1 ۱

 رار مد برقع بلف هنر و عقاورتس ەنب هکر دزدلب یباملدد نت كنار و نع تازاهنادار جو | ۱
 هلززلانزو یل ع ةرهرهلا نوهعب ذل وا ق شاهد یخ یب دعو طراناز ا داد ناراره ۱

 لاو دید هكا ںیم نفر ہرھرفو اش وعد اد ملا ترهه لو توعو وب

 هکر دونصقوح/لوش لوکی كنار وهلبضءنزاه روهرهلا:نیززیک | عاد
 لوکس وقف اه ززہلا ہوا ہا توص نممنو عاق زهره هی ناب |
 ررهو رب د جد هکآ نچ بونص نشر ےٹڈرش م۔ا

 تاراز تار هوذوهلاقس هثنک نادل درازا رهه یف ك نازو یریسک کن ورمل ا دبس اب

aا دل هنگ بوسه هلو ک ك لا یف ناپ رذھلا ہدنبانعم ك رس  

 | تدااتفتغا باتک ارنوب یظفلو نردہا یره وحلو روز ھی دنایهوهنکرجاذ لا ترهره

 م م میس سا

 ۳ رب لا :هنسا عمرش نالسرا لوکس کناف قہ ك نارو ىز بقت ناهار تارسکسونو
 اتا :هنساضم نام لا ےب ےک دیسک رس سی نوک و
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 زده

 تنک لوح لج اہل هنسنانعمعطاقت لمنسک لب لوجو یف ك نات رجاهتلا

 ہنر | هز لوالا بابا مار سه باز بلا ته دنم لر قتراراغاب هیج اغا نالاہ دس اذا |

 ایا همد نناظلبلاز دها لا شب قلقر دہ نمد ك هنسکرب ناطلس برس کک كرمه نه ||

OR E3و سا ی ی ی ی و ی ی تی ی ی  

 ار ریملا رم یی ی ین
 جو یدکی نام نازل ها NIS 2N نوكىشا
 ڑھبرم ا ریه لافب زی ذهدهکلیوس وسنادهوآ هزره رسهوانارسهوار هه هر عشلاس انعم

 ۱ ةرعهلا هداوه یساەدایزرواکدونسانعمز اپن فصنر بہو

 قروا وصال مه ی تا وکسكوجو یرسک كناه نائرسهلآ هتساسنعم قلربآ
 اکہ رب دو دز یز رہابضد كجو ی كجم هرح املا تری نالوا هز وشم بدم

 نا

 1 لاقیا رو ے4 0 ۳ یوق نا ی اعت ہللا لاق مالک نالوا ناتذهولطاب روھلا هک |

 | تباوز هوا هان ردهرزوا یاور کد نص وبا ندیم ارا ناسنلوارک دو ی دون قحلاربغ هو
 ۱ دا وا رک رضایا تذراعما ردعما هلوکس كيجو یض ك ناه رعهلا زدشْل :دشَماوا |

 ال! وس قوج ثویلیوس داور كلذکو توس لطابو شف رسک كءزسه راعهالا
 bb EES ریهمانلها انآ لاغب رارب دهد هغلوا لخاد انسا لیوا راتاو |
 قحاوف صف كيجو یمض كی تا رار ڪهل او: ہلرس کک كيج تار املا لیضالاوقرخ اهل |
 اج ةا بلا حمیاضفیا تا رج و تا ارج اتهبهام انهبهامرل اهن د كعا تالکر ولوا لحهض رع بولی وس | !

 ١ PEON از نوک رکنتلانزو یلص ریست ریعقتلا هدنامز نالوا یسا تار اهن فن ہل رسک |

 | كلكه دندشنو ٰیمضلبحو هل نتعف رعهتلا ھتا لب د تند هک رس دقو رج اهر اهر
 چاه ثیدط "قو زردی هکیادصق تهان اثم ہنیرجاہم رجه وا كجا ربسهدنتفو هرجاه |

 یر : اس دت در سورو دج و ہم ہکر دهقان لوش هلب رسک ك یو یعض ك بع ۃز مم ااو الو |

 ہللتفص ناک دیا فصو اتم اد یا ہنر یرب قلخنکرداَقانلوشہرح4“یدرتبارایضخإو هوا اف

 اذه لاقیر د هتساشنعم مرکا هلیضف كيجو كره رها هنلوا كلرتیسلکا هیدآ بزلکا
 و رک یا رب ربععلا رونلوا لامعتسا هدیشرهیتعفولو مرکایااذهنمز
 7 و جد هر اهر خو هوا كرت هل وا شعاف وان ونک تانا ویمن وائروف نال وار وش وس ۱

 ذٴرصٴمو ١ "دف ردیذآ گرشرب هلق ریه ره زاپم یمن هرکی جوجلواهننتسابتم پویباشزا

 ےھٹا ٰببواعاوٹداجرزوازو قیسف هی دیدشنویرسک كيجویرسکد ناه بہ

۱ 

  aEوا اراذل لاتن:زد ها سرا قد قال (۱
 شن ناھا. واولغاب هنغاا | یشابهکز ودہراوط کک را لوش ر وے“ 4و هنداصوهبآ دا

 ا نابرع هو دکل نیل نج وارو پویلغابهنسهدررخ كنغابا ہود نجوارب هک دا

 نوا اش تفکر دل ی چیای ا5ت یہا :ردٌهلا.هتس انعم ناکہ درا دینی
 TENE الود د هغعافباتسو لطباذا یناملا لباسیلا مار دهر دهم هتذرڈه
 دمت نالقمدبهذ لاشو ردهش انعم قعاق هلباهبجم نہغ نایلغو یلغاذا اره

 نده هنر تر دهه برا لاتا ہدەنساےنعم سو در دهو لقعالو: دو

 لذت بارتلاردح خانه رک هفده

 اما نالف و لاقب زوال وا تا نهج در هزدهلا |



1َ 

 غرکتانِز و یلص راکو وتلا رکو تلا اربد ین دب فان نالواہریضف ی :رکوو تر کسەرزواەجو نانلوارکذەلیرصق ١

 ندءاتن منغ لوا فلتخ یرادحس كحاحص فالتخا وبوردشعاربسفتوا دردشلوا عفاوهدنسارا | ۱
 یسانعمرو وار زودیکاوا مسا نکلوردشلواعقاورونعص ده سرو نوصص هد هست نیہ | ۱

"۷۹ 
 بس بس س سس مہم سست سست

 موہ هتيم هر قهر ولوا هاکی ظفار وو کلد مظء نالوا هدغاط هلبدمویرسک
 | اک ندرددوخ ام ندندلاهرفواربف و هکر کر دک ید نوندمربقف سا« كوپ ىد ارلیضحبو رفوریف ۱

 ناش« وهل وک كفاك و یتفدلواو کولا نارد قد هنویققلقوجرتفوو هنس | نعمیدرب تل
 ندورعوا یدتا سو وبا ةنس انعم هور ییجبنرخت كنز ناکوالاو هلن ںوکولا م هنمانعم | ۱
 هدنرزوا غ اط رک سر ولا هدنفر هر دیس وي ی دناب گنج بطاقلطمرک و یدردپاھک منا عاتسا | ۱

 لخداذاارکورکیئ اطلارک ولا ید ی حد هعلوا لخ ده هو وو نوہلوا تر زوا جابر توسلوا
 هتسرکسهرزوا بول و ید كل اوردزا وید حصہ دنآہکر دیستزکس سنجر كن هقان رکو ورکو
 | تنلاووانتصف یرکولاهتالماذاا رکی غافسلا ترکو لوشن زار دهد قمر دلوطكشُم رکوورو:اوا قالطا ۱

 ےس چچی ور

 | هنظب نالفرکو زا رد خد دکشبارپ نراقوهنالمذاارکی تنفس ت رکو وقت قمزدلوط كس | ۱
 ندەنسانعم كار قراف كلذك ہل دمویرسکت نهم راکبالا کالا زردی هلتفط كی دیاوایکیریکوتو | ۱
 | تشلتما اذان اطل کو ت لا لوط افر وق كش وف در دنذشتو یم كفاکو هلنبتعف رکوتنا |

 تک لا هنس انعم هنت لاهم نضرار نال وا ذودعلب رسک ك ابو یف كناه بنا او
 ٥ وشربه ید یهو ةنسا نعم ررب زو د یججهنبتض ںوہلا هان لینوکس كرو یتغ تزاه |
 راغاط لر فک هکر دزابق یفع عاص عا رص ورد شا وا عقاو هدر هد كر هک هکر درلکالا زود |

 فلاح هح اه یکیدیداب ۹ وب رر یامکنسه دم اقموو تكحا رصتحاص هور دشمن وب هدف اس | ۱

 كناب و یخ كناه ہرنہلا زدٹسمد افزا لغردفعد ویران و او

 هلنبتصف ریل ةعطتهل تمطقیا ةربه مح لا نمل تربه لاقت هنسانعهیطفعطقیس 1
 ربھالاو ربهالاو هلی رک ابو یعف كن اه رہہلا غار باسلان ۔ازمرہپ لاره لاسقی, كمژزع“ہوذ

 سس
 سس

 هلیحف كنابو نوکسس"لواوویعف كناه نوہلا هقان نالوا بس هلبدمتفلاو نوک كنابو یتخ |
 ۱ كنهم بخاتم ہ:ہرتلوا لحاحسو هنسانعم نشلارٹکولوا ها دا یو نرخ |

 گنا یف کلن اه راہلا:لربد هدر وف الا نا تشک ارز وولوآ فلاح یربسفت هوم رایسبراتفک ||
 شلزادیدانر هاف كانو لابو یض كناه .دعسن قر ندشیرقردیماهاجرر ابهام دیش
 ناب ویرسک ناه دب ربهلا هدنمافمكعد مزلکادہاز) بدعت نند ره كبت ال هکر دیتا كل هنسک |

 کناهربن لا هنمانعمقنوقرول وا لصاحهدنسارا یاصکر  هنسف یک لیگ وشهلیفیفضت كابو نو
 رها ما یدتیا دیرولا یسرواب در وفوللا هرزوا نرو یصنخ لب رس ؟ڭنابۋىنۇك كێ |

 شید ند دس و نرد هنسانعمر اجدلو ربنهیدنیاورعوباو هدنتغل هز او خخ ٣0+

 ےس سس سے

 ڑانھ' اہل ا تاۋا غازنىڭ ان ارنا هکهنسکر ند یس ویو اربد هتقآ می دزدیھادود یر ما ا

 لامعتما هدنلحتعد طفاش داب زا دیگ اک د طفل ہلیز سک ات اہل |هنسانعمتف ان درلتفآرید ۱
 نیانوب ندنغیداوا هلشابهدایز هلبقف كنانو ینوکعس كئاہو یف كيه یل رتاهره لاق رونلوا

 نیزاکلنا نعط ورت و نادر برش بولوا ضب زہ دایز بارش صف كناتو قوکشا كز لېي |

 ]| كناه ءارپلاو :هلنرشک ابو یف كباه قرب ہلا هنس انعم ملا رک« ود نالوا هل بف كنابو تنور مه

 . | نتسویعص كوم 0“ خاذازتہم و ف لوہا ةغصلع لجزلارتجا لاب هنسک |

 ریما اھت هل ام ابا نا بارش هتسنالاتشبنیک دبا جن برش بها

 رکو

 رھ



۷ ۸ 

 i کما یو اینا ف ید فا نو ام ننال | ۳
 بودہا لوف ینا دج |یخدلو شبا ن اسحا هب هنسکر هناك هکر ونلوالامعتساهدرب ل وش لنموباو

 ب ننزل رکا نرو یلع ریفوتلا راریدد محو رذونهبل| نس نیز فل وار وضح( هلسابا در هنبحاض
 ۱ لای ىلا مام هنر لک نانو كل هزمه رافیتسالا ارفوتهقخهیاع فو لا قلقر هاو || 7

 | یاب هیاعرفوتلاق كا تباعر ماعنتمرح كاهنسکر لید دشنو یعض كنافو هلن فول هاف ونشا یا ۲

 ۱ ےہ ووڈ لاقبر ەنکنالوا قوج ہلا ہنر یرب نورفاؤڈلا امر حی عد || دو
 | | مياراابابلاارفورقوت هنذا ترقو لاغبہذسانعم نذا لفن یاوا کلر قلوقامل لوک كفافو یف لواو ||

 ]زیان راد اعم قار فاض خال ور فو وا ہردصم ق ماقا ناك تاو || ۳ >
 || یدنفمراب 5 ةوو:روقومیمف هلعاف مسد ملام یل عن دا ترف وؤ هن دارو مالا اف و ین بانلا نم
 ٦ هش لینوکس كفاقویرسک ؛لواو رقولا هتعدصاذاارفو ہرفاملفعنا ترف ول وقت اراد
 ۷ یقؤالاقب كنتلکو كو هلدمویزسککنهزمه راقالا ہرفو ل مین الف اج لاقن

 رس کان ارشی اف اون ۋال اتتى ااو ماكو مود ور وناوا بیتا ناو هنک ی رکن
 قند كع مو من غارط کر اقا واهل جنز کا دا لها تروا لاق لو دید هغلاوا قوچ
 دم تم رسا هلصهر هرزوایاور یناسکیاعت هنلااهرفوالاغب
 1 27 هروولا نکا حنور نان رط ی

 هلا نالسابقلاربغ للعوهو اضبارفومیکحو ةرفوموهرفوم هل لاقي و البقثالج تلح ادا
 هل 7 ٤

 عیشندوخ هنوانعیفح هن ندسس ینددل وا یلعف كن هل ہک كفاقرفوم نفيد اشف ف قلب رق رقوم
 ۂل فو هکه عن الخ كن ؟هلفافرسکومامایدلواذاشند الو ویل وال ات هوا ن نل د نل اط

 3 ری لامعتمارقوم اما یرهوج نکلو یدلواذاش زس هطس وقف ہیٹ آر ما نغلوا
 رکود 3 اص حاصلا ازا ندو رقتوویدلقهلاوح ةماغن ونی رق کا کاب وکی دبا ضر ھت ھنن وا یخ
 غا زر ولوارهاظ یی دلواوهسییدید هلال نسل ل علا نال س اقل اریغ ىلع ی لا

 نده و تم هرس تن تر درفومهلفاقغفر درفومنالوا
 اہل ترم درس هم عم وو عبا ارا بابلا نمفب الات رفولوفن كا حور بوکد هننسن یربغ

 ھو ابسلبر هکر دهد هبنرم لوش یلمح هنیبص+ یعی ره ین ةرفو تناکلاقیرونلوا
 لار دملا غآ بولوا هرزوا |> هن کر هلبعف وا و رافولا رد لی و! یب ا اکا ید كتیپص مهنا
 | نتن اهنقخینهدروییاراقو هد نوجیرال نا كن یرابوازافورف لجرارفو

 | || لافب و هانععهرنوا یتزوهدعهلب رڪ كفاق ةرقلا ہرزوا اور شفخ ار دکمد سر فوخ
 فا یتفذ1واو روقولا رولکب برف نع مک یکربفور لو دیخد هنوپف قو رہو رر قو
 وند واز و ی در لات هک کو

 رزرو یلضا هکر ولوا ن درا رف هجر دقت وپ لپه ف نفافراب دتا تمارق نکن وی نرقراضب ول ولوا
 RES ہزمھ٭ هدکدلرب وفاق یس تونلوا فذحب نوا فی یوا ءار

 ردلؤاند نر رفا یتءارف حد كله دیا تەارقہلارسکو یدنلواطاقسا نیفلوا لص احادغتسا
 ولواردذمل وا ت.ءارق لب رس کو هابقف یازاظ هدنننآن و هک متاظف کت ردات جد ||
 تنو یف كفاقو ہلبض گیم رةوملا قارغآ ب ودیا مطعم رکتلانزو ىلع قولا: رقوتلا ردندرافیفخ |

 e FY روقبتلا برج یازة وم لجر لا هئبک نالوا ب رحم |
 واو رفولا راد دروغ :بودیابلق هات یواویدباز و دیو یل ضا کلر اوةی و دهن انعم
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4۷۷ 
 سست جس

 كلواو مولا .یدپا تداع هدب ع كلی نیکسکنشید هک ی یا ءَ ۱
 وارپد هداسوو هداساو رد نرووٹرا یکن هنس اسعد هع را دتا صا ہل وک دانش ویر کا

 یه نصبوا را نم یتشااذهنا نیلا قو روناوا قالطا سدہ دھع باکو لخت یتاترضوو |
 لنفخ رضوا رو ین دوخ هنوز دبا در وج بدلا نم نا ییط بالو ر صولا اچ دز الفئه مو

 39 رلا بابلا نهازمنضو رض وت عصا تب رض ولاعب قلواثولمبولوا یلخان و هنااا هش ر

 وو هرروآ اور ورک وبا رب د ید ہی دار ق ان وا ماعم |نڌماعط نال اوا بهای رشوو تیساآ ۱

 ۱ هنس نعمتی عن طول روا یو دیوار دخت كن رم ی دراو هجا

 ؛دلواو عولا نل طو فکر سہ ناطوالا ناتو
 | یعضال تیلور ناار یو العباس هوزعو بلای ر نالوا تىزىش تو کس ك بع و ۱
 هاکرعوو هلیلف یا فو جلا صونالفلاقن زاربد ی هلباقرع وو سماعات الا ن ةو وغو لعو لات و |
 دارای نان یفو اتل | فا ذکر عو لیلقورعوو مت و اذهل اةن نونلوازکد عابر, نولوا ۱

 وامبالا ردەنسافعم لیلق هلی هلممسءاحو هلتانشم ءان تو و ع ابتلا یلعهلح سا ۰

 برمصهلیدیدشتو یمض كنیعو لن فر عوتلا لعوتلا "هللفاداهیعوالافن افتر و نکا لو هلن ر کوسه ا

 رایتل ارغوان هعولاقم قل برص م رکتلا نزول روع وتلا ازعوراص اولا قوا |
 یتخلواو ءرعو لا ارعو هن دجوادا شل ترعوتسا لوقت یو تری باب تگزاس ۱

 1 ندصقل اس زولک هد دنس انعم نکو توا ع نددت وو هنس انعم رح ٥ دش یس اه دابر هلت و کسا

 هننک هلن تو کم كن هجم نضاو ی رسک اچ دال یفضو زی نمقوتوادعو ضیا و یلع ۱

 ۱ |ضو لج هودص غو لا قبر دو دصء٭دنا نعم قع وط نک: تم غول ارپد ضف

 نیکەلی رسكك نيغ اولا اولا هنسانعم بج توصر زن ید زوآز کل رخ مالا بابا نم
 لا قلا هنیک نەنش :فأی دام و ینشنک كءزمه زا لعزدضاارغاو وهلا وتی مو

 | هجا ئاءامات ضوالاَغ زرد یفتدهفمرد رفرافِباوظِفلا چکا یال الق

 هکرولوا هاک یهوقیراصت کا رخ خوب دما نوک تک کن وز رول اکو
 ہلسغقاربش طناب رونا هدایت و وصی سا نکوبدیزب زض
 رب دیخدهغلآ جا رخ لماعراغراو هاما غرب ہننزضمااذا نبال اتر غوا لوقت راد ۱

ROEنحا رخ بو وی قفس ناطاھُر رای یرتارایضمب  

 س

 یردک ك نغو غ هلو او كلذک زبغولا ارو دف لغاط ششم زف
 | یف لواو ر قولا قعردرفیدوسهلهقارب شاط یماتنکج رکنا نزول رب راغوتلا: هانیسو
 لکم وا رب تؤفاوو زذ ووازفوآیشلاترفولاعن قلوالمکعو ما مان هتسنئرپ ونک

 قل وا لک ٥ توا كرب و کالذکه رزوا زو هدع ہیر سک اف ةرفلا لرد ید کم ونا بواوا 1
 ندی رد منکر رد هه ره ل وش ءارفوو ہلوا شمع قواهکر در نوش هل دم كفلاو یف كوو اولا
 نالواهرزوا هعنونانلوارکد هلبضف ك نافو كز هزه والا ا هوا شسغلوا اوا عطقەننز دیر ڈبو لوا
 دەنا قش وب راغلو ەن هلو الزان دل دهند اة مش هکر زردەخاصلوش فول نفؤاءاقس لاق ؛ قلات

 هب ورک كمال زد هل دسر وش ربا هلی کیہ رد هج هسعرباهرا زوموبولو اذا شا نا شرب را

 ارفوىشلا ترفو لاق قلوا لمکمومانانسنر لينوكس تنافو یخ او رفولا هلیدیدشنت کمو |
 رہو لا, قلواقوج هنر هاتف روقولا ہنسن نال وا ماکو وماته ناف و یتیم روفولا اا

 اراک داود مواد مدت فرو واکس لوید ادوفو ئل إ
 سس سس ے“

E 

 تی

 رغو

 رفو



 رحو

 رذو

 رزو

 شو

 1 ا ۷۹

 e مہ ےس سس سس سو

 كا داو یالذکی بضلاترج والاب هاتنعم هسک ك هزه ناحضالا۔ ِداجالا لغ طسویف هتسصادا یصلا

 رب تو هزدص ق هتهطا ذغال رج وا لو قندی هکر هنسکو که هلبازدپوک
 یو قوکم پتو كوم یک دم. واردت جو دو هه تو |
 | تف كع!لامعتسا|ود هلت a یخ د كاتو یر بک نان ہمہ ناال هاهم ١

 ضف رجلا ںدشفلواماغدانیفعل وا باق هانواوهدل اعتفا یدہار جوا ہفنلصاو و:روچولاپیوااد |

 : ERIE وكهزمه :نجوالا تفخاذا ەنم ترجولوةن نسابنعم ققروق
 3 دارچو هدنن ارب او ومل سک كيج و یتف لواو ةرحولا هرجولا لجوال یار چوالەنم یا ||
 ا[ هنسان اتوا زاب غران دروقولپ ی لاو راجولاو هلبسسک كواو ناجا ||
 3 ردبعسا كاعضو هد رض لب ههر ثك هلی وکم پویا رنو ۱
 07 € نک ۱ و یس هرحولا ردِعجب رایشحوردقوپ یر قانوقوتلنشهبآ |

 8 تل ناف یب دطا ینو رار درجو جد هدقح نالوا« دبلفو یجج نېت ظف زیحولا .دوتنابهرب

 ۴ 3 تم واری دهر دصتر ار هلنا هچچ* نی عو او عوادا لع+هردصرح و لاقیر نص لارجو

 | لاذویكلواو ةردولآ یدتاروزف مک ردهل:جف یر دصم هننانفءهدقحر دجال وک تلاحو ۱
 1 .یعل3وف یسراب تا نع هزذولا هماش نااب ممل وق هنمو هنس انعم هاب تشوک ىس راب تاهل وکم كن جم ||

SERTE EAE ۱۱ باک  

 طی وقم وبر دداع كنس هشاطبرعوقلق رد لوا تدزم ےتار دینیاغ

 RES ادب نیسندوصقم کرب د تایر ٹاذ ناف ناک ال چرا قلم
 قا 3 اکیا نزو ىلع تدوتلا زتدوملا یبکرهلیاهرم ہنئاعیراوراہتبا یج لب وکس کالا دو یفلواو
 اب "رذپ كرات ىج ارج ن اغ هد رنشاذاچ را ترذو لام كاذكو ارب ذوت لا تز ذو لا

 زکات نوا اتبنر رمزا لھ قن لاو |
 رولا :ندعبار بان یک هعسپ ردهراد هردو یلضا كوب و ردواشءدكاراتهدنلحتر ذا وو کرت
 ا ردرزونالواەنمانعءلبج یلصاكنوو ةنسانعمہ انب وب دهد ا رزتور دنس اتعملبحغاط

 ]| 5از نالوا یو بدق زارو دنس انعم لفت قو هنس ان. هک هلبنوکس کنازویرس کس واو
 |9 1 ںولواكعد یمگج لوک دهنسانمرزاوسهدمو یی از یتفدلواو ربزولا ربزولا

 . ازارلا زدنفلیخد یف دلو او كنا گلو ز زو ہلیرنکدواو رازولا هنس النعم یہی اعط لہ یک ۱
 ]| ق آوار زوق تاازویمضتكيم هرراولا كما بلط نسواریزو كةن سكر هل رسک ناوكنءنمه |

 4 روت ورمالارزاولوھةنالةرزوتنسالاقب قلوار زول که ددغو یم كازو هلن غف رز وتلا
 | ئزاباما تمل عتقا وهورزولا بکر یا لجرازتالاقب ققلواراکهاک همش ن كانو هلنیتر سک نازتالا
 زدکعڈ زهر وکن کو بكت نسکرب هنسکر قی رشلوف ید در وپ یۍرجیاررو ۀرزاورزت الو كات
 ابا دردرزؤرژوندافکموب یدتباو ریکیدزابہلوا آیا جب هتسکرب هنکر یدشنآشفخ او
 اوو تغ كيم ةرورولا ةرورولا هرزو| لوهان نازی در رور زوو ندان باب نشرپ درزب رز ووندعبار
 یو هزمهر دشا واعقاوتاروزامەك« ہدقب یش ثیدحوزەنشکنالوا بکر هه( هنوکس

 دانا واویدرووابزوب ثاروز زومهنواتاوازکد زکلبرکا اردن هنغب دلو عقاوتاروجأم

 : رزولا ہہ زرا یا:یشل' ترزوالاقب هنسانعمزارحا لا ظفخ هل دمو یرسک کنز مہ
 یاب ات وک ولا ہاغ ی اان ال ترزولایش .ٰقلوا باغ هل وکسكناز و

 وا وو اک شور دنا ہدنسەلکنیرشاو ور اشنا تراش ل اتم تهی ا
 نیک نشید تب هرشن و شا ندا فو کا یکسکو |
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 سس

 هنعو رار دهدهغا3 صفات یحوارتوءزبءرتولاشراریدیخوهفعل | ماقتنا ندلافهلستفرت وور ددلرار یک

 کلن راتوالا هنسا تن هژ یشپ زکیاب هلنرتکف زتولا ةرت هزاب هرتولاسشن قل ماقتنا ندلناغ

 تنکیآد نور یکیا فنالاةرتوود درمطنالوا هدنعلآ تشان ر ڪڪ ذوق قت ا یجیمف

 ةریومابدمویزدکد كنابو ئه ك واو: ةربتواا راربدهربو هنر اتح لندن سر هو ردهدرب نالواهدنسهیروا
 لوید خد هزت هرن وو ةدحاوهربنو یلع لارام لاقب ز واکه دهنساسنع» تقی رطور دهنسانعه قنالا
 لکقآ وز واکهد هنشانعم لوبهربنوو روتفيا» هرنوهیفنشل رس لاشو ةف اَهَرَتَوا هلع فام 1

 هئاوا لن سکر كنآ هکر دهنسکلوش هلبعض تاناتو ی کیم روتولآ روتولا زار دد ەثرداکاو رونا

 ہتالصرتوا لاش زودهدهکمل تن نهنرو رخ ةغهزغوظررب نوبف هدنلطا ها هللا دم لا دو ها
 نضابنا لىلا قو هانعع عرکتلا نزو ىلع رم زتوالا سورنا 1

 ندنتقوهنسنر لموبووبدنوسر و راوآردکمربولاصور بڪ بوکچ یش کپ صابن

 هرب وب رد هنس انعم تعب اتم ہلیف كاتو یمضكيم هرتاولا روناوا لامعتسا نوصغیذلاودملوا
 ژربدهلصاوعو هکر ادماکآهسلواعقاو تزتفرکاووولوا هرکصندقدلوا فاو تزتفالاز الواهدنس یس
 هرتاوم هفتوطنوکر هور دکار اطفا نوک کیادوخاب نوکر بونوطحروانوکرب موضلاةراومو

 تجنز نمک الا ہدرزواەیموفاعم سیا یوقنز در دعب بوبوق هدر نکرکو

 نشون و هلت وتترد هنسنههروپرو لب صف ك لاو نۈكس كن هان و یف کوا ئا یز ایر نوکر و
 یدتنازاّسعاثن ان فلا علا یدلف فرصن هدست فرم هکهنسکلوش بکس قلعر دل

 كواو ریس ولا مولا ٰیدلق یم فلا لا یدلفنونم نیز هک ه نسکلوشو دنخاودعبآ دحج اویا ین

 كانو یرسکح واو زٹولا هتسانع» مرت تسد كشود نالوا عالم هلی دمو یرسک كنانو یخ ۱

 كزانو یعف كواو ةرثولا رانو ورثو هنحّام لاق ضیا هانعع ہل راسك ك واو زانولا هانعع هلنوکس |

 ف دولوط یخ ا گکشود هلبخق وا وةراولا را وا هیات اینو ۳ هکر دنروع لوش هلندمو یس

 میت ترکہ راثو یدتا دیز ؤباو ءوطو یا سمماح إ تاسلا نءهزانو# یشلا ریو لاع قلوا

 رثولاانایلو ۃرانو دیزب باب ملا لةش ناکو یماطتلا لاق زار دون تاچ کردا
 ارب لیلا ارو لاقب قمل وا ولکوب بولوا عج دنجر لنفان یمام كك البنوك توی لواو

 لاق كا بلط نسالو! فو" شک كو كنهمه رانہتمالا مقلت اوا ارض ۱
 ردهتسانعم نرانکتساتلذک جاست او تجثوتسا او تنو تسال هنهتب کتان ءےشلا نم ترو تسا
 ژرزفولدنوسمتکب ا هنسک نالواهدنرزوارک هک« هک نوف هنر هنروالرکا هل دمو یرسک كةل
 كن هزيم هل رسک ك نانو عف كيم راول او رناولاو ہل رک نانو ی صف کیم رثاشیلا رتانیلا زالو آلامعتنازومهم

 کای زهر لوش هلیعض كامو یز کک ك نانو یتغ ك بع ر ارال تساهم یر هکر کا یخ
 لاردزالامعتسا یسەغلاطمجش کنز واوان درب رحو ندسلطا لوا هکر دشٌماوا یهنندنآهکردیراق ثموب ||

 سس

 رم سیم یف نعپ یدکی دق اما لپ که دستم نیک

 مسن لک نت هر تیلاتلخد لوقت کم کلا ا ق کن نیا مکعب نو یاتباوق

 | هرکو اقا ودنوک هلکنا هک نتدرکیس زربد 4بمقلحلوش هبتوو یک ض یادرورولکءدهنیساتنعف

 | داذفاو هدفایاهرت وا لاقي كمل شيا رز رر قیهنسد در هلدموی رشک كەز ھناتالا ہلواشمنولآ نعافتناو

 اش زاریدهدهکمردن وکه جن درآییربیرب + قوتکم هرباومو هنس انعم كنردندزتو هرتاومآریز رعد
 ۱ هکر د هقانلوش هلرسک ناو یمنصكيم ةرتاولآ ةراوملا لطعیر ا ناه ضحب تاج یا تر اوتفاتنکلا تزئاو 0

 | لر اتلشرامت یلاسعت هللا لاف هنسانعمدرف ندزبوتیذبآ( یرتو یلسصا كيوبو زر دوب خد نسخا

1 

 رجوع روناوالا سما دلککود دن آهک داود لوش نمش ك يجو ی لواو روجولا ||
ay 



3 

 أو

 رو

 رو

 خار طودرظبلغ زور حوتنورطا ف تشمذوت بنرالا تو لا ہد برص ىش ۂوطاآ

te 

 ITE نر راهتسالا یرچاذایللا بن لار وا اد تان ین اتطینو
 سان مر اهن بحاصلپرسکتلناهویتف نون رهنلا رهنلارارد هدهغلوا خساو هرابراهنتساورد هنسانعم
 وقتقةقآهلب سکک هزه راهنالا راریدر اهن بحاص هلغاقهدزدنوکیتزاغو بہن ینعب
 :وکراهناو اهتعسوادا ةنعطلا ترهنا هرهنا وقت ید هدمغاق مساو ىز راسہن او هثلسااذآ مدلا

 یو هل مس اتو كننمه ںاھتنالا نمه راهتنالا راهنلاق ملخداذااترهدالوقت را دهدهخلوالخاد
 وف هلبقف كناهو كو“ ةرهنلا ردیدآ كلرهشر ليقف كنا رو كون :ناورهن هانعفهلنوکس |
 |۱۳ ج رب اهنلا رازکو دنیرابدنرب وساکا هکر ذا دیم نالواهدنکوا
 رصطهژب جم نیٹو وا كی“ شوا مور اهن هللا هب هذا شوا م نمالام عج نھ ثیناط قو
 را راغا ٦ رالوا نمو هلن دمو یرسکاابو یف كو رباپن)ا ردەنسانعم مارحو

 ودیلع كسب هلی رک كو رہنا یدحاوكربب اهن هبئوکسهدنببمتناهویمض كابو کیون روبھلا
 بولا ترن لوقترولوا مکح بولوا قبص هسنقوط هرزوانرنز کنول زہد ىد هنس هجو
 ون نارتلا :ةتسانعم قردنوسچاغاناروطیرفرا هدنش وب كنیرزوکو اتفج نادعلارینو

 هلکنا ہں ںیم لوشربنو ہنسا عمزاقز دن وہ کالذک ہلیف ك هزم رانالآ رانالا یی هلل دمو

 ۱ و ها لوقت هان لیک نرم رانا هرابالا ژدیهسا كعاطرب هرب بوسنم هب رضاغیرنورولوا و البلوب

 توق هنوکس كن ین نازو لب دو فر کل لنوت نىرى او قاق اھو ى ان الشنب تاقا
EGE, RAهی و را فمن هدشو هەتوَد یا نىرىنوذ لحجرلاقن  

 ردنده ون یقعخاضق اند یو ردیف كلجرو ہابٰمِفخك نابو یرسک نون نابن
 لقب دن بدو ENES روفنانوکسن تام و یتفلواو رول واولا لضف)رد ؛یناهیسا
 هو دل دمو ئز ك كناتوهلبنوکسكنس ویرسکک نهزمه نانسالا هعزف اذاارآ و هتسمرآو
 ۱ ی واز یوم ندیععار افق تعہانتاذا بالاتر اوئسالاش قجاف بونوا
 راد تروأٹمازەس اف هزود توک ر وانا زار د ٹر | اوتسارا هنحاق هغاطبوکروالهوف ناس

 بعض عز ان وار ةدندش یار و ضرا لاش ولور وفهلب رسک كنهزمهویتفلواو رولا
 دکبزوئاجر ہلننوکس كاتو ن * كواو رولا هرزواییاور قاسکردب وقف ردن دنس ا تعسر أو

 نوک اتو تخ واو ربولا رولوا نکاسهدزواهدنکنر لوکر وین وف جوک دیدک
 تی وز ؤا یم هتک شعب ن دلاطر هلکنوو يج تالذکخ هل رسک واو زا ولا

 3 ونوس ہززوا یرٹنکن نارو یف كواو ابو زدیسا كو کرن دنزانوک |
 ۱1" رو له هود روا شن مپ کوب ودل رولا ردیدآلزبرپ |

 ۱ درک زد رک روآ عئازا بابلا نماریو ربع
 ةن دهن مانع دحنالن رنک ناب رول ربولارشک کد ارلاروا نال هب قوا قوج قوت کود
 توت آرولواقح افواو ی وتهدنکنر قازبطردزتنم ارض كز هزت رواتانب دحایاراواهلم

 زالوا لامعتسا هدیزبغر ون وا لامعتما ښت هذ لن یر غ ندنش وطوهدنفن وطیدتادب زوار د

 ن ید یز خار وهم واو ندتېج ید ظفح ید جا نیعندیعوبا نالوا ینو ار نەن ل واو ید د

 NEDI "EF اکدید هرو یر لوا

 زن هی راز و لقب زار دم دهکده الال وا تلاط ويمر وب
 او ی هلواو ات ولا دن عمود نبش نالوا کد عا رو مت لایح

as 

 :درف نبرد نکملاب:ماز زا یز اجل ما اف هرزوا جلا نماشا بیک ۱



 رۆنو هلون خل خلوا ئچ كلر ور ولك د هنت انعم راک چ ویچ ہلیقف كن هرم راوتالار واک ی ج
 هد فراتر وع نالوا هر وا زیهرب هداب ږ توجاق ند تم هن لت و زار د د هروهآ دو نزن نبی

 اس اه زدی درا كشاب هلا مچ لاذو هلقاق لا فو یکل نق هللا ذغ هلابتضر ولوارون ىلصا رو ںیہ ارد ||
 هاتماس ہنئاطاسن حر دراو یدجناویخد تو هکر دوپ نو کن ساوا یک ذقو ناعم ||

 ۳ تهرت نفعض اهن كلذ ق3 لعل بت یهو تفروتس ار ون نی د و شرف لاق یراردب اھ سودراون
 قفرحاقرونو هسلواهرزواازبهرو فوخندنمهاتلوصدنلاح تا اط یاران تل وص |

 || هیرسک تون ناونلاو راونلاوا نوکیمكواوو هلبصت زون سونلا رل ږد ید هنجاغ] قتسفوز لکه ەتس انعم
 تر لوعترولک هد هنس انعم قم" یر طب ما یا

 ؛یرسک هه گالذک ةوانتسالا نما ابضقا راکوز مھ ةر نالا رر د هد هک چر و واقرفنانا یرغ ||
 نبوت ارد ہدایکملکےچ ماغا هراناوءاضااذار انتساو *یشلا رانا لابقباغانعم لینوکس كنبسو | 0
 ۱ ھر ونتعلط انار شل |تیرونل فن راد هد هک ازل چچ جناغارب تو ناار لا نر ۱

 1 مرحف تننرو ونور نا هبلعر غرب اه رغاذا هعاردرون لقب لب م دیغا نکو کار

 ۳ ]| شنآ راتلا هنا اش نارولک مکرر د هب هد ود یراکد روس وید نوتا لشي کود هلیمص

 | دواوو نوک كنود یف هو دوس رد تا ۱

 ! كن هرسنهو حق ك نۇنرو ولا تیانم غرور هند الط لطنوندونلاب لادا لار لا ۱ "۷

 لین دنا واوو یم كیراونلارایقجربیقَت نیو ںؤاۃمندواو یه دز رود

 كيران یدحاو دی دست ك ۋاوو یمن كوكل ۆك ةراوملا ةراولا دیس نمدریتلارونرریکعچ ها

 یراقدب اب نوه اموقوا ناذاہدنرزوا ند وغ هراتم و ر هبلة یواپ وہ دک تا تدوعهک ات
 | ینزوهلعفم هرانم ند زز ذاب خارچمدنرزوا کرد هه تاک لرد

 ۂلباواوردبعج هاب سک واوو ضش کم روا رولواذوخ امن رات ما اف وم

 هرو ارف باک راوی دهد هنکک ر ا کنش ود ئو طر امنو لنت نسزپ درهن و نیک و: ن ر درا هدنتل 8 ۱

 ہلنوکس كناهو یف یون رهن ندنس لیق مردی لرعاضر ہعسوت اون یب ارکدد
 'یہجو كنوور اما یارهنو تانج ی اعت هل اف نجف نیو نه نه رہ ۱

 . || توضهلدلواروسکم یینقامردشمل وا بلع هیابوا |وردیعچچ اکو دمو یریسک نا یچ
 كود او یرتسک گن رس تع و !متعسام یا ۃحانلاءدمرانام مهلوف نور وادی اما تالعزاو | ۱

 زا یعضلواو وولدت زوتتلا رادیتهالع کرا كن هقان عماهران اه دال تا قرون امنای |

 8 مشک نیا داروو اهیرصمت ادا دنت نمر انا تو ت لوعت تدروکن دقارایشنهلب ۱

 ۱ اف اردنا بالغ کود نالوا لبا هک هلکنآ هکر سوا نالوا لنصاح هلغهاد نغایر مہ

 || ذهربا یدآ هکر دبقل ككل م ن دنع لوله و رانلاود تبالغن وفهنیدزوا لوبد
 | نالوا مقر دی عضو وا نمالعا یر کردو ینه جو كن اکران ارد ۱

 | فرحلبا هرمهیدیاجر انما نج تانک f لوا رددوخ ام ندرونهکر دوب یلص
 ]دال ردواصم یلصا لبنا ص مارد ردنفاوادیشن ہدئاصم کت یدلپا هیت ناف

 ۱ :تكناواولقا مجرک اوزاقلوا عجب بارسو CED رام از عج یبز دیلی اتم

 هر

 مپ ر

 سفر ا فیر فام و ا یورو ا
 اٴ ها چ ج ےہ ےس ےھت و ےن لے

 نبض ف لاقاکد و لا نیا شم سس
 || نهنلاترهن لومتلریدخد ہقیذاق قرخر نو ههمضاذآ هه لا نادم هک عنەرف

 رون .



dvêن اپ  
 ممم

 ا

 مچ قد TTT کل و جت و دنا
 هو یارک ترک اش وا لوپ بد دو نفکط ومان کلا:
 ب یکسان ناسنوا راکت التفت فاک ر ووك بش ننوتو یل بم رکا کا
 ل( ریفتیرکتنفهلیدمو ردن مم كذاکو یخ كلون وکلا عاد ویز 22
 ل ات ہی oN TPE PFE ےہ ے لوح کنار کنما
 کل ہدایت کا رنو یه گفاکو یف رکفاو هجران نتف کوم
 اوا رکتشوررکتف ہا یبازکتو رکن لج ناف ردهنم ام هنکتالوارکتستیواو یخ ||

 ی و وس وچ ليف تابه راکالا زاري دىتا |
 روا اوارکت ايش تادا اه هل لاق عن نالوا کت وکس كاکو

 اکو یھت كانون ءازرکنلا رپ دم د هغ! والرز یک ع لیا رس فذ
 8 ۱1۳۳ ی شجر سج وس
 ر درشل ات ناار نوک كدا یخ کیون نرکلاو لبن وکم كفاکو یض یف رکنا دنشاو ||
 : ال ۱ جیک وی لی رک ہک وا: رکدشااما رکا طق اکا ذا لن لالا 82

 تہ ۲ او کج ب طلاب لوب نالوا لنتسو یرغو طه دمو ی تلفاک وی وک كو |
 مرا قف کون رعلآ ردیدآ كغاطر هلا دمو یارک ک فاكو ینوکس كنو ىف تن کیلا |أ .

 لوق تیم و هدنکبرنالبخز ماوس ان تاب دز وناجتراکدبد القا ندا ان رب |
 ® انتی راب ولید شفضاهژاسوکی وج اکس نیز س وک آ اک نس یب ةرطماھکرا ةرابرآ ||
 الف وج دان زوفلا ماہ ضجارضخکدیکلوق یا اش رخ ۱

 هکر دز ساحر نونلٹبا ند کوب هر فو ایت وم هاب بک كپمو یف نوا رها هننانعم
 تو روماتفدساهنرفق یار نوح ف یطرنر دش طر وی هاحدعس .ورکت ازا
 تے :نززہد هدقدراوههقارفرابفوضکو دفش و فلوت وش هب |
 N دا وو رھفوروئاب ع اس ہدنجنا هکه نیم هبا هلم هم ءاروملت ام |[
 لا دان ٹف قیرفلا رو همر ندسا نبهلدج نب یت د نب یصخا نی بیش نب ۱
 هد روح بویہوودب وتش |
 ات نوک لوهو یرتنک کوب رم زھەدبا عف د ین هرو زم هتل ناغاوارب ||

 تالو هکر دیدآ یس اک عت ن دنس هلبب# سیو لعد لیمو عج كنون

 ھا یاد دما ردننآوهنرکب نهب واسعف ||

RTE I ۱اخیر و ار مس  
 نالا: سفر ناعما ار فلام قوا ہدنکنر نالى ل بغف ك وغو كنون ملا رفلا ؛هلوا تتر |
 لات ر دعجب لر البن وکس کوم یک كنون رها اطافباهلالخ یقیرترفانول یل |
 وهف رفا هتساسمابراچ ناوبخولفاباتدود لایق وزن /وصایوداوس |
 ازا OE ی بوک وادم دشت ۱
 ۳ وامضع ود وضل وش ہللذعو یسک ك يدو نقف كنون ریغلا نایضغانکتتمال اد هام ||
 و عجان یا الات ربد ید هاو ونوس الو درک ویس لوا دینا کرکه ||
 ۳ ۱۳ یی ھھجد | ۱



 رپ ےس سے ےس aa i o nr ے۔ے

۷1 
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 ۱ بیل ءہاضف لم :نوفتلا نونیدەاب وب هدقتلوادار حر باب ایا هر ضر ا

 هکر دهلکایدموهلپرتک ئاد و كن تی الا | نک نالوا بات سک نیت یک 2
 كدزوتک ها رفتم شوق نکس تفاوت ونقل ںی یک ہترفغ | 1

 :د هکمروف و ارشنو وه بدو ی تاووھجووووچ
 ارق چرا ترعن وقت ریه هکعا بم یی هتسم کر ر فور و صل ایاروف الف

 نی دلا ناجرا ل2 ق2م یار یرش تابن ناک ی رالوی زن ین یلع قام اہ زر اپ
 هلغچا لا ہدعب فورجشپ ادغام د تاب درفنو نهر رم نھ نبدي ی اوال الا ىلع ی ۱
 تقبصل ارس فا تیقن لود وا كمروسیراوط کدو نالوا ا
 راجا زولو لدا نادت روا دم تروا یتعرب شابک بد هزلآ لو رنو من کز 1

 یتف کو ریفاسنلا ارو یا نند و شوقر اقنع وراد نشر هلکنآ لر اچن کر دا لوش ولی رسک وم |( 1
 توت اهل اب زا كی دندنصن هلن یکس كدام و جت كنون 2 تر

 لوشنلب رسکلفاق نهانا اغاز سا دئارئا ددهکصوصختهیفن تزونصورو شب
 میس باغ ها تاقاق وی ون یزفنلا راز :3رفانهلایلوآلصاومنانو لو لس

 FOS :یضعب نو ذاضخإ و هلن ناوهوتصاخ مدیا شورا
 تیرا رم بوم ان ولید ازاض نب لاذکر دونسانعم ت وعد ناناوا رک هی | كر

 هکیی لتك ڭفاقو صل -هرقتلا سس سا پبفادلفل سدا ر دذوخ ام |

۱ 

 و ویک نالوا

 هدي هقرا کد کتک ندزاوقچلوشهبدمو ۍږښک ك فاغو هليښغف کوټ را ی 7
 ین نوشخلدلواولنوقا کافر رددت چا بولو یت هکر از ددجاغ لوشرقن وی نیآ نایت ۱

 لامعتسا ید نوجا ا هزوتحرقنو هانب هنغیدلوادیدش یدین ر دشلوآهراو یهن
 ىع كنون هرفنلا قلب لضالا مرکی ارقنلا رک الخلاب فید تسد هلصا ین ورق 7

 یف كو هرفنلا .ةرقنلا مہارلا بابل نمار ارت نت نل ا تب قلو اسم سنانوارکدنوبق لی ||
 | كفاقو یف كنون شنل ةرقن اهو ةر قنة اش لاب قين ويف نالواالتیمهضر نانلوارکد دایرکت اقوا | ۱
 دلینض كذاقو لوح منا .تلل رک مب اا بابل نمار قن زرقا د شن لاقي ونک نالوا ك انضغەلتزس 3

 نونسلکح اهن هی یک ی ہار او
 لییلوخهصت كاوا تۈك كونو ىر كك ود هرقل ىج هلب رسک فافو عف علم قاتما وا
 نقم لوا کن دپ غو دند یساباب اهبقر ك اذكر فنیودنس انعم دننکر ارز ورب هک هی دل !یرش دا

 . توروص ی هنسشز میلا نژو یلع رقنتلا ردیتنہاضعدیز ندعس نی بعک رتراخانید 5 ۰
 هنعرقنا لای رد هسا تعمم مٹهەلیرسکك زوز رهزن زها واقنالا زرد جد هغموزانلقص 2 وچ شب :

 'ہڑقنا ایکڑ تو نت میا ن تولا لبا نع r ج لاقو ف
 روقتعو نادراو هعلق اتم کز داتساومو هدننب الو مورهب رسک كافى ووی كن

 مرکب هه نیغو هلجپس ءار فیغز و یکه دفغراهلعیغر راولکەرةنا ىت 1

 | كفاك و یف كنوف كلا دیبا قم تارءهفرعم هيري ك فاكو یخ كنون ةرکیلا رک
 | كن زنه راکمالا ترک ادالؤالا تاسلا نمرات ER xat کی

EE 

 ۱ انک اہک دد وج افاد دنوت یخ داعقلا ةر هرفن و رد دەر وتچ تلچوکنالوا هدر

 || اشا دغا ضراعندنزکو یادت رولوا ضراع نوبة هکر د زمر هروا رمه هلع لفافو
 || كفاقو كنون تالا حاحصلا حسن ضمب قاذك ن اشابدخ مفا بوشپش د یزو ا كنرافایوا ندناو

 | کتنوراکا ودنم ا کا شمع رک رک[

 دب وا ۱

 رفت

A 



 تچ رشا نوکر وا تعاج رر ونو ل والا بابلا نمار وفنرفنتو یا بالا قمار افن رفت ةا دلا | ہت

4V: 
 سس سس سس دیتنا

 ]هیت هزمهآ ۳ راد الا هزدزوارکم نیردییعب نفی لاقو ددنم تامنچم ۱

 ۱ ىش یش لب اظ :كاوسەکزل رد تولوا ینوبوونااذاكازالا نما لا قی كمر وتش اغا ك اوسم
 ٠ ف كرغو ید كنون هرفنلا هلوا ٰیرادةم كنس نانلوا رک یی ہلواواکد هون
 HOTA HEN رد شوق ی ژ مرق نرو لوش هرز هرر واقرا
 زا كي ل عفام ربا اب ٹی دا ق و ی زیغضن هلی وکس كن ابو یف كنیعو یخ كنون زیفتما!:خوچج
 فلا زن وقیراکدبد نک کد رص و یکن ا درص هلدرمصیمجج هلل وک كنيغویرسک ی تلا نا 1
 بغ ظاےیتغاو ظاتغاادا عبارلا بابلانم *لحرلارغن لاق نالکهمضخ لنکس س كنبغو ق كلون

 || هفت هدکه لکه عشخ کر د هنسنکل وشر غن یبنیا یععصاهنسنععشخ دند ظیغ ایه ءاظو
 ةقداص ٹنکنا لاف اهشراج ًاطیاہج وز نا ترک ههتاج ما ناهنعهلایضر یلع ٹیایح ناو
 اف دن و مبل یون فنی یریط ی ها لا یلودر تلاقف لاندلج ب ذاک تنکناوم انجیر
 یف كم وح رفنو كلدبا در ہل ھا هلمظیغو مربغ یب عی ر د هنس انهم تروعولترغ هلباهروصتم
 لا ناردفنس افا :!شحملدیدشا وى ِلنیغو دانت د تلا تعا دار فلا تز هنلاَعَِل رد

 ہللا ہلمہمءازو ہلہہع لادرمدنو هرم دنیا نالف ىلغرغنب نالفلظلا#هرزوایاور

 1 ۳۳۳ اراغماو ردتخاهدز اغما هلن ہک ك فره ناغذالا آرد هک هک
 5 یکراغع,لوا یداع مچ ناق نکر ولغاص هکر دنویف لوش هوس كنزونویرنیکنپم راغل ||

 فن ته راوفنلاو نجف بف ك نوت زاغتلا هر اهلاقیاکراظنم ةاشلانیدتاروورط || .. رفت

 کن اقچوزابا ن دنعاج نالوارکد لبر دک فو ی ]روم اد
 رف نیل متعاججیامهرفننالف یز تاج اقبح نوک تو یف وا[
 رب اد رب فنر قرار ون
 !دزوکردقلن ل پاور مات قلات قاتما
 کب نوا تا فخعاوذ لو هکر رب د ہک وکن دانم چاچ لوکس کئافو یش یون هنسانعم

 نہ ںیہ بوم تو ا رت جس
 ٴِ : رافتسالاو مرکسنلا نزو لع اریغتتلاو هلبرسک تا زبه رامنالا یس ام ىلع
 ۳ وک دەنسا کس هل یخ انشا قو رده ض فر وادواو و سک
 واال وام یق مر با هر نک باچا ایا وعفا داال متی لضض از
 ریہ نهم زن سم بس و ییہ
 ی جانات زود سبلان ره یک مالا
 ۱ ]× رند داور فی زاك اق یب تش رفنو ابا فرمان یلع
 نب رای دوم ندا < شل افت انعموبیدتیادنبعوباو غزو یا ههزفنف بصق لان

 فن او ہنط هترفننساو فن ول نعم فنایافیزولیکددنسانھ+ککنؤازافنساوراسلواغارا ۱
 "لاذرو ن ةر وعذ مىا ال حبت رفن سو فان ءاغلا ركب درفت رچ یاهو نم وة
 ون لاجرزدهنسکج ارت دم انه شاد وفا ہال منھ
 چوک داش قلخ وک ساب مپ هطهد رفت را ةف ار غلاف ا

 را باکو واوادارسنامز اک دان ناز کیم زض فنی نولواهنکصاد فو ۱
 یک کنان لب دمو یر یک كنغو لبق كوف بغا موو دات اذن موہ لت ۱
 والا هک دبا اید مع تار آسم



414 
 ق س سس -.ژکک ےہ سس سہ ےس

 ہور زوا یبا اوزب وعل راقآ ندنروا برنا یاب نوک هکر درمط در کی یا اف هرس ک |

 هنرظنالوعت رد ہنساضغمریخ ۸97 :ناظالاو لر سک ك ناطو یف لیون ةرظللا |

 ئم كناظو ہلننضف رظتتلا كا بلطلهم هلن وکس آل سو یرسک گز مهز اظ مالا اذا |
SASهلیس نیر نوا یرسکكنارو ین كنون: اظن لمم ءرظتنا|ذا هر ظنتلاقب  

 عمل ك اطو یم تل ةرظانلا رظتنا یار اظن ےمل وق هنمو رد هنس انعم لوا رظتنم یکم اط
 لب هنس انعم هه رمرب كحد باراق هلق ین اظو له هرظلا هع شعل ازادا !اداهرظانلاقب ۱

 یظنلا نسحلجر لاسقب زرد هد هر یی دلوا لت لب نادنف بقو لکشہرظنمو رظ رواق
 هيدي دشت كتاب درخآو هلق كزاظو كجه قارظنلا ضا ظنا ور طا اة تات هما و ةرظنلاو |
 رک دلالبجونبحیخاص ناک ذا بو نارظنملجر لا هنسک نالوایبخ اصلاجونسح |
 یف کیون راظملاونم راهلوآر دیار ظن هب هنر هکر د موق لوش هلب دی دشت كناطو یه ك تون ةراظنلا |
 ہرانآ هکر د هودلوش لیدی دشت كنان ةیرابظنل ةيرايظنلا ندنس هلببق لکعردیم ما كم وفر لب دی وشن کا ظو

 لوش ہلیدب دشن كنونو یم كنارو ینوکم کِاظو یعض کنون ةنرظنلا دير اظنلباافپ هلوا تو
 روک هنزو رفع ظن د ظن ةأًرما لاقت هیلبا نظهنسنربندنآ دک در وکه تسارپهکر دند وع |

 هلادمو یرسکلناطو یخ ك نوار طلا ہبلیا نطهنسنربندنآ هنس شیوا هنسز ید وما ۱
 FEE دیره انجم لینوکس كن ظویرسک كن رظننا < تر |

 ENE جج ر ةووطنلاو هلبدمو یرنکك ناظو ی يد كوتا ةرنظنلا |

 هلن هه وف NOE STE 2 NEN ا
 لوکی زوکو لشیویواهرزوا نرو هرم ابف كنبعو یض كونتر نیاجر رد ابر

 رولواهاکو رافوصیژاوطنالوا نوت تان رط ةلکت آر دراو یس هنکیآهدایشن
 ۱ رولوا ترابعندتنجرولواهاک هرعنونرم هردنودینآ ہنسآرودیکںولآ ن نشا بم ررکهنزؤكِکرم |

 3 رکو ردشمأوا هماح عی طق ةن تاج املا کناناوبج یربغلرک لس
 : || تالواریهم ز۳ت ملا سلا نیک یا ةرعنل هنمآر قنآلایش روا یوزر ولکد ذتص اسم
 تیاورییاوب هر چم ایما یاةزع ہلا قنا لاق هرزواییاوریومارد هن سا عما ت ماع |
 لاب قعرصا كنسا نائلوارکذ هلبنوکسس كنیعو یف كنون :لعنلا ردشلوا ل فننددنفووا |
 ناقندرمطر عنواف بهذا ذا داللا ق نالقرەئ لب دهد هکم زکر شر هن وار من رتب ز رعد نه
 كنیغو ىف كون راتیتلا مالا ہنمراھاذا تلالستا بابلا نما رعفر عن قر علا عن لا رار دید ا

 لوش لب رمس ڪم شنیمو تخاف را رهط نا نقد تای یف كنون رعنا لب
 زعنراجلاقب ین اومهلبسک كنيعو ىف كنون راي عنلاا ولدا نانا 7

 0 نوک كبو خون هوما دیعارارخ هنناکمزا هکر ہوٹل ون دنیا e و
 نانمتا ارعنلاو ةر وتلا ةبمکتا برو ناززج زا لقب اچ نادنرکگ عون ودزاوآ لوش

 لاقب قمغاج هززوا قرط نانلوارک نو یرک تعویق ون رم ها ون
 ایفل فلک الاغ رد ہد هکمزاسوک مای هتفر لا ار مز

 || تنیغویف تون ران زرد هقعر ول ہل رز وا غاباہلادنعجم د اشۋ نوط توقیف
 ووعاسلا اهفءهم ناك اذا نافلا قا نان الف نالاقن هک ندا یمه تف ید

 زدراویمادص كن کرک وص هورب هلکناووردنو دوص یادو دال وڈ لوشزوفاکآ ایزو
 | هو یرسک تلیعو یف ون ربعنا .یج یدمو ریتم هلم کون رو

 2777722۳ ی ی ی



 | سن

۹ 

AN: 

 ETS هزوضنلا دادی ووشو
 ۳ ٰضكيو صد هراصالا ترظماذا ةروصنمیهف ضرالا تر لات نشا اون ہلا روم ||

 رصاناو ہلیدعو یزشکكداصو قغ تاون ریصنلاهنی نخی مدرابر دعا ابو کس ا
 ماس دبا مد راب نج كریضن ہلیخف ناهوسه  راضن ۱" جب دیا مدا هلبایرسم کک |
 3 فانا تل ترصن هل سس کح ک تاءزوف ناسنسالا یک تفارشا. ملقسرش | ۲

 دیوی كنا يااا “هلك رب نا: اپس اڈلمودع ىلع هضتسا || 1

 مت هل وکم ك نونو رس کس كهز خا را منالا كام دراب نر یر هم |
 ۳ :زدندآ كن لینوکس د كد اضو یک كنون :نارصن معثلااذإ هنمرصت قبا

 ]او اس یی سی ریا نفر ههبرفلوا |
 لابعتسا ۱ مىكنننام كدام فاننا ازدان وارن اس ۱

 ینارتصن اان ریصتتلا ناہید ةبئازصف ةأر ماو یارسیفن لجر ارز لتبين بالا یدغلوا |
 د وی : ون تنا ہار صنب و ہنادو جہا واش دا و ابا ایان لعجا ذا هزصز لاقي قاق 1

 :درفرضن و ییجج هلبعض کداضو یف لنز زمه رضتالا یا انا نادم ناوک 1

 ہ7 ونت ون رضا ندی نئ الا نک دم ن ہم :نخ نیک یر ضف ہک یساباپ ۱

 اش وت یش کا ںاضنؤ لد هنيا عمن وتلا كادک ۱

 رو aE دات شم زاتمئا ةد نته ادهم و رار د نابض حدف رول واواکنریزرپرفو | ۱

 2 !|ہانعملیدم و یزس ےک ال دا ضو یف كون راضنلاو زولوا یهاظتف اضایانعم هجری دقتوب |
 زد ہلببقَر ننه یخ رمضالاون و رازی د هنلاخ كنند هر اضن یدتارایضعب و ||
 نوا تب مال مع هنور اه شاد رت یونی وی لب تاب :

 پال رضا رضن ههسحور شن لاقب قاورو نینح هلنوکسلداضو عن ۃرضلا ۃرضتا نردد ||
Se peٹر كلذ كه يضف كنون ةراضنلا  

 دار لب ندرنطن لوا هکر دراو دیا انش دوپ ونمط ا بالا نمةر اضن رمن لات

 ا اس و ہھجؤ نین هللا ر ضن لاقب كم ]ذو کی رکا زو یل
 هنر ابا اھاعوف اقم مسا مادر هل صن ثید قو همت یا اعرما للامن
 | لاسعتعاہدنلح ٠ وس سم انسح عج یا هه جولات هل اما لا

 ۶ عی وک ےس
 بدل دف ماش هبا رسک ناط كلنک_نوطاسلا یج لب دمویرسکلاطو
 E تخف بظالا رششزل ذہدا ناب هکر د یکی ارعا نییبصذ یازعا
 از رطنو لالا بال میشل تنر ظن اب سم کلک لن نکل نارظنلاوا

 رب یرلواهدهلحربیتعنر السی لاو ام خلع قاب کو درناو |
 2 رولك دنا لات ۱ بی زاد لاق وو وک نر یر ردیشکوف |
 »دەكا هل وکزوابلظفو زار نعو نم ن عدل ها کبلار دن قبرطق ||
 ود لام لی سیر تار ی لس الف ۱

 یار لو ل اقم دنس انجم نج نیهزوکو واب هلبنوکس كن اظو یخ كنون ءرطنلا,لاقت
 < اظ اا قلواربغتم غچ ن هتسکر لبا هلم ھم ءال و دمج نیش بوکس

 داده ظفاحر نو رد هدآیکی روک هکر دهی كچوکلوش ہدنسملقم || ۱

meg <5ےہ  

22 ne دصخ n e e RE, emr FF 
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 اتن توي داراظوف ا رديتر« نفع هایضخ نبی یری نسل لول
 9 77,271 کج سم ےہ یک

 ردنا نور جرب و واک نرو لع دولنا نادتغامدرسم یکن
 هدنتهزوچ از قا فوق روا زیا لخ هوا قوا تم

 سا نا یاران اصاد تل یاوارسف بیتا |
 نوت املا ردوا ورا دریک ر شو كر چوکن دکر کهن اکر خت

RS Fenمی  fear 
 ۳ :وکس توی تین را  رینوکیرلقدراو هنیررواهیواعمنمشجیهکر دین وک

 مدفیصخب .دعهرک هندفدیروقنکز وب دهنول نوش الذکر شو هنساتفم هبیطهجمار ر
 بجا و ی سو

 ہن

 رپ "2 نامه ٹنافا ضر الاٹ شنای زہد ی چپ هنس هک كنواتن لو رکدرش
 e ل والا تاسلا نمانونن هسنشرمغو جاشار ثل اهر اراد خد همغع اب ۰ ۱

 اورا فنلا:اھتمظئاذ اهزشنا بشن ا تبرز بقای و هک ازاد
 هاتن او 5 ہوا تعن دال یسک لو ناشیلاب عن نین ادا دن لئ لو

 | ہدنزو چاك اوف + شان وز نبتوا هلوم# لو تر ناو رخ ناف بی
 نم سری سس وی ۱

 مو یر لاو الا شن تا ثیدطا قو ہن ی بن شا و

 ۳ ویر دب لت نچ دشا لبن تاشو خازن روت از 1

 هر سخت اح سل :

 اج

:0 

 1ص 0 4 *
 نئ ۴ م ےن ۲ = 7

Fri ۰یم عب اش بش ۳ وا  
 نقل ن الات منفی ر 7

 دن بو ن رچنا اف تلخ قو ۷

 ی سچو

 کارا ان اقا اتم تو



 بیس وس
Oe یی ۳ E E RA E E دهد 

PIRINتب  ۹ روا نشو توانا رد" جد  

 هنر شک لی 7 نام زدهنساشعم ظقادندس افوذ اش نەدر دذ وخاف ند انعموب هل نسکالادول

 E یااڑک ت اسطان :هردنالانش :وطقم اذا ہریغفرادنا لقب رد ہنس انعم قلخذظقاس |

 6 تونه 2ھ ةردنلاو هل کیت تل یف و٦1 اط سائ! اھردناف فلا مد

 دیتهخ یردنا ؾیردنلا ۔ماہالا نیباهف یاۃردنلاوۃردنلا یف نب مل لاقي ہنس انعم ماب الا ناف اد3 نماز زا

 : رب ہاوس هتل كس رانو رکا و یرەننا یف هرقل لوقت انہ ا تن رصقكنلاو ||
 ىت ا دور اله ی رس دو او

 هاشردناوی لاک یا بو یعف تنه ر دانالا ندا ماشلها كعدردنا هنر یمزخو ||
ISE 'ال ا سام پا یورک تول رت  

 ي

 RE ۷ دیجج سوم A هر ۱

 كم نذات نا "دیدند هزاز زم عاید لبا لقت نشوب قوب ہہ زر دارذنهرنناا

 ial! aE TN یو ا نرو 1

 هو نو هرم ںی
 رو لیفت ردنادع دهم ناز: لوا هک دبد

 ی نریم وتو یا یا زرا وت نوش ۱
 فن ها نما رو عاق مج یم نرس و یقختنءومه رسالا |

 مو خا دایر چک غان طولانی یهو ۱
 و هلیق لم ات ادآثوفبو ژوئن اف عالکلا یڈ هکر ذب دآ ك نب ر ہل وک |
 : را لس تسنیم تی تو
 ولف خدا کوب ۳رلواکوارلنو قوی وہا قامت هللالاق
 امر و دیش ام دزدی گسناتزککنر درامد تر |
 2:8:0 دن طوسی کرد



+٥ 

 یلها كم نالوا رک د هلی دی دشن كجو یف كنون ر دو ا ردزپ ینبدلوا هرو ہوونم نده |
 هکندشاط شمرف ل وش هليځف لپ ج و یرسک کیم رجلا ردیدآ تا فر ن درا اا ۱
 رکن هکر دوص لوش هلیدمو یرسک ك ېو یف كنون ۃربخلا هلوا شمر درون وغ اوص ین ||
 ہللاقغ اب هنا هکر ددوس شاغاصلوف وش هیدن الکل ارعوملوا شفنهرزوا بولسا نالوا |
 | نارجنو رود هدنرزواكب آیس هوا كنوبق هکر دنا ل وش هلنوکس كپجو یت کیون نارها |
 كرہلرب هدنعتیالو لینوکس كو یخ كنون كلذک ارج از راربد:«دهبهنشکنال لوا شاو |
 ر ایوصکد اه قماھاقەیوص پواواضراع ةوبقو بو دکن دم اس صنف لآ ا

 ندہجا قوج یدوس یتنکارولوالصاحدهنابذ| میکسر لوا ل صاح ن دکب نرامضت ناب تلاجوو |
 رار دهنیرهدالق هلن وکس نامو غلو نیلا ملابتیزح اقباک عنارابابلانملبالا ترجف لاب |
 مدردقلز خود ببرق کو ک توس نم اهن لوا دهد نمدی زدوک و ندننکوک |

 زرد هج تچ هننرزوانمکو کر ےن کش د ہدەغمروا هنبکو کت هنینکو رو یکی نیدلوا مد وہ ۱
 | دال كلكه صف كتابو تاز ے کا ہرحنف تربضادا هنر غو هرن 2ن تبصااذا لا ترجض لقب |

 هنسکی مسکن ابرف قوچ لک لپ اهل ار ٰیراددلزغوب یربغكنابرف و نارق رجم وزر و هنر
 | راجا ہل هکر دن دنمالک ك نس هفت اط بزعرابشا دغلام هد نا فص وهلا انس یەنسکر لیٹر اھت |
 | سذ یف وت ارد ودز سان کهن نیو ی جی اونو دامكا و ۱

 هرکصندندنک ارز دل هلبنوکر دیس هک آيا یتباتوغلاولاوربینوکر خب كياهلدمو یرسسک |
 | بواواهنسانعم ہرحانہریحت سپ دنا قهروافتک کهن قیتچدنس گو کا زر لوا نا | ۱
 هلارسک لاح نارجاانلا و دب تهران سک لناحو یم كنون رحاونلا دولوا لعاف عم لبعف |
 | ندنر دونر دص ندنحذم ك آهک رد ہزلزطلوش بالا ئاد  هدننکودک كند ییا |
 زنا لاقرب د غل زو سفن ئدنکه نسکزبهلب کات زمه راجتنالا ںول وا چبر او هلقسا | ۱
 یدنکم هدفدناروضوالاف یی ذلرخغواندیزغوا یمضریختا قر اسلا قرن لالا غو هدضنراذآ لس | ۱
 || راه ا وروئلوا لامجتساہدنلحم ىذا نایهلوایدتاربص نالوا قحیذلنموبالاغیدلرغوب نىن |
 ءاوملا یلع موقلا یتا لاسقب رد یس هک لب هنیرب یرب بواوا صبح هیهنسلرپ دننکچاقرب ۱
 لاد ید هغلزغوب نیر هتک اقر بعض باس و یف كناترحانتلا اصرح هيلع اوحاشناذا |
 یلباذاعبازا بابلا نم یغلا لاقب قاحخاط وبر وچ هنسنرب هلې تجف لا: لاتقل اک

 شایوف ةرحلا ةر ماظع لاتقب هتنین ناغ اط بوبروج هاب رسک ك اخو یعف كنون رل ا تن
 || كو نعلا كنسا قلب تل ذكه بوكس کاش و یف تاون رجلا كمن «دابذ لیدل نوک كاجو یت
 فنالا مدقمر دیسورلپا كننرو كرب زبخو كل ابج و نا هرزوا یزو ةرمه هایت :نااخو یم |
 || تالاب یاد نرو مرک ك اخو یت لی ننه ملا هفنا رسکم یا هبرخترمش هلا هب ہنشایبنعد |
 نانم مکترابدلق عین هننکرح كلاخانتکرح كېت هاتشعع لرز رسک كا تپ نخ : الی یھب ا

 هلن رسکتنیعو كی ليفان تدان یکی رانو راد نانه بوق بهت کر لو مدنم
 رو هدنس نعمت دنا هلی كلاخو كرم روت رر رد نسوز |

 قمر هننروبیدننارایضعب زمر دعاصناد وش هجروا هدنز وکر دوق ا

 ےس س مح

 هکر دهننک ل وش ەلى دشن کا هدنرح آو یم ك اخو یتض لنون یروخلا نمزدغاص هج
 ہنس انعم فنالاب تو صر دقمرغاج هلا نوزا هب سک ناخ و صف كيون دوس لونافا || ۱
 ہکردککلوشەلی ہک تلخ خالا ارض الا بالا نەر يو لوالا بالا ن مرير ہن لوقت |[
 REESE 2 یاران ورک ل یهنکیلد ا



 ور

 ۱ الم از عنعرتو ععرتاذا مالغلاربن لا رايد ه دهکعا تکرحهربنو ردقم زدلافوراقوت نکیآ ||

 0 شهر ابالاةتساعمرلکو ہن انلوار گن ی هلبرسک ك نئ نر ابار شپ شرر ید یزو دسرو 1

 و میم شنل هنس نلخاصن دهنسنر هلی نون راثنلا ران ہدنسامق اص ||

 اویا لنز ا: اول تار نو رم زنلا رود[

 اش ںولب قارد یر هدوانآو زادراورب یرادمم شرافرب هدنزرهرا هکر بد هژدلب
 یب کانادا دز یی ور ةراریدا دسافناکآ

 روس یراوظز خو ردشاطشم دره هدیه داضو هلمهمءاز هتضرو هفض راب تند ۱

1٤ 

 TEY رابلا رایلا ی ونک کرن و والا ردکم روک هکر ت تالذکهلیزنک
 | هاو یک ةلاجر یجج ثاذکهبدیدشت كابو یتف كم ہةزابلا ہنساسنعم رابجیرونکہکرت یجب
 || او یخ كنون ربا ( نونلالصف ) اٹٹرایمو انرایهرظتنن نخن لاش هنساسنهمرلاب ردیغج كلجار
 مرنا هتمفر ادا ینانلا باس | ناريل هربنا, لا تربن لوفت دنس انعم عفر قمر دلاف هلو گس
 | غافترا روقوا ہبطخ هدنرزوا هک هد اعم اردن اکم عفرم لوش ہلیصقف لہو یرسک
 هد هد هغشا نزاوآ هنسک نالوا نغم هلنوکبس كنابو یعفتنون ةربنلا .سلا زد دوخ اف ندنسنامننعم

 ۲ | وکنس بو یخ تو هربنلا نددنم انهم كم تکرح بوکج یو لمف نوعو |
 ارت دو میهن ال یا رشت ال شب رو لابش و اربن فرظ | ثربن لون ردەنہاتعمەزرمھ
 ا (بززؤاونردہیسجکک نیکعوو لوکس کابو یک كنون رانلا اھڑمھب:نوٹسلإلاقرالا

 ا كابو یزسک زور درمید>او راروفهکرت هنجمآ ہکل رب د دیش لوش رابناو یجج تالذک
 [یکردهنسنلووش هلن لوکس كفافویربک نون نشنو یک س اتنا هلسقنرزوایم اوز تیکتملانآ
 - مک دلزوکس کلو ضغ نو ون رتنلا رولک ند ٰیعما هلرهشرب رابناو لرازہ ی ان هثیرزوا
 اس زن نعط یع سلا لئم دلا نعطلاو لوبلا دغي نهن تان ثالت هر کدزانیلف ٹینا قو

 | یوقالقب اف کس یشپ رکن دنفیدلوا لر دان هکر دیابلوشةرتاتلا انلاهربدلاف ندنر مهو هنر ود مه |
 یا لبوکس وی تن لا :قلواعیاضبولوادنافهنتصف رتنلا ا مولا غطقت تناک دا
 ٹدخا قر و ولكە دهنانعم قذ عا طداضفن ەس ل والا نم از ہر ارب هرتنا یشلا ترن لاقب

 ا شناور شاف جرن لاس قخفلحاص هل رسکكنرمه نابشنالا ناف تفشتسااذا

 کز افعال قندی دو زدن

 ےس ےس ےس

 ذرا زد هنس انعم رانا هر املس الا ۃٰرکلاددشز مز د لان ب ویا شا چ اض |

 هی با ہتحراذ اشا تن لاقت د نیکی سم هریضخا كناتسنار دكعا

 | نوری هتنالسراوپ ن دهدنس هام كند ون رز ونک حد نالواهدنر هنروا

Scere | 

 و روشن یتا قی ضایڈگت منو قم یوم ار ندشروبسرونکوآ ناف
 نوک هل ليجو نعد كنون سلا ہوا قوج یدلو ہکودناویحا لوشهلدسو یض كنالویتف كنون
 اسالم احودلو تو اہتھ اذا لوالا بابا نمارجناہ رية ارضا لاقى فوج اغا
 املا ٹرجفل ان زارا د هد هیس ا هغ مکار شاسہط شم د نیوص ر جنو ر د هنس انهم فو كلذ کک

 منه

 تک جت سد
 یار لا هنسک نرو هدابز یراوطءلرفف كو یر سک ك بم رعلآ زود
 هلیضو مان سک نون رال راردهذهنولوراربد ین ہبلخو هلصا نو لبالل قوسلا
 وردراو هرم كنود ینعیاهر جن لبالازان جن لک هک بودند رالثمکراب غور د هن انعم
 کد دشفوآتباور ند هدیه نو هنسک الا فر بولوانواثم



 ڈ۳
 سس سس n n aa ےہ

 ار ی ول نسا ہلنوکسس كفاقو Tw ملا رو اور رمال نار دهن ||

 هلع كف قو انو یف كمع وَ لوالاتابلانمارفماهرفع هقنعرقم لا هنسانعم قنعلا قو
 | فاك نکلا ردلک دز اج كيءدروفنم هلوا شلاق شرت هدنچاوضوازوط هکر دلا, لوش ||
 لوالا باس بلا ن مرکی هنرکم لاقب هنسانعم تعیدخ قمادلا دن سکی و كبهبح نوک تفاکو |[

 روکلازردرکم ید هدباضاولنکیدعوتریو هنس اتتع هرغعرر د ید هغلاقهدنکنریشآ و هشآزکمو
 .تضتخاف هسشهخیا ارکتسافهرکم لا قلوا هدننکیر آل نوک كنهزمه ناکتمالا 7 ۱

 ییبديازکم لیا ہغلاس لبدبادشن كذاك و یف ك اکلا هننکندباةلبح ہل سک
 ۱ ناقانساةروکعت رمان هلواولوطیتناضعا هک دنروعلوش ہلبمض كفاكو ى كجم هروکبلا |[
 ۱ یف لبه. زولا :تروعنالوا | یلکلبو ىلقبوطالباةلم هم لا دو هلی كازاخالدخو ہالدخ تناك دا

 نکن اک هوم دعا ارومرو :ىشلارام لام كك بولکب وبا تک وج هنوکس وا |
 و دیحاغا امرشنزوا هلننوکس كاتو یف لن هام نوع هنادیحو رقم بر ناب |

PESیعلا لاش ن رولکه دهنس اعم كعااددرتو صرالاهحب و ل4 مدلارام لاسمب نو نوا  
 ٰیلع فا ئارام ما راغا یردااللافر واک دەنسانعم كع El وجزر دبن ضعف
 هربض هزاما لاق قفل ریسک کہو "ةرامالا زالہدا كربرر دغور وعو
 های رتسک ك ب همه تار ال لرید غفع ال ہغاسشا یشاب ساک ونک و ام شفا سا لافوا وم جومت لاعضلا لاقار میام ار مت مون لوقو مانعم :لذدقت "0

 عام روما هلو هعب رشت هکر دهفانلوش ہل دشت واوو یخ كم دیلراون رر ەسن قت |
 | رواکودندنسدقزاهک قٴو کف هلی كم, ںیہ شر

 ةنع طعتنادا هلايا راجا نع روغن اتقب۔َككَو ودب اوت ټیک م هب دب دشتون یو
 | لاقى هنسننالوا .قیکفرص هل دنت كن دیر نزد دلبغ ناك و د فل PNY قلب

 حارصبح اضوب دیش توخ هلمجم) ءاطو هدف كفاقفاطقوءانسام ر
 | الاتش مر هراوخن كنس :رزاه دا ظف ب ودیا لجا یا یا دوز

 اوہلا زردشت درب کر دفا یکیآهنناذدج زنا ہا مکرر سنوام 7 : : ٢
 یی نانلوارکذو ہنسانعم قاننى هجا نیباک لر دیشی ا ا

ERG |كر و رھم تالذکهب رسک ننمه :ناہمالا ارھماھرپیا ةأر ات  | 
 ةلہلا هنس خم لانلخی کز الب قاب | هلنیتف دیدہ زی وچ

 | شل واداتسا هلیسخف كم ة راما , هنسانسس رس نیک نالوادازآ دمو ی
 ك ةللقرب لوک كناهو نف كوف نادين ةو عة داپ ىلا تزف لا تعا

 لوس ی راه ردیوسنم دون میکرد روسی ۱
 تلسربذیراهلا بود فیذخ سراب د یاب و هنسانعءزاوود لوس

ey FRE 

 هل کد كجد تلد حب, 'هراهملاو هل او هلیرسک كي كمف راہلاو رەحفاكزمح مال

 | توک كار اهو یمن كي“ نره هنا ران ول وقت دیسجخ رهام نخ
 یم کیم تارا یی كنه هلیسضصف نان او یمس تنبل قلمی

 یف كپ» ربلا ررر ونک کوب هک دم ل وش لبد سو یز یکم 0

 | نالوامرنوا یسکو کت نارق و منا فعم سرفالل و قول وقتآ 7 نوکیا اھو ۲

 ۱ زادرلو نولوق هکر دنا لوش هلب رسک راهو یم: كع لہفاظقا

 e م واتمالا رال ت دنع ارقار ھر ھازا
 جے ص

 روم

 رھم



 لا

 دیدار رض ها او تنی متروافاسسیحن حب دف |
 نر تلخ ما اینا نهپ ور ابدی شر میر نی جغ لان سروس |
 اس هاو افا: يراهم برا نیو پول یاب زمرو |

 ۱ ین کد ضا
 | ثیدف"قو ۲ یلع رضا سوم نت تا ارش دکن

 | ناد نیلا زنم ما وب هچچچروناوا نان هی وشر دپا يرهوج دابنلا یف ہلا هر م رضب |
 هد هوم rra ند ولوا نیت کا ۱
 ر فیس «لدایمو هلینمن غلا رولوا نوعا رک :يبپجش |

 ند کن دم ذذ :ابیمو یزیکتچ لیلطو یتف کلم هیبضلا زمان بست قو
 دا ید وز مکتوب ناتو طز وپه مسکا رضامورونلواد انا |
 ترطم لا تای لوکس کئاطو یف کیم رطلا ىج می بز هزببه املا

 1 ره ره راس واتس رم اکبر ایا
 ]| هی ترنهاو داعم !ترظهدنسک ضب نادان هه طمالاغب قمر دعابر وب رک |
 زوطنورطمو بج نانا فو طب ضر ال[ اج رلار عم لای هتسانهمباهذ تا4 جت نو |
 3 یوا عيا روا ملت مرات
 ینو رط»نب یر دار بهذ لاق وهن انعم باهذكلذکهیدیبشآو |

 دیو هک ]نانو کیم و ی انامل شنو يرنکت ناو یم وہا |
 بچ سوچ دم و یو
 خارو خپ هکرد هنسبن لوش هلی لب اطو یرسک کیم طملا یط))هاع |
 یا لا ما .یریغءلرکٌیوسلواد رکا سابل یرلکدید قارومغب |

a ereیه سنت نیجو یف كيم علا  

 تہ هناکتلوشو هنس نم ملا لباق نیک نِلوارآ
 ل باک اد ازم صرا لقب نال وار آی وا هریک ك نپعو یخ کیم. ءرم

 نم نولو كلود لی ہلیدید ښتو یعض كنو ہال ا ا
 تہ میریم رالی دا ب تلا دنع ولر جم |
 هرفمو ر دفورم هلک دیا هک کباب یزمرف هانوکم تایی وم هر ته اد |
 ڈالا زدن وت ڈرلا نطو نةم صرالا قترفم لاقي اربد ہد یوم |

N FDا نو  J3 
 0 ی

¬ 

 صا 1 کو ہد

۱ ۱ ۱ 
 کس >۹ ۱

EFSہک تو یکن امام شب یا  
 وا او اردو فوم هلک اودا ہک داد نو نسل

 فو هل سک نه ما هدنعمنانوارکض روند لامعتسا جد ہلنوک یت نفاق یف تب |
 بس 2 یئکآ ایک بو یم كا امسال قاوا ی |

 تا

 تک

۴ 

ISSست  



 نت سر رییدهرفنسکنالوا جا رو مو زد ن ززا اط جاکر کم هکر ادیب زعم |
 - || هلمیپدشنو ید نار مجید یدک نت مر هوس كازو | ۱
 لان یززوز لنصف اج ة شنا الیلقالیلف تب رخ اذا ت اڑ شا ترزع لوقت زدکمجا زآزآ ییهنینرپ |[

 رام اراشا رەزا چىداي كت ق نرش قهر الاةرشمو النهنافو امنوا شب یا ضرالاەرشمنتعاام
 ke رخااذا نضرالا تشم لاش كما راهظا ینانابنرب هلتتوکشس كيمو مر دکل ءزمه

 رش لا انشعع رک یزو یخ رشت ۲ ناصغاو قو وال تج  خاذ|ءاضعلا ترفق
 نی کارونه اک ایران اتارنا یا اار

 نالوا تیل لۆ ك نشو یخ نیم هر مس رٹنا دادا یقل|ترشنلوقهدم قم قیر
 ۱ ا ۳ هم اتم زٹخ:نذالاق ممانعت منت ندا قالوف |
 رضم || یک بها رضح لا یلدا رضا هرکی مالعاخ ند را
 شا ززوا ور جاتا تنا ود رد اج ین انویرگدن ردیمفا كرش فو رعمر ی وکسلداصو
 | زك لیمو یخ كاره زا ءالا:اقلط دهنتلاضم مشل توک كد اصو یز زکر
 هی کهنشن راز ضم رض یاد وکه وک كلَد اص تالذکه رنک لوه نارملایمج
 رضفله جو نالوا دنس اتنعم دخ هلنبتض :روصلا زیذ یخ ہروتصومددحب نالوا |
 يشك ریل انواع یا نهروض دل نالف یتش از از او هرات ز ہنسا
 زنا یں نم ردارزؤا رو فول تش تفت رها هيمو نل 1
 ده نیغونل هم ءاز فیض روردیکنانفخر هفیغز یجب تو کت ك داسو ی كر تارا ۱
 هسته رات سرش ر دیمچب غچ هلی سسک ك ئاز و یش كي نراضلا-ندکءا راکذید هدرکهبا
 33ار انفو ردنا م مرد رز زوا کن رو لعفم ریصم نال زا ضتخایربغ قا و یا ا ۱

 راک نار ضمة دنور دف دربصم ادت دلوا ج رم كمادط یعبرد
 یب هر افلا ار مم رد دنلیف و سس وت
 اددنتو نسخ ال راتو 4تت 701 سو ںی رش امان ۷ یاس دو اج وا یار روک داو تا كيم ضا زدامنرخ رهاب |

 هلاداتو كيم رولا هزدوا يا ناک دوش یی ۵ تو
 ایک رهصوصخ دیک ی فل صمٰو الیلقالا لیفت ی

 لر تخاذل وس رب سود

 و جس ۹

 نوش ہل

 ھ26
 ست

 رک ی رد 5 ی ف صا ںولوا فلامیکیدید

 دی و اس تب زد یر امة
 ر دةر بچم یاد رخ هه زود نیغ رخو نام حدود ۱
 زاضا روتر شم نیلا شناسی قوات رفت نیمی یہ

 هرزواتفصناناوا رکذ ل رتسکءلداتض مالا توز نا لیقنأاسلا یدهصینلاوهوارضام ||
 زار لوا دل هفتشم نذار یا رضی دعا لاو اول مک دود نالوا /
 سکس زیست ها رپناندع ناس | ۱

 جناب 7



 ان و

 | || او یدب ٹو TNE یر اذن الیع یل ویزا کرہ
 | ریراشهد بول دلو | بم هخلبح آ هنس ان هماکی ار دماعظ یر لکن دید یش | هناخرتهلب دیس ید

 1 بب 2م كارو نارلا ردینیننکخ كس+لبا ہزمؤا لرذلاععتسا ففجهساتو

 وجه ةر ارمان ولکه رو: بواترشود غادوطهدکی:ینآ هود هکر دیتا تام

 کیک نفملبج بالی كوم وملا ولا برعلا نموقزهوار اون و ید و ۱
 ۱ هلن ںؤزلا بدن سیر مر ذراجایا دال تار مو لا ۱

 ۱ ك ESE زعنطب ودهنس

 ۱ رم هلبرسک تپه راررلاوهلبعف كم تالذک تارا او هلي كيمراب ںی
 ۱ زا درس اراضی وار ارمهعنصافیارا را تادهعنصب ناله لاقي ||

 7. زكر وب اب نخوا كران بولوا هقسطخ کر در وع شبا ٰیوکس كرو یف کوہ
 ۱ تمام هند هلیعض كب هو نوکس كارو هلند ارم | هان عیار مر
 ۲ رب د دا هلقع ةدشو زاربد ید هنوف هرمو ردن اب ؛كتعتط ترد هکر دا فص هلن رسک یم قرلا
 3 مو فقیر اف زد هنس انعشیوف بر فكك نارو یضف اعلم را
 یتغ کی تارا هلوا شلکو وبا بولوا فیطلو نزواهکز رده لو يخفرپ موز واک هد هنا تعم
 f وامن مار ارم هوا ارفضاک هکر د هنسک لوش هایت كی رورملا بجلی رسک ەر ھو
 f اذخا یرخطخ وشام و ترس وس یی دو
 ۱ داجیلو یدیارو لغو نکس هک ردب رب ال هرمیماره هکر دهننک چاق ندنس هی ط
 : درسال ردهلکر کس جن اونی رخآ ید دنا يدیشمرپودآ هنلخوارب برن
 رس اھم تک دو زاد خد هماککسا را ارتضاوهننانعم تایهذ بک"

 ادیعبی و نانو اصن قو نو ین 0
 OHO ؟زس هلبصف ك زسه یولاولسرولوپیوف هدنتموصخ
 او یه رارمالا؛رولکهدهنسانعم كف رب كچم دكه ابف کانییم ملا

 ۲ ۶ ارازناوهرغ هرماوتینلارم لا ض رد هدهکع)یبآرازماوارهر اصادا یا ||
 4 7 ا ت اوس يجآر ارماو اذیدشالتف ہتلتفاذا رم وھف لب اتر هال اید

 | 2ام هلی كارو كلوا مم ةراسملا اولحالو ارم لاقامى یلحاامو نالفرخاان مل وق
 FEE لازا بلوق وفا هنمو رد شم ندنس خم كکوباهکز دهنساعم
 نوه نارمل زدلکد لاخ ندهعشرود هکعدیا بول +۸ توصب ییلپهعرصیلهلعیوتلبو
 وا هدن رخ رزم داش نا ر ولکه دنون بان لیفت کوا ہنسنا لازم رادیجاغاردنوک
 os ردا هلددمو یرسکك ئازو یف كی رم «رزوا رو لاعفقردلکدد باز نون
 سا بالا نفر ازم نالفدز لافب قو دا ہابطح کوم ةرازهرزواب ور دییعوبا ہنس
 1 الا بقای درام املا هنم وزمان الف لات ەك نالوا راه هدایت ك نزمه | د رنالا
 واورد چن قر ن رانا رش هلبنوک ست كان راک لو نیر زب نانو د كىچىك فو یک |

 و نیر | یسک ك نو دحوم ءا مت ۍ دنیا ودار سفت یزلبارشنمنع هل یر مت نی دنیا
 ندنر زاد مٹ انس با هلم مه نیعو هل یرشکت حج هعحو راد لنوع دین ہللا ہلمھف نیعاو
 ۱ ھی ۷ ند دزو روا شب زوال ندامرش هاست كف اکو تلهلمپم نبس ر کور دالا ۱
 یر هشایاسوموبا ر دمر كاناپ هغ اطنشیح هل نوکسب کارو ہلنبت تک کام او
 2 تاوسجڈیہ ايالى نیم ہا ا بتا نیا |

 ہت سب



 تمل
 چ تتت ت ننس ےس

 ةا .هانعم لیوط نزوا زوال دمو نیت نانو تن و تفت ےہ تبع ئاقا 8

 ندربولهاورنولاو ردلالها لاق رارب در دمه برق یس هفت اط برعو نس اعم حولك نل سکه ةفق 1

 یو ودملیا٭ ہدسجلؤم'انو هلنبتفرب فک نوعی د) ول ندنکوت ۰ هود یژ هیخردیلخ رج وکدازم |

 دلنتفف ةتردلا یردلانالفهنموردیدآ كندي رب هدنم تالذ کس هلتبتهف ردم زون امن |

 || تالادو یف كی“ دلا | ناردہاعضو هنر كن رومدودنوکب ودیا نیکسکی زور و لوش |

 ۳ نیک للاد زادابتر دئاب متا اذا ردماض اوطا تردمل ومن كعیا حاللصا تواب یضوخ لوکس |

 | اوززد انملخ لنا فو ردوو زعم هلل هک ندنس لف هعصعصنماعن لالهرددآ كةى | |

 توا ناتفا هنجگا ہدمدلاقل لم ۃامەدس دالض PTT rp ود ندنص وح هنسکلوا | ۱

 ۱ لی كلاد ود“ لدم ا دیمجفا وص نالف قابهدضوح لوا هنلکهک :یدراوص نوح هلکآ
 رذمالا لغم وا دسیراعلار !هلرلش ث اطر ونلوا فرصهننامرمكضوحبونلآ ی کسک هکر دریل وش |

 ليلا لوشردماو هوا ایقیرانان میل وازفتنم نج هکر دهنسک لو هلبنوکس كودو یخ لن ||
 كييم رذمرذش هلواهلبوا یول یدنبرایضمہ هلوا هنیسارا دقمرب هدندسح ندننس ات ہک ل وبد«دروخ
 | رذم رذش هللاتفرفت لانَس رونلوا لامعتسا هدنلحم كد یدلغابط,هیناصت رخ هنوکس كا یخ

 رولوا ابتا هنس هلک هرذش یسهلکهرذهو ردتخا ید یارک كه و كئیشو هو
 تدیقاذا مارا بالا نمض لا ترذملاقب قلواندیبهطرمولهب :وک س لاذو تفت دل

 | قدط > زمود ہل نک كن هرمه ناذمالا زاذمالا تدسفاذا هنلغمثر ذم لقب ر رار د جد هیلو ا دسافهیعءریمو |

 ید كلاذو ینوکس لو ىف كنمرمه ندمالا تدنفااذآ ةجاج لا اياهت رم لاقي كنید
 | لاقب كنود لکوکهلیدیدشن و یمه كا ذو هلن تحف نفل هوا و ق وچه هادا هک ها
 | كنارو یرسک كفافو یف كلاذوت ر كيم ندا تب یا ین ت ا ار |

 تشر و هیحان الو نا او عطقناا ار ارف ذا بئرلا قم ا نلافب دوم نالوا تین ا

 هتف نیخ بابخ نی هللا دبط تردح قوز د هش انفع نأرغوا اح رس او امام
 یدل واقج ہدوص ناق تالاب دع نعد یدنا صارف اافءام اف همد لايف رن طاش یلع چر

RNY AF 1كيم ؛هرازلاا یدلبا,ناب زچ امنوشراف وصلنا هکلب هديك  

 لوا هکر ولو ہدنماكئآ دوا ارس کف رو رز ول ا |
 هلی 22 شا لا بلوا هدنشنوفهودوهدودر کمر درا و لی لگ کک و ےک

 یر دشلواعقاوءدنزعش هلرع شما دفاهکرا ارەاو یج هلبصت كهز مھ نارمالا < هنبس الو

 كننشرار بد مش هی ورا آهک دنوا سن سنجییآننبسفت تان ابن هلي كجم ناترثلا ردەنسان

 ءالالا یاناترما نالفای یعو لاسف لب دمو هلی كنوز مه نارب دءالا هنر و هل هل يېم ءاحو هلي رس

 هدنآ هک دقس ضبا لوشرماواذن کس نمرماذیهلاقب سن نالوا ییآ و داب ر نیز مالا جب
 نیرمالا هيه تبقل اة «رزؤا ٰیناوز دیزولاهتسبس انعماوقفآ ہو مج نر ایہ ت ای

 هدف اوامنمورما مکعا ئانا یانالفنهاذمع یا بافت یر یا دابربرماوئھاو

 یٹیپ اف تنارو یمن کی یر كم یر دلار داب لب ا هلن ءاروپاذت ورعف ١

 ٌهزوز انفلانروییع ةي .اهارماهار خام بیل جم رم ور ےن

 هلب دم كنلاو ینوکسكنابو هلیسحف كاارو یم كيم ءار رمل ا رولوا دنا یاد غب هکر دنا د ییآرب
 ۱ الم لاچم هرم و درمض»نب شالا نبه اط نبدا نیزہ هکر دیناپاب کک لب بم, رم خاتم
 هازلو رورضتلا ب : تللاهنب نمف یب تلاغنب یول نب بعک بهره ہکدادیماباب کن بقرب ندا

 ضبع نب ان اید نا دعس نب فوع نبه رمال وا هکر ادیتسااب هلی ندنس هلو ۶ نالی تل

 یھت سس

 ودم

 رد

 رره



۸ 

 "و رود کا نر تو نؤافا یرهشوکبواوا
 ا ار سوت سی هرم سوم تل رام

 ذازتھنوادع نب نند ک افر لینوکس با نمهو یف کید نالا جیک
 ار تیمار موغلا تہ لو ادب دقت نو ین قر ملا ك

 هرزوآ آور یوما یکءرتافم دولک هد ہنفب اتم كدا رخت ورمان هو تدسفاو مهندب خ1

 سوم رو و روت ۱
 ہجر یوگا ولو يفلاخ هزل زاب ه دق سام نکک ورد شهلا دیر لو |
 اهب کت دولوا یوکس تارسههجو سبیل رفد لصف |
 خرجا ی یک ءرهجو هلی كوب را رد هلیصف لم خون دو
 ن و سیو وو SE دیش بعص یار تمرجا قره لاقب
 فا نانا شوهزمو روئلواتناکنب چهلم کولو اک نیما لی |
 نیلم ء زو نو اکا اندو يخدم : امر یا دس زم لا ةي هنس انعم |

 ین كی لا واک دندی اعمال نم یتعو هدنشاتپم هز دعا هدرنب تموردیتناج |

 ناب اس جور ہنس انجم ظر کم ءرکشانالوا قوجا لوک |

 e الا: یاس لام لای راز دن هل جوانی آیدا فو لو |
 د راج ادوار جا عیہلاف ت چا لاقب قعصهنیبینرب هندلوآنالواةنر لبن و کس كی و یرسک |
 هکر ایی :چلفعاذآ هاشلا تا لا زار د جدة کم وږ یدلونالوا هدننرف |

 و۶ ضا هوا نءهروط هدزواغاباندنغلفرا یمہ صوهنلا یلعردقبالۃلورہما ۱
 قوا و دلو مادر نویف رده! نت نیلا نيف الو ك وبپ یدلوننرق رک |

 تی مایا ید یو چک ېک رو لک ددنیا ناز ہو صو ۱
 1 0 قد نوساوطر, دکشرتد وغو هدنجما ویقلوا هکر د ہیانعمرب مد ین هک ی کیل لا | ۱

 ۱ 7 تن 2 هبمزوط ہوزوا غبادکنوبف نالوا لو ئدلو هدننرف کالذک چا |
 ۴ کرلو تلق چی ربن دانعموب یرلک دید نج هیظعرکسع دنا یم امدا |

 ا E ام rT DS ERAT 4ا

 نار نا فن الو اوهیوخ کرد ےک لامر نوبق نمی هی ٹچ نو اتنا اذا اب قو الة
 م *٭ضعبو عاسس تدش ن کناوهد تادشیربهسلوایاخ نانو ی
 | ولو دی هلکنآهکر دهنس نیم اف دیدش كا 0 :هزجاور ذغلوامقاواہنترج نه

 | ة ی تر لا ردقهدب هلازاوآ یوص نکنسرروب دارد رک نوک كاضو یتف لوم نا 3
 | یرتو ی اعآهلوق دو توص عم امان ترج ادا لوال بنا سلا نم رخو لالا بالا نمارخت رھا ۱

 ۱ وہ EEE TR الغلا |
 ۱ ۰ لڅ تاس ,هنشانعم قمرابهلبااوآ نیوصیکردر دصم هلنبتض نوا الا |
 زفیاتکرحردراتولب هتفوبرلنآ کد کلا دم مانگر دراتولب لو شالك نم
 ]كنه اجتماع هو هبناج تاجا سک ك نانو كنهزخاه |[
 ۳ نم را یخ ول کادر اذار شنڈلچ اقام اندم لینوکس لیمو یسک لب سا

 || مۇنار لوفتررب دکھ“ بوپلروکا داف لوله اکسل ان
 | تو 7 ةرطلاو هلن وک سب كناخو یر کیم ۃرفا نیو رهرایخ نفاذ 1

 ۳ و تھ ا رات داس یہ مت اسد من هم |



 هر
 ے ےک تر سس بروی سس

 مر شوم نشد تر لک و قم روکا یا
 یزید زی رم اسکیت 4

 ۱ | توام هرناکلا روا ور جار نیاز ید غرق لو لب دات كار 0
 هتنلغاذاه کات کف ةیرماک لا اما لذ تودہا هح ای نقض و خلف یا جم
 | قوا نیر هنر یر مذآ هدک الوب هاتو کما و ا ا لا حظ
 | تندبرق و ریل هم :زکم تا هنشکنالواةماقلرصق هل لم نم نتو ردع ذا کی گه
 | زض بانک ك اتو نوک كيو ی كا وکلا END تا

 زدنک امن مزدا و ردکا نم هاتم لک او ینہ كفاک تاتیکلا دک 0
 بتن زی یزدی یی رخ وس ور

 تالفکتلفاک ثا کلا رد كي فور یراکدید كورت
 قمراص دنیلودآ او کف كو اوو یخ كفاك نوک یدحاو نوک كن لاش كي: ا
 دانسات ع قدر اضدنلود ہللادلظف وا توا َوا تملا ذا اڑ وک اھ روک مت لقتال اتاك لات
 | وا دعب روکلآ نئ هاب نون م ھاو هنغو زد ی هناص2 روک و رار دروک روات را لدباود |
 | روک نالف لغ لاقت ززد ده رشم عند اچ ندنسیرونهودروکو دان ھ:نانضفنلا نیا |
 | دوان ەتىنە تعریضوکو ردشناوا قالطا ید دن روم زص دزاشا ضیا ن |
 | مجرد الا ہود ليم كفاك وکلا زدهرزوایناور دیر د ناو هبشتق عزم ادا لج 1
 | ووکو جت تد مو هلی رنک كفاک نآرکلا جم هلنوکس كفاکو یف انءزمه زاوکالا راق |
 ۱ یعطكفاک ةراوکلآ زرد خد ەتناوۋ ىراروك و دتلو نااباب ندا زر دیر تاتو یبزومد ۱

 ةروكلا "معنا قاهلسسل له :راوکل اشتلوا دن صاهشزونهکز دوش نیت رقخ واو ||
 نادبانوز رہن نتج تخف و اوو مش كفاک وکلا رد هنسانعم هبعاانوره 7

 ار ات رکا رو لع ر وکلا نام ة وئرولبرتوکه فر اهک راد ةتشىد لوش
 ڈنیِلَوت زب وک واع EER زرد ید هغر امت قفتتاز و 8 تون ۱

NEES“ cvزای و دو انکا وس یر وک نک  
 نیما اذان اغتال ۇ فوة غا اق 4كك نەزدنوكر دی 1واءدایز دن رزوازدنوکك لا ا تیدتیا ||
 لثعتروک دعوا لافو هوش هذ دات لاو تقکو تطن زایاتو وغ سان غنا لاق تر ک |
 اه هدف شو ر نط هلواوو هلنتتفخ نوکیا ا وک

۳ 

 دابتکالا ہنسا هشت راربد یت د هما رشفاخ نوع ضر وک و طعسیاروکت
 هرو > قهبنزمفرآذا سزفلاراکآلاتب یمرهلاتنغربوفنکد رک بطن الف ازز مھ

 نوکتسكفاک و یف کك بم یروکلا كمر کن هنوکس كز هوم د انتو نم کا هلم اح جت 2

 ۱ قو یروکمیدنا جا کلا ناودنکنالوا علو ید از مطف كلا و ی دی دشت انا روی کلو اور
 ودهززوا قزو یلعقہ وو هنسانعم همچخ و دذ وجم ندهروکیروکموژرد نک نالوا لو ی
 هک ولواهاکو ىدە داغ مالک ززوا یز یللعف هد مالک رند از /واہدنلوا ین دد

 رهک | ماهزدنوکبولسکرنولنوکعفزاهوتفكنک یک نردزوکم بوبا قذع قله |
 منع ثواب نان کهن ر ہک اش هی اسارت عفت لو شور | ۱
 اووھکلا أا زدەیانعمز رہو پکی دتا ق اتنکنخهرزوا یمارف مک الف اب دیغوزرولک ||
 رک رک هرزوا اور قاسکرد هنس نم مع باتو کوہلی وو ینوکس كناهوملتهک |

 | تان دوخابرولوآ زود بولوا ناول طاب لوا کردکوروکی مد هلبدمو یزنک تاک |
 227تا هک ےس سس سس سس سس سس

 هتل ن



 ام شب

 نوک دزونکب ۳ وب سوت مو نیت ترک فک
 | تعادل ۳ وم ا بابل نهاوفک لب رفکل قرض نام بنون كنافو
 : ] هتمصن لوکس كامو ىم كفاك نارفکلاو هتم” روونکلا در ديلبا قمر كش مک ولکء دهنسانعم
 : 35 ۶ا نورخاک لکان انلاغم ووا اکو وقک شکل ایر دراز اد صتهلتس ازم تغ ازاکنا
 و RAEI روس

 رم تھ یون ۳ د راب وک نالو ااه نص هح ان نق رش ماش رود ۱

 امو نوک كفاکو بم زوفکلا خب بل تاطرفکو نوا تمن هرم ابو
 4 جسد ربط لوک و هتمغیح هبلع بازنلا ملا تفساذا روفکیدامر لاش هنن شاتروا 1
 وب

 سس

 ےس ےہج هو و ہے او

 gabar ےہ سس

 ی ا سو

 2 و عو هتراپهاببولوق سکو کلا تیعر هک کت كا ع وش خو ع وضخ پوس وک |
 کالا یکم زال هلنح لپ رشکو ارد

E eS ؟بیظروفاکو ربا .نانلوازکدروفاک بتا یم او ١ 
  ۱یاس پس ویسا

 اج و 3
 | ظاغال عمر اہغ اول رخاذانٰؤلا |

 ازت منا یا زوبعل ها مہروفکنالھا هیواعملوقهنموهنسانعمهب قم تاک ولک ند
یه فکه کر لک هدهنسانعم زوةروفکو امهنش ااموعم طاور اصمالا ناودھا تال

 توا 1 ر

 زید یی یک ک تراک هک الوا فصت هان اکو لهالرفغامهللإ
 "سال رغ هژزوا هرز هکراز رد هد در نیک لواوف اکو نوه ارس یهنه بولوا هتنانعم ||

 ۱ كنیلام کا یک زفاکهرفاکیدتا تیکبلا نیا راز ید م یاس رنز لاو

 ۱۳ نو تور فلاح نوچک د عنا زط یغاکںولک اون نس ام ی ر ناک و ر دز کک د شارت نارات
 خاک رانکل نوک رو هل رطیضت یک اراک مسیر دمای

 قدا رورق کش يک عادز رواکدەنس اینم یک | رافکو ییجت كرفاک هیدن كنافو يق

 جان ےہ یس راذکلا..ییجن ك غالب لضف فو كفاك دوش

 رخ و ةرفاکلا هنسانعم هنس رک ر دکعدز هنسکچ آم اجو یکم النانو ی ع ایج لباس

 1 3 1 و ےک افر ید ناک وانا اض واک ا ۴

 رٹک نو ضغذلوادنس تارک کیپ شلاق رم یاارنکا رکان موزا کج

۳9 

2 

 رو ددغی د ارضفر دهنسانعملبل تا هلبنوکس ناف یز رفکلا هتل اتش
 رفکتل :دژزوا اور کیان دارفلدیبع وهم نم میظلبج ود خد ہے طولوا فک یدتیا
 ۱ زم رانک + هنسانینعم سوپ جالس هنسک نایروا حالس ہلیدب دٹنو یږسک ت نافو ٰیعض کلم
 | لای وارفاک تعالی تین لون دیدلوار کی یب نما تین هرکی یی کر هل رسکب
 ۱ | تاب بکر زور رک یا مسن یا تابت لپیها نم دکل

 ۱ 22 دم دک ا لانا بوداتس یهاک کت نار دم
 TE AGREE اید انا هک لا اون

 حی

 نال ہوش :SL ل
 1 ل هش ال وکس تفاکو یی و وک

 بلک یئاب رک هدف اش هوا ی بو دیو | 4
 امتی تا



 ۱ ودر کر ور ہں :
 وا لوک لن ول َكِكاَك ںی ترس

 هاش هه تکی غار سک تو یه لود شکل ۳ مس ۱
 دکل وش کلنکو ےچسنکو زی سک ناجا هیپزسکو راجیایزساکم الف لا هسا

 وزرو هو کم اپ نکات جرج با ةوجهفرزوا ||
 یر نمف كخاکو لوا ندنناج كرد یی هلوا ینرنخ | فیض تاک, هک کک ال نوش لرز E وا

 تاذضرالا لانتقبلرب هه هنملواولک کو بو واقف لر روسکو هقانجم خوا تا وب ردنا
 سهراب نصف شم نکس لن و یسکفاک هرسکلا ظوبهو دوعص تاذ ارزو
 نر كناکو یخ بہ ست یک طف ہللا هعطق نيچ هلبغف RET ےس
 | نال لاتی وم نکی دو نقر مدار کا بلش درمل فرخ ییا اوا ل اجو ۱

 دد دهانه ن اکا ینوکم کناب و یر سک دچک اضرخ و را دنعا دوجح ناکا دار
 نکی نیمی نانا ذا تادد لہو تاریک و د لب رلاتش قلواهرزوا نیغه ی هذال | ندر کلا بیم نو چکی د لررک ب وابد اڑا وید یاری نب رحاظ یطاج یف راه
 رے وا ہللا یت كدا راسکل :تالذکو و هنماضعم ناغ از

 | اراک مس رف هلرمصق كو یوکس وا یسک دانی کاش ||
 :تلفاک :یورکسلا رولوا كجد EE f Geta E یش کف اک ردیف

 | كفا یرشکبا مم زنند اط كاب وک كنم و یرس
 | بکا £ یی یحی نالوا باو شن ها یسک لکه بدنش

 | كنپسو یف كننمه:هرساک الا هززوا هست عمدی بک مچ هلی ول

 | توسومو ن وسبع عف نر ی دنا ك ن ورسکسایفازیز س ایتلاف الج غر نم نار کل

 رشک هنر لار شکل اف كمزاوك شیددلنوکس تاشو یف كفاك رنک هل هل كنبس یکی یدک
 لو لک شاورتفاو لک ولجر ازنکلاف ر د هنس انعم مش رشکی دنیا تیکسلا نان یک ادا
 طس ڈو ور اون اور مسا یف اما تعا ١
 رظک نیر نزلوا دارم: یال كباب هوا کد هدتفضو قاب یھی وکس ظویض تفاک نکا ||

 رذ ندبه ٹپس کل رد کی دکن الو هام هک کیا یر دید ا ۱ 1

 وه سا هن ندباکو نرسفو ع اخس الگو ردپای توفرت ناخ |
 رك || گنيرمهنامکالا رپ ی ضتف ید ناتمام اس ما یو اس نو نکس

 اس هماننمق لا: دالي صفار ەکان ناف یوازی یر چوک
CS EERیف وک كنونو ىف ڭا  

 دناننچوب نج ہنس لدیعو یف كفاک مشكلا ؤا هسا طب
 قلوط ىزا ند لک اٹک ك بت وک كنبحو یخ تفاکر 7

 دیر یوکس تیک ا ت اقا کل اک ما یک ناف را
 دجواذکءنساتف ٥دن دکن الوا كوب ننوتو كتك يعود بخو اوو ك ناك +
 ہک || رخ یادی کل رتوش اکی ماما مان

 راک اذ نع ءاسن وو دن رمو شو ضاطتتلامذ یافت یا از
 لو یف كفاك بک دولکی جذب کی کو زر رک دوره

 2 روم
7۸ ۳ 

7 5 

 و رو ۱

 ون 3
۹89 



 درک

 رک

 د ؛ هنلوارب اش قو شش ٰیزاکید فلنوک ۱

۴ 
4 

 او نکس كابو یف كلادو یعض لاک ال با نا لام ْندفْلاوا

 ہک رحم درخت رد رباعت رک ںردلضاطزی ها کرددوس لو

= 

 | هانععەل رسک ثللادو یخ لاکر داتکلا الرب دردنک یقه ظیلغ لنز ان ناتان اکا

 کٹ زمرادکالاا الا!میلوا قنغاط بولو من یس اض ا هکر دنکیلوش لابا ك نارو
 | بتم نیداضو هلفاق ض اضقناو تضقن دا مولا تر دكت لاقي كلكو دو كا عرش هلان كس
 | كلذکرکورراقج هنج ااا رخ هلکنآ هکر دییالوشهلید دشت ك ارو یتف كفاك کلا هنس انعم لمشود

 ٦ | ناب یچ لبق نامه رارکالا وید نوسلکنر رر ولکج ندنباج یبا تالاب هکر ییالوش

 E "تو
 كنون

 ت نالوآ دنوم نیحرپ رکو قو ا توص توبصاذا ین بابلا نماریرکر کیارک اقب ر دزاوآ 4

 | لاعفتیدتباهدکد دنبالاءوس نفرف تكنسنلواح وتنمہلیسلواروضکمان نعي مدیدر دی رده دنن كلاعفت ۹

 ۲ دام فی قوا هدیز مرگیا نزو ىلع ربمکتلا سکت ہنر بک لانو رذنوبانعم ققافوا ا

 1 دور دوبف كج وک داب هل تفاکرکلا یی ہلنینمضرورکلاز ارد جد دنیا نابہاسوکو وتن انام یر
 8 کرک كفاك رارکلا ر د عاص شقا قسورھو رد قسویکیانوا کبد هکدنوازرکورولزات
 | ددینیفودشیزوجلوشه كفاك ةركلا نیس نهرکطواووبق شازافهدرولموف ىلج
 < كالذك هل بصف كفاك تارکلا هنساننومهرکر ہلرخف كفاك ةرکلآ ار نیما كارز ةلکنآ
 اوو هرزوایباور پوقەب ردهنسانعم زوم كنونوملبعف كنارو كفاك نانرکلا
 ]| ك اکو یض نیم کلا ندھتسا نعم ز زدنوکوەحک ول دن تنارو یخ کفاف خد نار ره کردا

 یت ہلبضخ تفاکو كم يکلا ہلواحاص + يال هاکنآهدکنخ هکر دنآلوشهللّرسک
 | ذوب یکم اطق لب انبہرزوا یرسک رخ ءارو یف کف اک کر ازکهندانع»برح عضوم

 | هکدنناک ةرکرکلا هلکعد هبرکرارکبههننکنالوا هرخاسردیانیوسفا هلکنآ تارعاءادنف

 هرز وا كیا هدیحیکیدکو چمود هکر د هنسن یرکددانالوا دن نیب کمو دا زوکس تلواءارو

 اک لی رک رافاک ہرکرک نا رکوج هنیرزوا “باب [ہدکدکوج ہود کردی کكندنسن لوڈ و وردیا
 ۱ رک اهم اتم ع وجر اخف كمك رک ردەرکر کور كالا کرد ردہعساكفنسکر ند
 || نالوا یکی زاوا تا هنسکناغوبم.دمویرسک نارو یف كداکربرکلآ یدعتہالویدعت لن رکو

 كفاكو یف كلان رارکنا رارکتلاو عرکتل نزویلع ررکتلا رولوارداص ندنالواهدعزن تلاخ هکر ربدیتلد
 هر KE رک یٰملا تررکل اب قاقر رک دنسنر لنکس

 ایل فاش لو دزو لم رکر کلا ردریضممارصف كلانا هفتو زدعسا هلب رسک لات
 || تاب ددش كعك لوك هلنوکسكاواارو یفیوافاک ةركرکلآ درئاذاءرمایف جز
 ج ہرکص ندفدلغا_طردکعبا ریغت یدولبلب ہرک کو دتل هدینعموب ید ةزقرق هکی کهرفرف
 مس تم تص اذا ةجاجدلاب تررکرکللوقتررید ید هغمرغاج بودی توعد وان ہزکرکو دلکعا
 دننامویمع كتاب وتفاک ریزکلا رزکلا ههدد روتعفداذآ ینع هن 7 ۳ لوقت لر دهدهکجاعفدیهنسن

 اس یر ج رد اجیحدایتفوردندمابطجی|وج یک هنس انعم منکر دنوایرلکدید جنش 27 نوکس
 لاش ق نانا راسکتالاو یاهو هلنوکس كنو یف واک کا هوا برهم تن مودا ظن
 ۱ هان اذار ألا ارسک لاقب زرد ید کم شود ید اف شود سیکورسکئاف*یش شات نیک"

 نو یعض كنبسو ہلئبنف رکنا رونما نعم قفوف ہا تم مداض نضاضفناو نطقن

 چ چچ چچ و چی

Kk 

 لس ما نا شف دمو یسک ادا بک ۃزکلوةنلاملا

 فک



4or 
ms 

 | قفلولوا ایڈ تو یمض كابو EE هنانعم مظهر دقلولوا نیەت شکر 77-7
 | هدنسامو یرس کخ کاناوو كفاکتب رد هک ها نیز ی راکت الا نشت مظعت |

 ۱ هم قو نوت یاهو یک نیا زور فو سیون ا
 تبزکو نمرؤکەنسک یس هطرموپ نیل طر موبر برتض»دابز هکر دش وقرب ید هو سض كنو وهل يف
 وک ۱ ةلنوکس كانو ییرتسلکتافاک کلا صلی تیربکب هذ لاقب رولکهدنس انعم صااخ
 | مدیا غ امسا هدر یری م دتا ع اف سا هدنترزب نی بز ظفاراکی دا ینا دس انعاش ان اھ رکی کزواهود

 ڑک ]| كناف هک اقوح هلن وکشكناتو یف كفاک ةراکلا رد هتضانعم یکروا هود تانک ہلا کلا
 , سک لانو ته لنک رٹکلاردەیدَز ةغلارز هلن رک كفاک ن وا د هک وردیلناقم |

 || هلا یرسک نەز ناتکالا:ن وشک و رک موفو نشاط اب بالا نم *یشلازکل قم ہنساتقم قوح |

 || ابد خد هکمراو یمن ییباعام رخ اٹک او هلاعزاک اذا لتجرا رک الا قتلوا ق وج ام كت هنسکرب |
 ai FN ١ نکن دةلافم انا كغ عزا هل ص كيم هرتاکلا علطاذا لن اکا لا |

 لالا :تزنکتساللاقن كم روت هندن قود اوخ راثکنسالا هک مہا ہک رهن کلا | ۱

 ِ لاکو لو هلاملاق ندهنس انعم عم لامقوحت لوکس كنانویمص كفاك کلا" ملک یا

 || ییهنسنر هلم تنا یف كنا راکت هل رسکردنفل یخ دژکلاو لقلاوکلاولفلا ىلع ها |
 || شک ی ار اک دفع نان نشان رذکه نسق وج الب رکےت ئانزئاکلا یکه راک یہا ق وج تؤدا عج |

 روکنا ربخ لاج ٹک نال انب ے كا تراک اهظا ہلبلام رخ هلب دی دشت و یم کلات ہل نکیل |
 وفشمودوُم هوا شاغوح ق وقح هززوآ ب لار دەن ل وشال اوت تهی ۹ ۱
 بلند فرخ وانا ناو و هلا هند دان دو هک یک قوفضتو ۱

 | ندنس هفئاط لاجر هلیسقف للاو ینوکس كواوو یتف E چک ا |
 [|ہدننجرئوکو ہنماننعم ربٹکرایغژرہد ید هزوت قوجز وکو هتسک نالواو اب براون تک
 yi کا ذا ملا وک لاقب قلوا قوځ زوج رخ لا نزویع توت زیا منا

 | هکه نشت نب هدنتی اهم نخ انا رخ تف كلا: کلا هادف رشکهنن نالژا قوخ هایم خاک

 ردیشم ناقجلا دعا اغاز شرایط بر همش ءارو لرز ضرور یو کام اک

 لانق زدیلباقع تاغلیفاص هکر دفافنالوب ہند زدکلا وک الور راظفال لدل قۋرا:دد |

 رذکو هنس نالواقن الو لرز ک لاو یف كفاک زنا مالا تالان ایریا رک
 تالش عردکل اف راز خد نوا ار رذکو یش فدک تلاوت

EEبتمص ةرودکلا هلواقازوب ہدنتول كناهکر ده لوركا ر واک هدب  | 
 |یض كلاد و لنت هریک نم الا تالا م هزودکر کالا اردک لاق هنساتعم لو الو

 ارپدکلەرغ هردک اش ؛یتمزدنالو مرک و لع رنک ه هنس ان ئالو نيذ ڪشالا دتا

  تالواولکززن وب ردآهسنانعم یزراجب نا دخ تالا ذ کش واک سی

 ا زن دعورب نداطق درد كتاب :ەدنرخاۋەلدۈكىن ڭا دوس كفاک یز ۰

 یردک» یززابعوتوااطفو هنساتعم دورفشآردشوق یر بق اف افو ۱

 !!تاولوا هج الا فر او نزاقو هلوا ولک ززوہ هک رذل وا یردکخو ردطاط#یرب و و یر

 | هتسلعا نعد تط. دعوت اط وب ہک ان وکر تحا ن دعوت یاراقادبدا فو و هوا یزاص یراغوب

 كند ن .نبع طاطخو هل وا هایم فرافویراذانفاکر دلوا نوو زدالؤاواکنر والو 4 هکر دوم

 ایکس كداکو یف گانه هنر هی کالا رانالؤازون قراقو ےمذقرآ لیا نیتلنت ی اطو ہا

 مج كماو تالتکئاو؛لرخ و كناوتابوز لوا هکر دیا كنم ٠د ضار رغ بخفة اد و
 ل سر

 : سا

 ےس ےس.



 ۱ اک لک هوا یت كف فاذا نوتا تمدنهنا 7 ول رابه كنه

 || كنغانا کرد هنسکلوضرت آق وق زافل افیوادنون نشر | یزاوآ ثمر وب بوصابرزوایموا تلغابا
 قوا« دغاذا ازد هفل ات ناو تاغ لیکس كن اهو یم تداقرهقلاهیودزبهرزوا جوا
 ررر ا شئارھفوار وہ4 .دحؤا ذا هفا اش لو رو فلکس ک تاافویرسک

 وک كناهو یعض كفاقهر ملا تر قلا هو ملاسورانلهننخ اقا لو نیل انا ىلع ت لا ره

 E ؛فاقو قو کس اھو یخ كفافی یرفیقلار ار طضایاهرمقهذخ الان ردهنشانعد |
 یا اوا تج ر تلق كف نیر فہ فلا تمبر تلف ذافز هک دم بو ّتطف
 اس فافو یوکس كن اھو خف كفاقرق لا عوجرا یم برضیرفمفناتال
 دا نود كناهو نع كماق رام هنش اتع نس كنس نتا كز
 س اتض هرف لەو یرنلک فا رضلا رفلا هرژزواییاو, :یمندج نیه ازاد هنس انعم شاط كز أ

 ايف ںاغلاناہنیلطا دا ةة لا ترفلاقب كتف نهنشارا مركلانزو یلع زنیفشلا دنن اته

 نم شود هک ترا فاضل وا هکر دریچه كە ود ر هلدندشت ا دف

 ea قب هنسانعح یسمقلوا وا :لرعقف ننبو یر ےک كفاک رگ
 38 یکل معاف نان انریکه طراوت کن اذا

 مھر اراک ویتفلوم
 ۱ E ولشابردمسا هلن وکس كنان و یف كفاك ا SY رکنا وچ

 ؟ راک دن تک نالوا نقلا قاولوا هللدم و یرننک نا وی رکنا

 ۱ ۱۳ یوم با هغلان 4 دن دشت نہا وا ی كفاك زایکلا اس دفع
 1 ۳ کو م ىذا نام لر بدید هنس آوا كادت ژر کو زده عن تمظع توکم لاو
 | 9 e تسلط «تلاذکه دم كغلا و یرسک ك نار و ینو کس: كاب و یز ککفاک ءابرتکلا
 ]| تاکاذا هبوبادلو هریک الف لاسش قلوایرخنآ ك ندالؤا كنهن تکر لبن نوکم كابو نیو اک

 ا ی دمت
 ۳9 E هتک نالوایوقا هدبسف هلو کس ناب و یم ثاذا کک ریکلا ردییک
 والا خو الو ہلاک ناغوا لغواوناخوا ودیا تافو هن کر هکر دوب یس اعم عو
 ۳ | ةت ب ركل اقىر ولک ہدەنسانعم' كلدایافتطمور تاكد ویسا لغوا لوا
 || هاتععهلردیسشت كنارو یت ابو ناوک لفاکو ینزنسک لار کل نو هی انام ڭم وک

 شرک ٹایلاو عبا دحاولاہبف تن نو قزبک یا ہمو ۃزکا (نالفلا ةئ
 ہہ كداکو یف کب دی کالا ,ردذنملوا وا تیرغت 7 ند بسر زدن دنس تانکر دهجنف

 اہلیرظق او وک تو یم كفاک یریکلا هنک نالوا وا ہدایز قو کانو
 ہک ك ابو یخ كوه راکالا ردیعج۔كاز کا هاف كلا و ی عا زب نکلا قیا

 ۱ 7 از دریک ویو عج رک ا كاكه لوک تفاکویقف نده نوک الو رکا
 1 رپ دوخ او برکه وییکدوسا و یکر رج ار دص وص هتف تاک مچ "ةلوتموازرز یک یک اپ دزچلا
 ۱ ال و ی او و و 5 1 ۳ هرچی

 نو

 1 یک

i a me 

  1نا وا عر لار ایک ینعیةیاک و ھو ط ودناذا ٰیصقاربک
 E یترس مس ے-یمم



۶1 

 أ لجرارف اش e زبمقلا روا
 | كنبود هکهتحرب قلوا لو یک شب لب ای هیرق قوه یف نصب با بابلا نمار ارتقا |

ERE |ی كيدو هلنیتصف قلا رفَعتلا هرزوا یباوز بیلا نا هلوا رربکوص هدننام  |[ 

 | تیا ون ءارمعلای جراد ار خلات وارسا ذرت كلی
 | قغوا و اراسقهللرسکكفاق از امقلا هز روا اوز ,زدناررب دهد هخلو ابلاغ ہدراق 1

 كومو یض گنا ر :یماقتلا اقا الف کم هم خانوار هغ نو مس كلوا 7

 | كو یف كفاق قمعلا یمانعل لول ادا او اعلان یمانیوا ییواراخ ھن رلي

 | ادا نانا ابلانم اره هرغالجر تره لاف نواب وانیواراخ هل 0

 ههنسکرب در رهرقاهسصقف هر اق لاق «دقبلو دن هل خمر واک یخو ند لوا باروهیاقف تعال |
 هکر دیجاغا د وع كوش هلی بدست .یاناب هدن رجا آو یخ كف یرابقلادوملا ۲ نر دەلو كىنا بلاغ |

 كش وق فورعم رب دیدبف كابو یتوکس كيمو يت فی دون وام مه ۱

 ردترابع ندراش وه نانلوارک هلن وکس باد کک گلو ین مضكفاقرمق هکر دبا مه

 ہللا یش و یکم ور هبا ور يلوا یجب كنيرمق د دوخ اب یک ج هلبارچ الخل 1
 | یرامقلا ر درج ق انب یما.یانرکذت یوم را سا بجو یس ت0

 باده لقب ەنساب غم ضیا قاا لعق كن زمہ رمقالا رد ہرصاارد یت 6

 ءارخ هليل لاق ب هک الا نیم تا وک سم كوو یخ فا است ایمعلاره د اراهو

 الی تیرق لا ب قلوا نیدیا یآ هلنب وکی س كفاقو لپ رس کس لم ٭ راضالا هم

 | داشاو رمقلااتتیلع ملطااان را لاقی لرپد هد دغغوطیآ هنیززواتكنهتسنرب رانا تماضا ||

 pey چ نالو هتوالح بهذغ درلا هرضاذارغلارمخا لایق زر ددر O قا

 هلنتخف ردہرعم ندیسرافز هنس انعم سا وق یم اب هسکتكوجو یتف كفاقو یم نیو |

 | یدتارابضمو سارا مه نا ڪک اذار وتقرب لات نا ويح نالوادلوپ ىشابةل اىن شتو یتخلواوو |
 ۱ لاقي ںودم عر کلا نوع ریوقتنا راربدرونقهنالوابعض بولوا یوخدبكتهتسنره

 یس لمسکرودملاذکنوکس تذاقو یر يڪ كن همه :ایتفالا اروم هعطقاذا رو |
 | ونک رک دلو یس نفاق او چو ےک

 هر رم ۶

 4 نایپک دنا ندنواتےجطبلاۃراوقد مور درب

 |ءاتوتراد لان ردهنسانعمعساو هل دمك لاو نکس ااو یتشتفا هارو ار یب یک د |
 | راف هد مو ئر نک نازو هلیصف لواوو نتوکس كناتو تخته قرومالا ا ۱

 | هتمتیقل لابقی هانعع هلبدیدشت كنانو ىف وا وو كره تابروقالاو منشا مے

 | قیویرد ةلایرسکت وزمه, نارزقالا ماظعلایهاود یا تابروقالاول رلارسکب نیروفال

 ۱ | یعض وم روملا ادا ار ازوقا دلطاروقا تن ولوا ضراع+ :زریزکاهک لواهرزواتسوب
 ۱ ج نالوا كببکو ہراصلا وا نا لی هکردت لوش هلبد دشت كنارو غلو اوو وک فا

 | تصاب ۔راکدب در اق و رتییجا یخ ج د كن هلیبقر و هنم ایم هدام نیرخ لوید ۱ جد هيو

 ۱ اهاماز نه ةراقلا فضنا دل قوزد ها ب اط فورم ہلا عن آر اتووا نوا یرافدلوا عج |

 ريا د خن ەق ص ەز رقرافو چا رال دیک ال هنالواب ورتم ہنسا هایت كتاب یراتآ

 "ناس تن وا بلاخ تر زوم كرزع یون اکآ ناک یر هدگد کات هیارخاهتب
 1 رایغنا نبود نی نادر پاس را ٹئافَروَملاَو' ٰیذلوا تک



 هنر زین یر یرسعتلاو ہرزوا فزورفعج هلی وک كبعو یخ كف | سیمقا

 دیش عر لوک دربار ان دهن کی لم یخ اف متلب ىف زاغ قج ایوان ||

 و یرسگ كم ایم ناتعلا لوک كنافو یت كفا 9 هرزوا یاور شّمخا نرالا |

 HEE EPA ردنشقلااۋاي ھەم ود كرينا هل | <
 ی جوان دزد دف سلا |

lo 

 ]| ىت كبش ةرطنف اره ناک قو فرصت كراطق خد یزخ ندبه دزاضق
 ا PERRER "فرا اد طف ل وش ہلیعف تالذک یتسد تان اطو نی كفاقو
 اد درک کرد یقه لوش هل دمو یرسک کو یفوگیس كن اطو رک ك فاق ریطقلا
 3 املا زدنا افا موخر دهن ەچ اناا وا هدنر هڭ نيكد رکج امر خ ئ شاراب ف ہبو
 شه دیسک دون خف ای یمن ای اینک نامو یھ
 ذل وكم تافاقو یرسک کن مه ر ار طة ا ادیدشناک دار رطق زیورات وب لاغب
 فیس كنادو یز سک تن اطونوکس تغاقو یعض ك طفلا شیپ رطخا

 1 پک رم ات یر ریو یم معج هند |
 || لوقت هرزوآ ئ اورو رعوبا ددقلعاب نیزرغارفهبن کس كم »نی ام ىف کل اط و ك اف ۃرطا نا
 ۱ رو سیمی نالوا هدنزرخا هبرفهلیرسک و او واک و وماکولاب اتد دشاذاةبزفلآ تر طق
 راک دیس هان ول سک تلداف تل دک: طبل اهن وکس اب اطو ی چ و یرببکتغاقر طمع

 پہ سش نداهتعلقاذاارجفدرینل | ترف لاقیز ریدهدهعمر وه ندنبد یا |
 لا تنه نا یس هیفاه تب رضا دا هان تلل ذکر اھ رخ پلا تیهنناییح تارک یا شپ اث رەق لاقى ارد |
 | EE ةرخقلاا رعفم یانارض دل بدان وکس كابعو يتخفف تارشا تارغقلا را
 ا ش ال و نوت ای تازه نامی یشن لابتقاتج نا دما تیویزمک |
 يارغان یم ی نزد كلذ رکن نزویلک,ربمفت ارعا تلج اد ترغفا |
 | انما قم تق اوا نرد هی نو يی کییعو هلنبتعف ردقتنا ددباکو یادوں مالکان

 با ی رک كنزا ,زاصتعقالار a لا هود هدومرف هلیاهددشممارهدنرخآ
 دال جا رصنعف لات قلوا نبقي ری ب ول نش زر هلک كنبعدنیاءو نوک كنو ونو

 غم وررفف ضر لاسق پیج لیرسک كفا راہضقلا میلوا ییونصو قوا هکر داری وشنلبنوکم
 ۳ اذا ادا لالا بابا نب درا ہراثرفخل این لی د نح د هکمک ه درا كن هنسکر رففو اض بارش

 دعا اون وقی ءرفونورتب ایا املا ةف ن الف ىدا نازل ا اته 7 رد ید ەغمان وا هما وهب نقف 3

 اپاسیلانیارففرفقت ار ترفف لا ف ر واک« د هنس اینم ق لوا غشا ندناتروع فقو
 ر رس لوا لا ةلیلذ هر دنروع لو مارک كافو یف كا

 مت لک درا كنار هلی وکس كف افو رک كاننمه ںاقتفالا ۔اںایفدة یخ کلاس |
 هر فال تل عدرا نفر ہلزدب دو قع كافو لن راقتا رتا تزفتفا |
 تیم 2 هدف لعل کر زاسففا و تلخناذار پل تیزغق لای لا اخو هنر کس تفافو یزسک |
 نام ایوفقلا خط رفقا دا قو دونم ادا لجر افق لاش را د خندا ەغمام اق |

 E و E لب دیدشن و یض كناف وین

 دشت كن رخ ی كفاق كلذک ٰیزغافتلاو قلا و ہل رنگ عن اخو ی تفاق رخافملا |
 اشو ہل كنافۈ وكس كونو رسک ك فاق رەنا! هننکالوا نظم بو وا |
 ۳ ۱ اندو خاو هنگ فالواهزطا بوس و ہو یرولخدزخخ |

 تاتاال نمای دودی قم رکن
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 | POET ماه آل TFT یدالوآ
 هل دامو وكس كفافو یمض كي ننصقللا ان انسا فار طا صفن یخ نیما دانم ودسعنا ترضفآ

 یرذکل ناو كن هه راصمتسالا هرزوایب ۔اوز توقغیهلوا شهشایشیدهکر ژدنویفلوش هلن یک
 : نیهنسدرراصعتساوار هوم هدعیاهرضعتسالاع كع ادع ردواربصقنیبهنسکر بوکس تو

 تذاقو یرمسکنانكل ذك ة را حفلا و لوكس كفاقو یر تک کان زاصمتلا از دهدهکماربصم |
 5 هرس اهتلبسسکآ داصو قنات ماقا رد هشت یراکدد قو هکز ده الدر

 رطق ' || يي لنهرظقو ةنسانعم مم ذر وخيال وک تلناطو یه تفاق نطملا هنسانعه
 | ققصطو ل والا بابا نما طق رط ةت هر وءالا طق لاقي ناري د يد ةخفمط هنر نطق ود |

OOOOعلل تیوطخ لاقي نزد ةدهکمزود ئاز طف  | . 
 هلك ك ناطو ىف كفاق نارطقلا نارطفلا قلمطیریخ كبوصو وص التبت نا طلا نا طلا هتیلطاذا

 نایرطقلا هود شنا طق هلبنوکس كفاقو لكف كجم روطعلا تھ
 فزرح:لصا ون ردەنل ات نعم هود شکلنارطو تالذکه سقف منا رو یف كف

 || انااا ئٹلارطفا لاققلوا بب رقهغاط هر هلا تک هره اطعالا ملک ال نمنس هل زىم ۱
 | لوش لب رسک ناظر ط اغلا تهذاذآ ار وطف نطر ال قرض لاي لکه نت روطقلا طعنا |
 . | هیحان اهلنوکس تاناطو یمعلداف ز ولا ہ طاق بلا لو لا ندی ناف اد ىو کر لپ اد ۱

 ' || رطقور طقو هنس انها دم تلر طق ہزوکس نفافویف نا نمش یابلمق الا تس اتهم تساچ |
 لات کلم نیش زونلواروغبلکنآ هکر دد قلش یک ساز ڪليم و ق وكس كناط | |

 اکر اربد جاغ لوشهطقمو هتسانعه«رمح ل زاغن دوعهدنحا كا TT لوس یلصعف تناطویوکش

 || كناطوقرشک داف نطعلا. هن انعمقرموط رروق ہنعا كآن ابا كزا خم دز اون یر اک کک ا |
 ۱ ہرطقاکا هکر درب نشجز الذکر ط و نارطق نم ناف ہلوقدنمودنسافعمر قب رد اھ لینوکس

 وطقلا نار3 حد ہلراطق هودراظهو هنس ادم رومغی رد ی چ كرطق رسک داق اطعلا اطفال

 ع وکوندیوکهکر دهنسف لوش هلی ك فاق ةر اظملا یججشاراطفهتیتضکالذک عار زا زض
 | الامرا!واجا داغ وقلارطا ل ةت لا تالک ولت هل وب هلو ك ناطو یف ات لادن

 زفتوبنلپ قلوارضاح هلتلیدیدشتو یم كناتطو هلتتفف رططقتا لبالاراطخنا ذوخ وه
 هات: یا ارب طق: ر طعف هنعط لاب قق ارب هرزوا یناجرمرکتلآ نز زوی ربطات زدتغل هدشناتعم |
 ها نلعهاقلا دار طفتف هرطق لا PO AE : رطقت و ابا ۱
 ولو دید مغلر اس طو: هود لبالا مطعتو زر دید جف یت ا :

 عیراطقز | تطفبوژیدءزاطق مود هس اق یغزآ | كوخ ناف اان ضا: اللا قو
 زارطقالا ر دزفنیک کو تینا جم دانض هدنوخناو ہللاھو لب نو ٰضاضنو زرا

 ` امدا تىلا اط الاغا شب لم روڈ توا لنمو ىر ىك اط وهلبنوکبس كف رنک هرم
 قديما تن ونسک مان ىزا ءان یرطق هلدیدشن ك ناب نرخ آو التف یزو سیل
 زالوا نون هرطقیزاعقوهوادوخ أمن دلانا یز :طقاخما' سا صا هکر ابدت ۶ هل وشام

 ةرطنقلا نادهنسادنعم یزلباقننآ نیترات فال مر هدنندب ناطق لنت
 نکس ونو (یرتنک كفاق.هرذغفلا رفقا هنسانف رج یو وک 4 فحش ال یو لت ۱

e تزوسکی 1کر نر رك كن رو یسک دخلا عا ها ذتف ١ || 
 ال ہکردلطز یبرکیز بیر ایضمبو ةیف وز ویکیآ كييراطقهکر دتیاهرندلخ نذاوزرربعو ۱
 فوائد نیت ین ایر تخم زد قا یخ یا نوزاد نل فص لیزر |



 ۱ ی it هایش ۱

 6 مرچ یف كت»:رصقلا هبل تونم اعو كرمارخ اوت |
 ]۱ سو رح ۰.

 ی رقاب ی کل قانونو هل, سکو هلبعض كد ند واین یا رضق مع ناوه لاقي دس انعم |
 ا ا ةروصقمو ةروصقم هعناوهلاشناهانفعدلا ٰیضیلد ا صو یف ما ةروصفما |
 ہ2 وضع سحر دذ وختام ندی ٹلا تر ص ةو بوی وا لقتسم هکر دیاد ةلئوکر ا

PINÎقیر هیلربو تضخر .دفزفچ هرثط بونلوا طظفچ ۂدوار  
 و رم هک ی ماسک کش |

 یزاگ هواه انعم هب رص كلا و فو کس كابو یعف لد اچ و ید كف یرزتصذلا
 EYE كنارو هلیعف كل ذکهد اصو یٹوکس لوا وذ یف فا هرمضوقل واک | |
 | قوزا لات یتسد باغ كنار هکر ولوا اکو راد وف ام رخ هن بویلنیا.ندنزبصحایروایآ |
 ا
 || بارش یاس هلن صف ینون ونیفیزش لوف یت دروب س تتت اکرز شب ی رنا مناك تیل اعف |
 ا اان رف رار ام نان زولوا ضزا هند ناوک رد هضم رام رولو تا ی |

 ص نم نالوا ہور ؟وبیآ بواوآضراع هو هکر رد رن سصق یدشیا نیکس۱!نناو
 تم لاق رولوا ضراعیخد هناسنا صرع هلو وبوزول ون تقاف رم هک غده
 ۱ تنیس لا: درن نرخ نولاق ند هل هکر دهن دلوش هلع كف ۃراص+ ,تالذیتشاادا |
 کناف سصقآ شصت ا هدنتسانغم لادن اتلوارک درد وس مسا هلیدید نانو نوکی نوا وی نک ا

 لا لاطص فن وهف ساخ ا بالا خا ارصقر صف ملا بیع لات قلوآ 2ضف هل صف اباضو

 رس ثلداص ینصاغلا قا ر ظن هیریغ ندنجو کر ر هکر زد هتر وع وش فراطلاۃرمصاق
 ہک ن درغازب هلديد نند اص و ىع كفاق زاصغلا درا یار ماقام اذه لاس
 تب زد هنسانعم قمرذازب كل ذكم رکان زف لع رص قتلا ید روزمیککردذوخ ام
 ۱ ی تنور ہ دیک نیرادفمرب تعب دیسک هق هدزهشوهٍن البصر ضقت وا زنم بولا

 ۱ |6 دامی ول هلن ام و یخ كفا رص لا ید هد هک لهاکت هد تفربریصفتو
 ۱ ر دیا ٹکلمو ہمذخو ردنالوایحاصم شرالا عمو دم نار صفو رولوا لو هنصق ۱
 ٤ دوا فن هدابز هیلسب هدنقیدنکب مو فقه ناپ یحااص کز رر دلال وشربص و

 ھرصاقالا هنن نالواهصف دابز هلی كزمه صفا یجب ر یضقلب رک كفاقز اصلا
 یر لکه داصويعف ك فاق ۃرصفلا یک غاض هلبارذصا ىج لارضقا لب رسک ك داصویعف
 سر نصب ERE رما لا هلو اف هرشط بوْبلوا ظفخ هدوآ هکر دتوعلوش
 بر نکس تا یرخ ؟نقراصتفال ریز هوکی كن دتا

 | هنس وک ەر اغار مشا یار وی سل ننه تربضق كلملوارداقاماةزدقلا قیمنغ
 BES ENIS هخحرغوط رادلو ماقلا ر بصق ترو چر اصف اوزار ده دمفلوالخاد ||
 رست و شی ناشی هوا ماسال ۱

 ےس سوم ےس سس سس سس سس سس یس وع دس

| 
| 
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 و
 ےہ

 وت تا
 2 قبا: وکس كندو یر کک كفا ری راشا هدست نییبصن هدابل

 | کشد قوی اونا دز رک وا یت لا
 | هلی کلاراور وەارضف کَئاَقر دب كتر وعرب قو هبلا یرمصب خط زر تنفا ذو هاوراذالجر تی

 ۱ ییج ۳۳ روشن فان هلصرح ہیەنشنز لیا هلم ېم ءاخاو هی همه ا حط و
 نوک ك نشو ین ناف زمشقلا یدحاوالرشن ہانوکس ك نہ یری ڪڪ کف

 | دنع تعزااذا ی الاول والا تالا ناشف رخ رٹفاو هوشقا هرغو دؤفاآت شق لا
ONEكبش و كفافویض ںیم مقا ال شقنهنرسشف لاقب قع قص قباق  | 

 | لوكس كنونوی سکه اشفنالا رشقمقتسف لايەن شاي وص یبا هلبدب
 ۰ | دوعلارضیقنا لانه" ریس تولیوضن دنن اق هنيو یب تر رض تو بش ا

 | کای ران ار هرشاقو زوم نیرو هکر در ومت لوش ہللرس کک كنپش ةرشاقلا رفیع
 هلرسک نشو یف لفاقرل لو نوکیا ان هکک و باپ وہ وص قرد نیل ی

 | رشالا ترج هدازز مف دا یشعلارذکصینارمشقرمت لاسقب هنسف نالوا
 ۱ سس توت نالوا”یع -اصترج هدانزدیصت نر

 | رربدیخد کوا و ملک 085 رانا شراب ہکردنآلوش واک عدونا
 | هلنوکس كانو نخ اکو یمنص كز لسنه نیس اید خد تیکس و لینوکس كنج

 هر -وشاقنس لات دلی نالوا طقةرور املا نو یل روش املا لری دهد هنس ال الوا ثروشافوا
 راش هغر نب مکن ریش هکر دیدآ ی مابا تنی لب وکس كلاب و یخ كنپش یعض كف اقرب شف ||

 | ةئاوغ ی هک زدیدآ كنود تاکراررب ہلب رسک ك نبش شاق .زدنزا وهاني رکان بو اعم نا دعصهصن ||
 | ي هودتاکرالوا سپیدر زغوطتاکرایرلءود كنموق رانا کی

 | اله اموع یرالهنو یرانانمب را هرغوط ینید بوشنآ ه زا هقان دلو دنک ہک نرایذلا راع | 1

 | بولوا نخ هلینوکلسش لنشویرشکفاق رایشقلا یذلوا لثف نام مو |
 ازارعشفا لج رلادلچ عشق لا كمهرتدو قهروطیروا یاوتزارارعشفالا' انصعنالواراوسهان |

 ازعاشفاا رعاشقلا هنسک ناروطیروا و ہلیدیدشت ك نارو یرنسک كنيعو ینوکس تفافو یمن لپ رغم |
 رب رعشفلا رب رعشقلا ءاسهنعیدلوا دن اژا یدنلوا فذحمم زدیعج كرم قم هل رس ڪڪ لنیعو وف لاَ 1
 | رصقلا' رصقلا "كمرب روا ییونبونطجترافهدوک هلی دمو یر سکت نارو یف وک لم غ اندو سس كذاق ||

 اشیا ارض ہتوئا )اشبك ی شع رواگەد ةنسانعما هکر صفویارس هلنوکس كد اضو لا
 ةد دنس اعم قوحرطخو ك اتیا اذک ل هفت نا رص لٹ واکیدهماش تبان ل

 دا ۱

 . | ر ولك ہدەنس انعم قلعاشجتا سیصقو هتسخادا"لوالا بابلا نمارصق هرمصقا
 كاهتسنو و هتیخراادازتسا !تیرمصق لقب وب دهدهکمزیویلاص ی هتسفو ۱ دمنیها ناب سس یاس ||

 هی هنشنرب یر و والا ت ابلا نماارطقَر صفا ةولصل| نم ترسجق لاقل و |
 :ضالا ترک لامف وتزخ ااه دواک ا دکل شان مخ لا شو حا

 یر کا كل ال فلو سلف صوص هنآ نیدوس كنهفان نعي هلاهرذتلعچادا

 تو ثرتصق لۇت زري: د هخراغآ بوکو دیزپرنصقو هود نلغاصیدوس هلی ۱
 .مالظلارتصقو هنسانعهرابارس يج فلنبتمض روصقلا روصقلا دنمفداا اضبالالا بالا نمارصعهربصقا |

 نرد هدا دخلوا رجع ندةن تفر رو صقو ندنرابع بیو وج پا معا !

 سلام لار دخ اقىر ندناشنقواوهل مونا وم تما

 ان ورا



 ےک
eam ema aمس 5 ۔ےس  

 ر رر ةر لاق كا نار یز نو یوم

 ده هکمرد سا ٠كة و مز هلید دسنكنابو رنک كنا ؛ازو یک تار تنم ژ یف

 هرات هان تا توص هلیسانبهززوا یرسکننانو وکس كلوا ءار یخ كفاق راو ۳

 زانی ا عود 5 راغرقوزاعرعالاز شلو عومسلزندیعابردچ کارتن اللهم °
 تے لن ہذر هلبف كفاق زارفلا راز دهتساتعم ما هدکعبآ تو هزوبو ہوا ساخر ی والم ۱

 لاو قمر E ر كلذ لن لتتم ر ورفل رورفلآ مزا بابا مرز و درا ناکا ترقه نر رفت ۱

 ES بد ىدا 01و ایشو لط زك هدنلافنرو رش رور فو نالا پالا نماز 2
 ]| روکر دردضم كاذك اض كفاف 2 ةرعنا ارورف قلا بابا نئ اتبع هنر زن حاوی

 و یو او اب بابل ن.انیع تر ردوا ع تا )رو لا ھا هنن انعم عصا ٠

 اف زارقر تشک همه زار الا رز رخ تژونمدو تعلیق تون
 ]ات در سن عود توست هفوف وه نما ےظاالفزذن قحا طعا 3

 ۳ هلت ارح هدنرح تلاحو هلت دورب یشانزوک ہد رورش كى یو ۳
 ۳4 ابد یخدهغلوا رھا طظ ىلج كنهقا رار داو ةا رضا ادا قلاب رفا ی اقن از ول ڪڪ هده

 راغی ەزؤ رظهومف هللا زفا نان ی اکهدهنسا نخ قع | راص را ازال جئنا دانا تب 7

 ید کن الا در اجدرق کان ا وکر دلا :هنسانف لک ر ورق | ان ندزآرف | یم

  ۃولصاااٰوزاَق ثیدحح' کین و هنیزقاذا ها افلاق قاوا نکاض فل فاش ق كنارو

 7 وک كاتو عف كنات رارفتا زالواندرافورؤلوا ندزاافو لا نوا رک

 نو را ذهر رفا لاقت قلقر ارفرب هلاد دش كناوو یر کف نو یخ نان هر تناو ||

 رپ ٰیربخو ری دل :هفرارف هنر كمروتکهرارقا نس مرکت ار لع زره
 erk ىع كنان راغ كنات راقتلا رفتسا حر اء ظن تر فلاش را هد هکر رعت |۰.

 هد رسک ترفه زازادالا زازاالا رفتساامیاهاک ین راقتام كالف لاش هتسانعس زازهتسا |[
 رک ها رو ورفتسا اذا حرا لوقلاءامتفآ لاقلت تار ارق ممن تا زا
 و اهم تمدتنا اذاهزار قلاب تزرتفالوقت زرد ید هکالکآ بوذا شۈ: یونس ناکود

 ۳ اه +زارتفاویدارورت :مکتردوص نوف ند ہر کضٰو ذا و بو
 ۱ نرو دهد قوه و فو طراز قا ورد ةلاب قصت اام تزخااذاۃرارقلا ترزتق لر یخ
 ۱ ۱۳ FERS هکمرعم هود اتو هتل غا اداروزقلاب ا

 ۱ زن دوش هکر دماعطل وش رونلوا تباوژیند هلرعط یضع عبا و ی داف رش

 ھی اعدخر گا اذا فر مالا لغ هرشفلاش قاقرطضم هبه ذرب یی هکر ہل وک کن و ی تفت اف ۱
 1 والا دیا كنب را داخن ہللادضراتآ هکر دعا جر ندنس دف ها فو رم و
 | خش كو راها هلع هرس لاف قاقراعضم هدست کت برکات ننه
 7 ب سو یتہکپآ رنو رسک ك نیو یف كفاق ٹاذك رال لاو لارا كتل تدننواا
 ده ان انعمهو دل وب هدیدشن كنهربخآ 7 یو یوکم عو یا وا (۳"/ء9)
 ST ویدیدشن زو یش كونو ین نفاق یر اذا لک و ک

 2 لو او كفاف ونشا ہلیر سک كنون یدلق تبار یتو یا را تب ورش ننال

 روس ٹا رفات ہللا ادرار دی دهئالسر اهر ووزۇ ةدو د مرا را ۱
 و اھ شد وتو یرسک كفافنیرسلقلا ردردابصتالویمنآدآرمندهزونستیزتا

 و ك نونو یرسک كفاق نر سنقلاردبادا ر شرب هدنیرش ماشروئلوا کس وو ۱

 ںی مے ھی سم وو

 برج
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 | سواد تو خدم زغم یو ها سه لاو جا لک هدیعون نیرو 1

 ]| لنت پوریا ریس هلظفل ص ونصر هدکد تبا لاوس نس انعه یل رج ذقن درجا فلخ ی دتا یا

 لم روسو یدید ردوبیمانعم ۵ !ر>ٍدقم نسعرلب یتیحوتمرونس نالواهدنبد وکه ریه رط

 ۱ یعمصاورب جدا مارآو عا مارآہلیضخ لاَ رارَلا :ردەنسانعم یس لیدیدشتو یخ ك نونو .

 | كنابهدنرخآو یخ ك داق یرارقلا روش یلکشو و هصقیرافاباهکر دنوبف عونرہزارفوبارف ید ۱

 || هنسا نعمراومه نیمزر زود نالوا ر ودم هل بج كفا ةرارتلآ هنساسنعم طاوخیز رد دیر تو ۱

 ردهفحرف یسا دعام ن ددیعو نازی انشزیلاجراک (ر دمت نالا بار کا کب رد هنسنر لج كاف ر قلا |

 || هتسانالواقغوص هرقورفوهنسانعم هجورفزل ید د دنسپرواپقوارفودن سام جدوه دید ۱
 : | لاق رارید خد هککو دوصوبد نویسم, كلم وج رو ۃدراپیاۃرقدلباورق مون لای راک هپ نعم |
 1 | رفوردوص نا وکو دهکلوچهلیض كفار ارقو قرحتالما ةرارّملا اهیفتیصاذا اهرقاردع تررق
 كنه ضکر و تیبصیاراءاه نمود سر لع تدرف لقب رد ید هکک ود وص ها هتک
 ایچ وس نخ وبسایت لار . دەك سرپج ہک الوق

 ردهدنس ورلبا كنماربب ناب روف هک نرادوکلوش هلیعف كفاقكلدک_ یھلا مو ةراقفلللاقب موم هراملا هرادلا

 ناترقلا رانا تکرچ هی بودیا ار هدنر ال قلب هدنوکل وا هکر دوښعاب هی راکدبدرق ویو
 زاردیا قالطا ید هرارور وو هنسانعمدرب قعوص هلرعص كفاق نقلا ردماذخاو حایصلیقف ذاق |

 راربدیخدر ةبتعقوولوا ةاکویدلو جوی تن شءدنع مهلوقهمو
 1 ۱ كفاق هرورعلا وبدنوشغاب ارکو دةم وجبمرکصندکد شب شآ هکر دوصلوشهلبض تافل

 بودنا حوتفع ییارارفوهدزوایباو ندیم وار و ٹپای هند اکل وج ر دهن لو اس كلا ارو

 || ەنسانعمەلب وطٌف نفس یک نالوا نو رواہ :وکبستللواءازو یم كرافاق رو روفرفلا يدیاربدهر_ |

 رفارق لصف كنیخرقارق ءرغمملوقهنموردب دآ كب وصر هاب رسک كن" فافو یی ئالو فاق رفارف ا
 كنابویرسکننناویمضتلوافاق یرفارقلا رولک هدهنسانعموازاوآوب ارقارقوهنساس«یسارغ |

 ءاحیداحو توصلا !نینجیانع رفارف ورفارفداحلا یزد هسا ءتو ارا وا اوا یکرف ںفار لاد دشت

 راتد هست وای :رفوق هر ۳ ةرفکر دذوخ] امندهرف دف هلبا نفت نکرر ر وسهودهکر د هنینکلوش هد هلم هم

 هدرایشاصعبو ردیجسا كلج رار هلی دشن كنار و یم فاق نارف نارق یلامتهلاءایشنارولکم کت

 دشا لار دنسانعم قشوص دلی رسک كفا ةرقلا ندشعلوا لامجتسا ید هدنمسا هر دز |

 ]| ر دیا تد وچ هد نرم هک رب د هقول وش هردو هرو تحت 7 :رح دن واقایرو ةرق لع رح شطعلا
 ےدلعزہض نالوا هداهنرف نعي ةلعلل ءاهلاو ضرما هيف قاب یذلاتفولایااهترف تنهذلا توا |

 ین هیوج هک ې که رج نہ اعم ناد ضلع یر وقلب دند شت كنبو كنارو ہلنپ نک ةبرقلا ردم چار
 هب رخو ر د هنس انهم قصروق لرد دا خد کاپ ول و هلبدی دشت وی اک یندكنهلمهم ءاروی :یئکكیج

 فاق ریزاوقلا هش هلی دمو یعص كنار ةروراقلا رد ردندنرع ءاعصف هیرقل ان بوہاوردندلاچرءام ا ۱
 قوغصلوشەلیدمو ىع” کنار وما صف ك فاق روزقلا رورقلا هنساضععزهشرش ىچەر ىك نر ۱

 یل رؤف ارب در توام مس
 كرذنم ن مع هکر دیقا كنونسک مان دعسهرقرقوهنانعم كمر دککو ڪجو ترهل الا ن نزواآ

 ؟رفرف هما | ترقرف ل اف بد یخ دو نیر توا نجر کوک: فرقو یدرولوا بیس منیاوکیمہونگیمض |
 | رفارقلا پدید هنر اوآ «ودوتوصااهننعب فر لاقب ار ذ ین د کم دلوروکنراق رق فو |

 هلن نوک تل رو یف كلفاقراقرغلا فاقراقرقلا عچروهیوص افصاذاربملارفرقلاق یجب كن ویتف كل
 نارو یک ءلرلفاق ربرفرقلا زا رده نتوصل قاس نکند ا رتن او اصزاوا

1 

5 



 ناف

 دارو هفت اونہوا :یهونکو هلو قاد |

 77 تلف ۱
 زا بش ریز رخ دهیم ۱ قالوا ف ر اجو »دایر
 درناو كت تلا دو حف لا حق ررد یی اره

 سل نخ اردقەر او هر دنا شا ترد لاقبرؤاکەددنسایض ردذتردو هام ۱

 ۱ عادا ثیدطا قورولک هیات او يزيفاعآ لوالاو
 جس جس ین لو ۱
 واسه شن یر آو رک نرس تو یر اف اکا عن جو تمل اور

ARIESوتو  

 مارا زاد نشت میش و
 ۳ او اندۈدىاة رق ۳ کهن اما ثراپفولس اناا ۇر ىلاي ۱

 تال قلا ید لات کیل و دن نوک اف دہن
 وھی یوسی ے یہ
 ]| تنو ىد دقت هززوانانلوا تبا ور ندوفمو ةهفارو اَور سل نکا ۃرداق ی
 لب هدف لإ ىر ك نرمه رادقنسالا اريد یا تردخ لاقت قلناروایهنز رکن
 ذ میشی قہ قمار ضاج مسن هیدن شو ية كا دو هلق ںیقتلا اریختلاودسا
 کلاوچیماعطرادنقاو قلواراهبهنسار هلن وک فافو ي نک ك ]هزه نادنفالا
 ابری اوتش او نو وتش مانووذتَ لا فور دف ناونطاذا موغلاردتفا لا رید یخد

 جا چرا رش لیق[ های افق خوبم نین جالبی زیدقلا
 لقیرافصت امار دبع امن وم ج :وکسبالادویرسک اف
 یخ لیتر نیا میدی تا دو یه عااق نآ دل ین افالخ
 7 لا دو یزد زمان ادخالارتیل کس نا هقان كن عاصزروددوفرجلک هک فلان تای
 ءا: جا در ضرر وکی ده لوشردقا اودنسکنالواربصق ندلاخر انکم كف هدنتناموا
 فاقد تولوا یساضعم قلب والان هک و دیلب اقم كنف اظن ہاٹ ول دنم یا ندای
 ]| نزد ید مگه روکهنارکو تلخ بان كلذك هيض كفاف ةر ال نسف نالو الاب ان یک تالاد و یه
 | هیزکت انکل ِدہلاتقو یعض كل دو لتعف قدقسا هنهر کاذآعبارلا بابل نم وشلا ترق لات

 E یادت وو
 ناضتچاندرانساجکز دیک لؤ نن وقل طاس های كلاذو یعف لاف رود نم کا ذا
 ںی یو E TE هرزوا

 يخف يخط ك فرق ,ةرذغلا نمایم

 تم دن ٩

 هروذاشلا هلوا ہرزوازبھرپ تدرازبنلک مزالت نیکو نا هززوا ین زور
 3 خالکوبی کد لوش,هزوداقلاوذزهرورابلا
 کا و نک كاتو تل ندا ردفا سایپا طلا یاةروذافونوروذات
 و یف كل دو نوکس كفافو ہت سج سس



 قۈك كونو ىى كفا ءاربقلا ءارمنعلا ردیمچ كبر فلين نانو فض خاقارزغل ریقلاهننبانعمل واکچ شوق أ

 : :قوکنك وو ی كفا ةَرسْضلاا رٹقلا ردیناعوص ناپبلبا هلمهم داصو هل هم نعال صنع ویک ل صانع

 جک نیا ار دشلوامفاوربش ى هدر شا ضخیم اتهمته دا متا باعلي ابو
 نون مدنبامویم* كنابو کفاف ربنق هززوا

 لا دیلوا نوجنا تب فلا از داش فہد زر نو چ غمت و آقا هاب ولف رح ىلا ان |
 فین هدنلاحاتلهرکتو ہدیلاع الف مر ولوا فرتمناال والم یرفو ى5 زا واال وخد |

 هلوادمفر> عازف رخ هک کمد کمو اما وادرهیعا ریحر زاعلوا اننریغصتو و عج ندنالوااز ەتو زا

 یم كفاق زفلا قلا نارد ەکان یهلروةرف ا قهر ل اعل و فەن هتسانعمروت هراب رب یدحاو رق وَ ۱

REكداب ةلتوکس كنانو نم كفاق كلذك ةا ردنا هد هرظقنال  
 كناتو یرتنکكفاق رل ةنشنانغهدایصسومانرونل رکب ورکه نیما بوتاج ند جافا کی سهتلموک ۱

 هفوا كجوک هر ور دهنقو| ناب هل رسک ېم تام زمو رددنعس# ناز م هک دن ونرب هم

 ردیرلاکدہد یالب وا اعراب لوک یخ نفچن هبنوکس نو یرسنک ك قاق قنا رارادیخد
 نسهفزا كنءود هکر دنال لوش هل هتک نت تافل :ردفیصنمالو فر هسهدنناهف یا یظفلهتفو
 لاقب روید ید هناملقنالوا هرزوا نزو ماعرتافوربعلازمظرفهبال قاویارناقلجر لاسقب زیا ربا

N کر طفت ر دم اح هش ارغوا لودر دشت و یمن كن وهنینعف ملا تاق مطل اق اربد هنا 

 ناز هلم كفاف ر افلا هنسانعم تتشراربد ید هکر ردقو ہنمانعمریمانسلا سوز ردیراشاب |
 زدننا خدا ازفومژ ژانقفتر اذا نا بابا نمر زف رت ارق لا قب هنسانعمءاوشلا جر یسدحار

 زانو یف ك فاق لا رازیدهدهنس ها ردوعر اتفو هرز وا قباور وگوبا ندعب ارباب هل رسک ئات
 لوالا فاشبلانماروتفو وا6 درس هلایع لع رف لاقب كا ارب ضن هدا يجفف رولا روتقلاو هلیئوکس
 هل رنک ار هینه راتفالاو:مارکتلا و قلع رمتعتلا ةققنلا قلع قيضاذا: نالا الامر تقبو
 الل تو وانادسالل تزل وفن كا مج نذار کن اربتفتوهدانعموز دتغل ید یچوا كران وپ
 راقاوردبفقهكاو ییدس ان نوادنصد ایصبهدح ومءاب نوکیا ز منفی زوهز اهدا

 ء | كنابویضكفاق ؛هیرطتعلا. ردیعسا تالحرر هل
 ]| كناو بنوك كنبعو هلزتقف یزتیقلا یر ؛زدزب ضجر ید دشن كِابوەلبعض كل ذک ك ئاطو وک
 || یزمف یدتادّم منا قلا ملغ هی نالوا ولوا یلدا هل هروصتمفلاوهلبضف تالذک ۱

 || زور دلکد نوعا قام :ردوظاوکنردمدئاز فلا دنن هلک ىز ەېقوز پون نالواد يدش وم ظغ ۱
 || هکربولفرحیاا [یسایلصا فورحهدبرع مالک( رنو ع انا ھك ر تاکو ین بلقت ند رح |

 | ولفرحم شن در کل ز لک د نؤ فا تن فلا نالوا وبر هلو شہلوا قاحااکا یزاعہفا کر دقو |

 1 وا كن اربنق ربانفلا هنس انعهر اغيوط ر دنغل هدنسانعم ره هلم كفلاو یعصكنابو

 ۱ فرخ تیر ارز لغو حرطقورح نبرد كلان لی سک لغو یخ كفاتتعابقلا رولوا |

 1 ہلواظف تالذک كنانو کا هزعلا هزفلا هتنانعمز اخ زوت هل راعف كاتو ك فاق رتعلا یک تواحومناوطما |

 |[ تاقخ جی هد نا ؟رشیر فور نقل لبن وکس كوا وو یش ك وج بوجوریدقنلا نسبح یارتا بوج ||

 هز رار الو هدراهرز لردمو یرسک اتو یخ كفاق رتل طفت لا قبا لاتقللاپناذانالف |

 .[| لجرا زقاو دوملاب ت ضتاذا ةأر ا ترتفال اقىر ولك دهنسانعمقلواریقفو كا لات عتشاد و غمار

 ي لام نسا دوعڈ حار ہار سک ك ئات وهلنۈككفاقو مت قا ةراقملا ی یونو نج وعل.دعكفلاو | ۱

 | یرسکفاکء اکو رقم ءاک لاق هنشنول هار دیشب نانوهابهف ك فاقو یم یم قلا رفتفااذا



 دوو

 ره

 ما و و

 :ءانیق راروغارب اط شمزفاک هکر ددوسینکالوشهلبدمویرسکنناهویتق ك ناف |

 مه ٹیم یس ءاربفہریفا تیلاتربف لون ارب د هد هک نفد یی ردود 9 ہتماض ۶

 درو تراجا نعد قدم و كود نک بدهد نفد یر رخ رو نذا زا نیس هدک دنیا |

 ::یزاب وهف نف دیار د هل تریض یا هنر فا لاش ر واک هداهنښباعم ق اقر ق ر اقا ینا.

 ہو ی ك ۶ هروغلا ردیس1واوکارف ہداہز بولوا بئاغ ینشهک ی فنون اقر زۇ 1

 کیک کیل لک رلکبد همواهلیدی دشت كواوو ی نا ةاروفلا رو هنسسانغم |

  رهعلا.رولوا هدنناجییا كنلید وزارت هکر ذروفد لوش ہار ارس کخ یاناف | ۰

| 
 اره لی وکس كنار و یف كناهو یمض كف ةرمفلار هل هدینانو ىنۆكس تاناههدلوا یوگا ||

 یی تاهو هم رہن ام نیر عفت هزکضفذیآ سس هیات ییرپسپ

e ۱سچ ی دا  

۳ : Freمو ناب یش كی رقاد مج الب سک ابو یھ كوم  
 ٹن كناب و لبنت كابو یو یری هر زوا یکبدلکمادراغشآ صور دید ج كنه |[

aan muma a سد سس وھی n SOTI 

ETT ۱ 
 ودر لطمه و کس كفاکو یف كاف نکا ہدع انعم ر کفر دولہا ہلا وک قاما یر سک ناف ذکی ||
 یار مو ی اسم یکم وةعيكاذك هنس انعم رکعت |

 ]یہ رکنا نزو ىلع ربکضتاو رنک نجمه راکفالا:رٹنکلا قام صفا قفل و ةج اخت هيخ
SEEورك فلا  Re 

 8 اف زوغلا نوھلا-زوبف ارب رکا رثک هرّزوا ینزو ئیش هلندب ,دشاو یزسکیخد تفاکو ۱
 ت بو تشاجا ار وقواروفروختردقلا ترافلاغ قنا لنت ناروفلاو لوک

 | لود یف نم انالفتبنا مت هج اخ تمهد مسهلوف اوقدتمو لزید هفت اعتالموج لباد چم ۲

 د هب شف اج اذا اف راف لاقدر د هنس ا عم ب هلب رسک ت یسک ەرە اف

 :هنسانعم قدش كايا غا ةر وز ساس نیش رک وارو نف هلنافاهژوفلا هزوملا ندتخآهدفژان ۱
| 

 یاروفلا تأل الاماذ کک لضاال لاق ر دخوب ید غم ن دناغغلردعچچ راد هنس انخم راوهآ
 اونو هليا هم لاد بدو راربد ہذلاص قرب وج هبا نیتلسمم نیداضهصبصبواهمانذاب | |

 1 تار ]دیس تر دا كکلموبنیفضت هلواوو یمص کناف ةراوقلا رولا ةف |

 بتن سضش. بک اوج دز اوشهتوکس |
 هد هژهفو هر هف یبصا و یج هتف كنهزمهز اهفالاردهناک نرضللا ؾ لاعن ره لواهردبذآ |

 نا زر ذرت سازی چاوت نالا مکن د طلا چت نش فو یراختفت |
 ۱ 5 رر دبا

۱ 

 ۱ 5 ق ودوا ت نت وام دوم نوک كناهو یم لنا ناف رازب تورا دشزاقب اوکو د نوازا | ۱
 سس زھب یل ضا كووەلبرسکٹ هثس اتعم سرادد ءیزارب | |

 1 ۶ 2 اۋا دنآبوناوهتروعرحآ لازنالا لبق بو دبا ع اچ هلتر وجر زار هلنوکس كناھو یف كنا |[
 5 دم جر روح پا رهفلا ردشفلزایهتندزبدنیرشثیدحو ||

 بل کس تایکرذ درانع دؤایعااذااریہفتلجزلار مق لاقت ہنس نعمان ار وپ |

RUPEESیہ بیج.  

 يه کابو یف یمن اول تار کد ہل

 ارن كل ەزمه رابقالا : نىك نالوا رب منام هب ربقف ہل دشت كنا روی ص كاب خا

 اض جاج ید دا اض انرفافج ا ےع رش ناب هترفا یا هتربقا لاقب كجا رھا:



 | تاک حس و ۱
 بردم طسو انوآ زن نواوا هدنانوکشبق وو ملارففا لان شا

 نکن

 اداتتا رانا ز دنک یکی دتهیف رد لو ندي دم اط ہر سک كنیف ةرعاَفلا راجا نزع | ۱
 | یوم كواوو هیغفكنقرونو نا دارون رغننالاقب اج آ يهجلزوکست 0 3
 لاپ رب نالوا مساو هلی لادک گنی هل وكس كنافو یتش نی“ ةرفغلا ند هنس ۱
 .یالزکه بهم كاف زاسففلا ینا درب كنک فرا هلصف كنافة ةزااَعَهلا ةعساو شرا ىا |
 | ردیعسا لنصلق سو هیاع هللا یلص كنين يغ كاف قافلا :دنشانعم هخزوک و ایزاککهفرا |

A 

 جای ای نالوهدف تب ویو قمه رخ نر صف لف

 ندا ي دکل وقنمطزپسک كفاقو ىم ك ناف رقملا ءان هب رب دیدن بر |

 زا رفقلا فلا .هنسانعم هیهاد تنا مر نیک ك قاق هرفاعنا هراَعف یکشااذارتفلجز لاقت هبرعا,

 نککهف وا و کف فوض هام ءض ردتفل یخ دل بيم كانافو قملوا كلام لام ملن وكس و ۰

 ۱ تبوقاطشدرکر باک او نوبل ار نرو كنو د زوق و هره ظر اقف تر د کسا ذا ةر ذاقلا رمد ل ةب قمح ||
 فنا ترة لون هلوا مار توتا: قضا اندر اس ر دکمدب ات ویل هشدرکل وا ییرالویو

 [ دلو کر نیو بم لو هاو نی مد ی و ی تک چک 1

 | هنانک نایلوا یل ام هلل دمو یز سک فاقو یف ك ناف ربقعنا :هرقاامل اهن لاتعد رسی |
 | ەكەن لوا نیکو هلوا یشاسعم دجنو جیب تنآ تخوا ریف یدنبا تیک ۱
 ایی دیو و الا تیس وچ ہوجا سس ا ےل

۲ 

۳ 

۲ 00 
 19 ما

 دی
 ۱ 0 راست فدا ار ہا کیا رو 1( EÊ اج خس

 یکی زره دام رخ هکر زریدهرقح ® وشر ةف وزر د ىد قیدحوص نا
 'ووفخ هند كنادمامر خ مرکب نزو ىلع رفقا رر د ید هب ەنساک ناصیککی ی ء8: ارقد وما

ROEااو وار د ها دفاع رخل دن دش 5 كابو یش "اواوهب  

 هدنسهقزا هکر دول لوش لر دیدشتو یخ فو عت كم را ر ۱
 بحاصو رد هنس انع» عطق ها جم یاز ندنو نور دقت: یا رقم تقی انس" یراکدک- |
 1 تنرد کا رولوا فلاح هب رھ و ج مالکر ہاظ یزہف ہل زاد رش یر تفم هداف ونقل -ارص ۱

 هک کمزالوا قیاطفو یواتسهرمسش» رست هسر ولوا هلا هجر کخاو رو 3 ِ
 دیت هانوکس تانافو یربکك نراه رامقالا ہؤا شل وا فک نادر ذ بو ,

 ہلا یر ر دخ صرف ید دعزاف مراففنم ٠ كنكمائادبصلا كرقفا مهلوقنم نوا
 . | كَعارفف راقفاو اهکرلاخراهف دعا یتقان انالفترتف لاقن ارد یا هکمریو

 قئتان ردسا هبرمضق كغلاو نوکسس كفاقو ن كنا یزقفلا' یرتفلا هنلاهزقفالاش ۱
 هل دم لا رش نالوا وی كفاقو هلق كيم :فافل هدنسانعم 1

PASEكاران ون نکلون دانغ یکه انغاام ند قو و دعت لطف ہنففااعا  

 e و موچی
 سس ےس سے ویو ت



 ےک
1 

 اینچ یسک دا یوزر در یک یس و وجر تان یتا
 ادییعول ورونلواقالطاهب ہدای زن دیکیاو هبیكیارزفەكێ دی درر ذامنمنخ ۋال و ەل ىق ةدحاؤ

 یوا یزەم كيا | ال بونلوا برت ل نم ہلا كيوب و ہننماتسنعم یت دجردیغما تغالغوارزف ۱

 ودم س) رددنسافعم ےک ہل ستوك لا و یربسک کی٣ يزممو ناحق كد مک السماکس

 5 a ز* یل اتر زف لاقي رربد ځد هغمراب ی هنسنر رر فور دیر بو آن لینوکس ۱

 انا بوت ارت اقن قاب ف اب یاد شر ینا ازویلنزتعف رازفتلا : هتحیض

 ۳ مس قلوا یرکوب ہلنبنضفرزَلا عساو یار اف قی ازط لاقي لو عساورز علآ
 ۲ ایٹ

 e ہل نالوا یرکو تک لینوکس كنافو یف كه. وفا هنسانعهتشپزوک
 یم مدد 8 ET زد ناغ طعن ضیغب نن اذن هرارذلوا هک ن دنافظعردب دا یساباب كن ہلا نمف

 اشنا ب الانهار اسف هرمسفا ثلا ترف لا قب_هنس انعهفشکر دنا کیانی 7

 5 بز ورق نام الا هاینعت عرکتلا نزاو لع ریضتنا رمسفتلا مردبان ط.دلوم مال کک یر ورم ی ردبآ 1

 | اتیا اذ کک ةر فنا لاف كا ید اب هنسنرب هلبنوکس تانبسهدنسامو یرسک ك ناتو
 ظذ طفل غاصلارطفالانب قچنآجرواەنسکنالوااضفابر سک كنه راطفالا ,نلهوسغتنااا رطف

 اعم طم طفو هنسا نم قچ چ روار تما وک تل و یر كاف

 انا رطفلا هب قهزدزوب نجزو اك هنشکزپهنینکر م رکا نزاو یل ع ریطقنلاا رطقتلا ردشلؤا

 ۱ ۳ تورطضلآ رطف-لجرلاق نک ناچا نچروارمیک ناطو یوکس فو ی لوس طا یطقللا
 1 هری ءموف لاش ئيج ج كل ذکر دمو یزسکناطو یخ تا ریطافما نورطفم موف لاقت ۱

 ۱ را ۳۹ 1 تاتش ماین خو زراجا جروا هلکنآ هکر د هنت سن لوش هلندی دشت كاب هدنرخآویعف ۱

 قا ۱ طب لیلا هلن وکس تكناطو حین ِنظخلا ںایفلق تهی پف ید یک
 ۱ | بواوا و کو درب كان ےس < لا ذیف ناسا لا اپ ہن ,طفلاش

 ۴ را داو هو ابو نی كلانا لا زولوا ضاس

 ید سا هک داند یمن رظفو رب دیخدهفمرابنیدنس رب لطفو لۆالا
 دا مدکد لر هی تعوصح نارعا یکی کمد نو دانم انعمضرالاوتاومسا زطاف
 اض لغ هر تد اشو درب شا ن همان ر طف و ید یدقتا یر دنیا نادشبا ینآ نهد امم زط فانا
 ۱ اس ۳ ۱ هکار دا نعهتلاذاار طفهرطف نیل تی طف ل و دن كما فقوت لب ناک رج رطفو

 يف طلا نطاف معب لاتقل هلوا شمراب سی هکر هود لوش هرس کس تن اط 0
 ی قران تالو دل مط کیف راظفلا قننناداع یشلازطفتلاق قرا دی دشت

 لطف نیب ملوان بولو نا اکر یخ لب دمو یرسک كن اطوا ف کف ربطفلا قتتتیاز اطفا
 ۳ ۱ با رم ن لد تند پیچ تووہ ۱

 ۳ داق رفا رز ردلا نقلوا مجدوخیلپ وولوا كيد ةيدزفلاوةيزعلاةفص عنك قح | كنف

 !یرکو ىسەق قرا هیت كلذ ڪس كنازو هلن وکس تنافو یضف ك زه رزفالا بد یا ||

 NORE ونک نی ةرسفتدا ارد یخ دہن اپ هی قی كن

 ۱۳ کی جو یدرفتنرداواردصم ہدالصاوبو نورطف-یارطقموقو رطف ار لاق

 كناف كل ذك ئروطفلاو هابط كناطو قصف. كنا نوطفلا ردهنینانعم خزر س وجو ریس ایم و وه

 ۱ | تان لا ا لینی اینپ مولف افق وکس كناطو یخ كا ارظفنا ردشل دارم هل وکس

 | وو کپ ہیرو كن هرمه

 محو ین طیاریطف سبح و ر چدر خ ی دنهل ون ر واک دهل انعم هزاز ربطفوزبطخلا



 ےس رو ت و س ت کر -. س

 TIT مک دام لا جیمز کا اۋ التوك درا ۳
 یو ریپ تتسدع ! انجز قاف وهلو بقع ئىقت هنج یدتارایضاءف و ھن انعم سم هلو ول
 خاض هدنناتموبوهنسانعم یم ېک ناب فال کو تالا دو یخ كز كاف روم خ١ یج دداوا زی

 تخ رودفلا رینالوا قوای اماوارکذ هلن وکس لاو وقف هد
 قاتما ئ «لدقو رب اذان بابلا نماروادغردمن لطفل اردفل ات لا تان

 ردغلا كالو دعى واوا تس هاغمزاو قوجهیش»د كر اروم
 لوتتهل دو یزننک ال دو توکسکونویرسبک اف دنفلار اتا واش

 لب عز یر کلا دو نوکه كازو زو یک ك ناف ةر داغلار شعت لان اد نشا :

 كوه رارهالا بزهاذآ اش یا اف نمی لاک از
 لبالا تزها لاق زرد ید هغغارب ن راشید ناوق ہودرازفاو نیو مرچ

 كا رورفلا ورد هقق از نیزلشهذ كلوا هلی ہلثوااسناو اخرا 4

 ءرزوا یهو لیے ق كا لا هلو دبا نار ل کد
 اه رد شو رف کد را الفا شب رٹرفنئادهٹ دلا قوت ولواز ار ڭىن :

 تان زفو کل خم ہلا اض ا نکو هل بکار EOE HE کد
 انفو امسال :راظتانالوالا بالا نال رفهزفا سرفلاترّوف یش رد ی ضد ذغا

 اوز افت م وغلا لاقي قة چال يف كنات راغتلا هلكت ادارمالا ن ٥ن
 هنانتسسادباادااکحاض الفرقا لا ىلج ی راشد نکو کھ لفن

 | افون ةا ردت دیا یدح اویس اکر ۱

 ]| كيه رضا هوزویباور قاسکرادهنس اس هک اتو قف
 قجاف هلرصف كانافو لم باجی لو هو

 ریرفلا بو یوم رر بر e ناب

 oP فن الو ارفلاوأ نوک: كالا

21 

 کیو یه زا لایت یمن 7 راه دید تارا مانو

 بواواهدینر یشحورفببلو نا یمیازازفلا اھت“ زا فلا نال اف وزد
 رازفوراشاب ذم رض بور وکی آی درانالوا هد ےل شا ما

 حوا هکر ولوا اک ومزارفدلیعداوەلانالاقب زاد هد کما ثا
 تانضما یه كمر وک ن شیدو دم ولعم ن د ظفر لی تب افک ب

 تبّرو هرات ا ا EE لا
 فوزا ب و زاربد هد هکنجا كبر نشاب بور وا هنشند فاع د کنم ات
 روفرفلا- ةتسا بنعم تاهخراو د ید کلک رفرفو رابدلق تبا ور یخ دف ها

 و بسر بم جونم كنار ةدت ام
 یرسکكئاف رزفلا حاصل :ت صعب قاذك در اویل ریل ارد کحر ذهایتس
 تهوع واز یا دار نوید

 | كانون ۇ دج نانمدی ت

 ندقلازد هام دي ص اقلط مع ار زر داکد بسانمزاذش عارفن

 س

 را

 س

 ززذ

 رزرو



 ردو

 سن

 وی و یاو ناز رنده رو ققف اتو
 اهر مرد وزار دنن در مزه قا هکر دقنط دلو نب دنا وج وش دوا فزوراوفاک زوثافلا
 ما عون ور رونافوە دحاو ام نینعیادساوروآف نقاب ك یی رار دما ند هنو
 کرا ہول بابا بلا نهم فلان ققق آو س لدو کس كجو یش ناز ریس دریک

 تاتا ەزیمھ را ردلباسقسهقفش نالوا«دنلوا كہ سک هکر عغضابلوش هدنرخآ

 نزن قن وص كاك م کت نزو یلع ربیع یار لقب قة وصلب وکس
 یم كام هر نیفتف نر ف لاقب ققآونصكاذکهیدننو ض كبو لطف زا ندشملوا |
 ]نفری دلار ضومارصصوص رازی و نوک كيا
 | .دنمق يق ہد یم کم یا ا نون وس سے ےہ

 والخ ور تر درسا تک تقی
 | ڭنۈكى نذنراتوك اخرا نالزا هد مک اف نیلا مد نیک دهدلوالجادهنتفورگو ||

 "رز ۳95و رهو دنت نالبعنسبخ هلا هناک و نار ید ۱ و عفو درک یدک ویو ۱

 کت دم دوم بج ۱
 || یدلوا عقاو هل قهدنآ ندنس هفت اطشبف هک فورد مزو ها یدوهدعتلاذ ۱
 ]| ارور اب كا قف نينا روا :یدتلوایمسنوپدرافلکا وز سرا رس ۱
 ۳ همی زی زدەنسانعم لئامرجافورلن دلم لصا وو دواکهدفنسانسن کا بذکو |
 اد د یکم اطقهیسانهرزوا یرسکک نارو یخ زا ناشلاوا لمس اورخو |
 لول الو كي یخ کاخ رعنا رفع" هنس انه هر جا اتر در اقا هدهش حب ید هنر عو زد هفرعم |

 اس لب دراقففاو هک ادع ید یزاەنسن شکوه اعم لپرسک نانو غزہ راضتفالا
 كات رخ انا ضعف رقاوثا شا بنر فلفل انعغر فل

 سک زاخو یخ كف ربذخلا . موقلارخافتلاقب قفل وان ایر هنسک جنب هلپ تااخ و یف
 لر شک ندا تموصخ کسر د بص یری ظن کا وب للو الاکیشک  داهتنک وشب هم وا

 زی وار یر ملسکنالؤار ذکی رتفلیدب دش ویر ید لاخویرسک ا
 تیا سیشن وزن ن الفل اس : ںدمنساضعمربکت و مظعن بد د شتو ی كااخو هتف رعنا

arال ن کر يضف اخو ضب الا ںددنبا شرکت ہالی نیس ولوج هل ا  
 || تدلآن یم ناسخ نر دار ف هزضف هنر عفف لجراا ٹر خاف ن بلاغ بابو قت اص یا و لوا ندی رط
 | لینوکس كنافو یرسکک كنهزنیه :ناتتالا۔ هرزوایاورتوکسلانباكساوا مزک ندنتهجاناواباب
 او تو: یے وس فا لا فہ كالفن رزوآکنهننکرب نیهننکرب
 | یف کیم رقت . ردینب ور تیکلا ناتو وارب طفل هبلع هنر دق ل اش هانعم عكا نزو ىلع
 ۱ ۳ یہ روم یا بوف ؟نااجونوکس كنافو

 ھے تیر بابو مورد
 دەب قان نالوا لچوک یراکلد نهم بولوا لو یسهمروخت یدش ا عصا ور در وف ید ||

 رخ افلا:متسانشعم فرش تالو حنو قان نالوا ندق ا رة دنن ناخ و یف ك ناخ ار اغلا راغعلا

 ورک بز دلو زار او بوک
 انفلا دتا منا ر دام ی نار دکھ چ قور هم یر اکدبدیکصچنااوفزوفاکلا نز و لغ
 ا REE تاون یخ |

 فز قو ""



۳۷ 

 بغا داخ دوال نرو نان امامی ابنت ادهم یر سکو را نمنب لعن سچ
 ید یر شل یهود مکرم ایج و

 و مر
 له ال بف سس رس ےک ا

 تدہاحرب یمنمنرب مارکتلانزو یخ دینا شم کک رایخو مھ نوھ

 .E E Ê ےس می جو روو

 ف ور راک وس چک

 كيا بست مضر ال لر كابو MEET :فتمو |
 !ئاختلا O سا تب ےئل کو
 | كنيغ رع تفلتااذاءایشالا ترہاغت لام قلوا فلاہخ ان رب ی هنن چاقو لر تاب 4

 کرد هک ون دی لینوکس كنیفو ی ننه نابغالا 'زددنساتسم یو هنو ١
 | تنلقام دقدلوا عقاوتتفض روٹنوا لامعتنا ىر نو انت ساز ولو اکو دل
 ۱ gi RTM بم < ساون

 DR اهم رسم نا سس

RET ۰ی  
 27۰ ط
 هاب اف اس را ى ولدان قفل نحو نوکس ان یت

 مجبور + | تنها

 ۱ 7 ۱ 7 فرش هیدید |
 سم سش یو ےس یک
 هلیف رب شافت وک كا نو ین نیک فا تل بلوا عب سور قلا نیکسکهک ار دەرت وش | ۲
 یر اف نکا رولک میم كروب فو سشیحییدلوط چیت تابش ||

 حسن سستتسچ



۳۹ 

 ack و دهلب هلمهنم نین بکسو یک یراکدندرنشج ندا او کا و برض مهر دیدنلتفص ۱
 ۱ لا داد .هنساعمكمرب و تدروعو زایکید نوزو مو فیطب هلا ېچ نیش لس هاحرش> یکتا

 | هل مهراغلافپ رولکهددنس انعم یمراوصوردنغل ید نرخ ویلا نم لاد وادا یتیوخب لچرلا راغ
 | ]ا اهربغبس لا ثبفلازاغ یدتپا ارفوانرغورمخ كنم ان مهلا لا ر وچه اس یا مه روغی و مه زبد رطع

 ۱ خلاق ار دهدهغل وا ییساردنوکز و غو هنس انغمارخ ان اطعارازبدر جان راغو دن انعم اه اس رارید
 E در روغوردتخ درو اش یار نرخ مولا لاغر دهکی رو عښتوهرحدتنا یا
 "۵ان !اطەریوضروغوراعالاق الو روغلا فا یااروغزاوغیراغ لاضراربد جد هکمو دو
 ؤ | وکار هلمنزان لقب لود هدهغلوا روج زوکروخو ضرالا یف لغم یا ارو ءال راغ
 | مدا لوخباا نزویلع:رووغلا اروغروغت شعلا ترا لاۃبواربدەدەغقلرط
 ۱ ۶۲ سالا قیتلخداداادوٴوغرو هنهنیع تراع ا قی رد ہد ابو ںی نوک ادو 'وغروخپ
 ۱ کن راضقلا اإ تبغاذا ارو وع شعلا تراغ لاقی رار د خد هغیاب نوکواضیا دیفوغ)
 ۱ متن "هم فک رسکندایفهدغاطکم دوالوش راغآ راغلا۔ ارارغ ملا تراغلاقپ قا نوک لذک
 ۱ ی راضوورافل لا نهد هنمورارید راغ یخد هنحاغا ہفت اس اعم هم ناجرارد یخدهرکبع راع و

 1 تكع*تلدک ران اهلك كوم زا جج هب دنویرسک كنزغ نازبغلا یک ؟تزیغرولک« بم جہ

 1 . PFET انس انعم سناکم رارب دره هدنخات ؛ زوهآرولو اکورد هنس اتم فک
 ا نمو یدتیا یععصا اس ارب وغلا سن لُاا قوردیربغض1 کر اغ لبن وک كتابو تو اوو

 تینا یدلقپهنب زا کنگان کله اتمام دو 0
 وع یدتب کل هوا رشیرح اکا کید هدهنسرهیدلوا لثعوسپ ی کورس ید - بّولک ||
 ڈی ارلک دو ماناہن لوبو ر دیو نه نس هلبیق بلک هکر دیجا لی وص فو عمر ||

 1 والخ بوتولپ وص نااوارکذ بوبوف یو یرغوط هلب هودهنسک, ا اربصو
 | هویکولبلرش ددر اغلا نا ٹی یا نآر ابا لا لاتی و اقم منم جرف هلن طب وی هی لا اغیاربغلا ۱

 < رخ ENE وا تراغوەاوا ید اترا
 ںیہ اھ ان ین میر کلا یک هرافالا لتقلادیدشیاةراغآ ديش أ
 5 ۹ ما راغا ولت ذ|لبط ترا لوقت زر دهد هککو پا ۱
 ق قرشا 7 Isa عا تعرمہراغآوہرزوا یت 2اور دیبعوبا الع جوزت یاهلهانالف ۱
 ۱ 7 هزار تم کمر دیس كغ اطر لبا هلن رو عر رہن یارفناھک , ||
 1 ترس هدیمرکسو ده قفدلاو ہوم عی عقدو عررسااذا پام + 51 مملو
 1 7-8 اغوا دوغ لاتب کش تب كر هنسنرب رکن اندو یلص ریو |

 e ةو ورد هان هب هلن اهدا دیبا ةر اغلا الالب ابللا و زا یاوروغلاقب

 ی كم اف ار اففوعراغاراغالاقب کج تراغ هلی كو: راعاا ردنز اعندعوبواهدنتفو
 | یلچدلافت یی هات نیک لوح ناوخملا الاوغملا ۃةرؤافمہهرؤاغلاتق كْغِاتراغ كادکهیضف اواوو
 رغما یو إم چ وذل اغ تبع اجج ی دبآ هلن لید مو یر کک وا وو یش كا رب روابلا لتاقمیارا وغ

 || رادیساكلج اورہ رخ لج تاج یی اف دمو یسک كييعویم ںیم ||
 | بهسننالوام ماسک یمن زهر کدو کو
 هد هس کەر هکر نصر ندهیاس هدد شل ابوی رک كاقوی ی ی هرغلا زرد ۱

 یھ 3 كس یار اغتسا ل نفس, كمر هلی وکی كن دس ویر یک تا هرپه هزاغتمال هزاغتسالا ردب یبیبم

 مور اف تاتو ت روغن زمدیک بو ارت |



۰ 

 هرفاغع تنحیرخ ادا ثهرا خالق كمرو ای ہار نک از وه زافغالا قاصکلا | ۱

 لاقب زولوا هدقدلش اب هغمرا رص یارب كنءوهدنسابا زوک یر و مظكفههوانس ار وه ط یخ“ نیا
 نی كنافوهلبتقن ینختلاو هلی كافو وكس كنيغو هنبتضف ضغقلا ثازااہرفاغم نسحاام |

 یدننا لاتا ر وفم هکه نک لوش ردهنتسانعم كهرشوید روفغت لینک کلات وب هلیدیدشقو
 هاکو یدیدنفغت ز هدنلعف ہیر مک كيهیدتبا لاتهعتسا نمک هنسک لوشو یدید شفع ہدئلعف

 | كغ علا زولوا یخ دہدراخخا یربغ ندرانوہو دو لس هدماغو هدرشعر وقف ولو
 لحن راللیفهنءو هالعادالوالاتانلا نە ەر مغيءاملا هز غ لاق رارہد یوص قو ہل وك

 ءادرا و هل مچ« ءاخ رار د قلحارمعو هتسانعم انعم دا وج ری دیجد هو زغوان رقاق ا

 زدرامچن هلن رومغلاو هل رسک ڭ نب رامغلا رولک هدهنسانعم مع نو هتسانعم ین اید

 زاغراح الا رولک«دهتسانعم )رحم نالوا هال ا مظع روو ناع موق نم وه لاقمهنن اعم ایسا

 دم -

 رك كانغ زامغلآ زابغلا زرد ید هنماعدرا كقلخو لنوضهزعو مو.
 0 لپ سم هرمغلا رهتلااذهةروغدشاام لاقب ردهتساننعمام یک هلنبثعص ةرومخلا روغو

 هليو هل رنک ت نغمه رنکی یا سالار امت ق تلخد ناقب ردیعجب كارت نالوا ةن انعم
 .تارسغلا و کوس نا هتسابعم زاتدش یج کلهر تازکهبصق کیم و ی کتب ر
 .هلبهف كو 1 فنی رمغلا هدنادشیاتولاتا ا

 .حدف ردذوخأما ندرع كجا دهبوط لر دیر نو یعغ كيهو هنبتعف رمختلا حد جوک

 یرزوفا هکر ددنشک ل وشردتخ) قسد هلی لغو وکم كيىك نيغ ومغلا هنسانغم هروص

 دلی كنت 2 وما ۃَرَصلا یبج كرمغهلَط٭كةرمم راٹمتالا:ر ٹو رخ لخر لاق وا شما هنر |
 راغب رغلاتتف كا رنک لاوحا هيف تانیغ ةرااشخلا دین انتفتروع نی هیتر وما یوم | ۱
 هرز ر ومآ تِز کسب دندشت و نو وی كلل واعف د زنلا ,نساطا الا نر | ا

 لاق ؛كمشدبا کنج هلناقم بوبعرباقیمولوا ہل ضعف کهن يا کپ هتک نا
 رشاغملا نزد شايار ہللا هېه نیشو لمم :اتط قا و تولا لا هاو ةشظاناذآ «صاغ

 ریمغتلا ررب دیده وب یراضزتورربد هام شش افسر الو هرس ۱

 امو هتلطیاارمخنامجو را تز لاق غو الط نانو کرک نرو یلص
 هلنوکس كيهو ۍرسکك نيغ رمغلا هاتن هر دیدشتو رض کمو مخ تکنو یا ۱
 هزدض رم لاق یاب نوک لت رمقلا رار ده وة دمت كل ذكر غو هتان طع ق اص وصا

 ملا نم : ید تر لاقى رار د د ہنس ةحباز قابو هنس هار تارغو عبأزا بالا اقدار

 هزعىف ید ترع لاقت هنسن نالغاب مار ندقلات دّوخا ندا هیرسک ك ٣و یف ك نرخ هرم هرمغلا

 ربنا واز ومغسول رسک كيم یماغل):هتتناضف ق لعاب فا لادن تو کنن قلا ل وقتا |
 تا وس جس دز هرات سا ےک

 یدنلوا ان هززوا ینزولعافقفادهامو مکر س مهلوقکهنساتتعم لّوعف زولوالعافوب نمپردبازسآ

 ررعدرماغاکآ هلوا نادل دق نضراتا وما یویعشربا ونصاک اکو لوشوهشوملبتق کر ا
 رادار وہظ ندننلآ ك نوا شعروف هک Ig لاثب لونهدمو هرس کخ كومو یف كنیغ ملا |
 اره وکس كواوو یف كنبغ روغلآ *لیدسانغم ساخنا نلاط هب ونص هل دک زنه 7 :

 | هتسانعم هنعطم ضرا رار د سد هرز واد ر وغو ر وغلا دز نالف ا هتس انعم رع زرد ہند ك هنت ||

 || كبو یض كنب ةرمعلا هلو لخادهفککمم لاکر دیننک لو هلو رشکق هاو عل کرا ےہ

۹ 

 ملیاردصم روغ ءاملابقب زا دهد ةو ناناہرب روعو رد هژرب نالوا بنرف هنع و هبماپنروعو
 ےک ےتہہہ

 روع
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 در لات قران وكم كغویرسک ك هزه رافتخالا راغتغالا انا رفع وارٰفغو و ةرفغم دبل |

 | شش اوریفغلاء ام اواربفغاج نیمه ہد شعب وقزکر ھنن :تناکونجا |[

 کوٹ
 ےمھھ-- ~~

 ده ءارضخ هللا دابا یدنب| یم اربخو بصخ یف یا شہلا ن # ءار وع یف یھ ل اقب تشپعم

 ۳ زعص هکر بد هغاربط لشبلوش ءارضعو ہنس اعم هرج كہا رلرپد مه ءار طه دابا

 ۳ ك شر هوصرانزاف فا هلمهس طولی هدحوم ءاو هلون طابناو ءار غف هءر نالف طنا لاق

 یو دیعما تان بفر نددیسا ین رضاغ هلوا فیطل یضابد کر دبر د لوشولیز کد اض رض زنْصاغلا

 هد امو یخدلواوو تلخ روضغ, ردیمسا| كەت اطر ن دةي ی ور دیم“ لتعاجرب ن د هعصدص

 ف ضبضفلا ر ديما كب وصرب ب وسد ہنس هل یطر وض غور دیس واز هل نوک لد اد ط

 اض لب رلاقر ولکه د هنس اعم« دومرفرفنطخو هنس انعمدسا نالسرا ہل كا كیا وی وكس كنونو

 رولک هد هنس انهم مغل ر انف غور د هنس انعم كارة وکس تا افو هل صف كنغر فغا لا نخ یا
 أتلوا لیضم ہر هنر ءاغولا ف هتلعج دا عاملا ترفغ لاقي رارپ دە دد موق فرط یا تمرغغو

 | سند ر درکه هم ءاخو ها بضف ل هل مهس نی مموو مو للزفغا ہن کل ول ضا لاقب رول دەنباعما
 اوا ید ەدننا اوهدناردلا كتروعهکر دراب ون ل وشر ءور دق مزا نکینغ وطزو هغلکواهرب و هنسانعم

 ۱ رب

 :لزاناکارف هک ندنچربنا ربمردزدلب جوارفغوارفغ رفغد رفغ لا ةب هدرمغ ر دتل هلنیتهف شغل
 : زور کت ردنخا هلن وکس كن هدرفغررب د قسد هيون نالواهدننلاوهدنردلاب كتروعورول وا

 ۱ لاو ینضكنیع نارفغلا عیارلا بابلا نم ارفغرفغی كيوت رفع لاقي زاید هد ةکلرزویز یعغو
 1 تیار کس تانافوكنءسه راربفضالا ںولوا كم د عار یکن انٹر

 ۱ ناب لينوكس كناهو ىم كني رفغلا اداریفغا بولار اعغا لاقت كما ر رؤز هلبنوکس

 ناو فن سک كنافو یوکس كنیغو یم كم ةزغغلا ةزفعلا ىج هلق كنار هلو افخابا یعالعوا

 س هنر رخ لوشهلبنوکس كانافویمصكنیغ ةرفعلا ىج تارفغلا یسان!كغالغوا
 دنا و كني رافغلا رطصب نا نزاع مو لم ولصا یا هترفغورمال انہ آور غغ لاق ؛زولنزروا
 یرا- قم سار هکر دراز وش هلبصخ كنافوهبرسک كم شغل یدسارو دنا دوم تان یوتیراص |

 15 2 تب گم نوى زنا مه زاففتساا زولبیک هلا كن هیعترونلشبا

 - او نع دبن یعرغغتساوهبنذل رفختسا لاقب یل ان لب رسک نافو فو کم كنیعو یف کوم

ewanan 
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 یہ و ریغلاو ىج لدن فعلا یعغازاب هلت كتيغ روفقلا رفع
 ذب لو نیظولاوفترشل متا مجم اوالج یارفغا جودلابربغغلاءاوزقغلاءاهلاوارفغبا او اج

 ۳ i RPE وا تر اشاهد ودمه دغھ انار ES دو رهاظو

 اقواعیقج ین وا كم یکلردصمنالوالاذەن زکر ولوا بوصنمنکآ رداکدلمف
 E ار دلا اهودروا یک یرافدلق لخاد هنیس هک ك |رعرابدلق ل خاد مال فلا هی ءاجو

 ٠ هرفذلا ںولوا كعد ایمیجراپدرونک وص یہود رد هنمپانعم اعیج كا عو ووا
 Fe :راففلا ذجالابتد نورةغبال یاهزفغمهبفاملاش یعنبط قمغار هل دمو یر لکت افو
 و در یراکدبد هل هکن وچ راف رقص ندا ترانه دیس راز لوش لوش

 یونیت لوش رانغد دلو هرو الفا رخآکر ددولبلوش لبر سک ك نیغ ۃرافغلا هرافغلا

 ت كاف یرس کح كني رافظولت ودفن وسغا ررمضەشربک لردباعض و هنشوط
 ایک تند كنافو ینوکس كنیغو یمض كم وعملا ردبتعامخكنیرافغ رذ تر وغرب
 ناکاو زردبالک نوی دلوا دید دولوار هاظ ندا ولنکید هکر دنسن یکم.

 ازت یقین لکم انعم هلق كافو ینوکس كنیغو یرسک و فعل ضغلا زا هه
e nhl =v eg rer © O er org 

 یئاسکلا



 قد

 نیکسک هوا نیکسک هک هنشذ ره هلو ناو نیکسکی دام یک تلف نارارغلا اهدا
 نا لاغر ار دیر غر ارغو یم هرس نبغو یف ک ءزمه ةرعالآزولوا یرارغكنآیربنالوا |

 دحاورارغ ىلع مهسا هال تیمر لاق رار د خد هتف رطزار ئ دتا یی عصاو هلع لعیارارع ىلع
 یلع منوی موقل یب و ضعب فلخ م مصعب یارازخ لع نی لتالف تدلووهدحاوذقیرط یلع یا ۱

 ناغیورا عیلعہلاضن برش لاغیزوناشباهنیررواتت ]ین رتقواهکزو دەبن و لوشزرارغودخاورارغ ||
 خلاق رب دهکمرب هرو ماعطلبزعا هتسدزوابشوفر ارغولوطلا قرش لاّیمیا رهشدارمویلاتل
 تالذکن دهلعافم بابرا ارغ ور ار دهکمرب و ماعطا !رغاهلبا هيچ از قروهقزاداارارغهرغد هخ -رفرناطاا
 هنسمز و دوس نعل هرارغهنرد قس لنلا قو ةردلا تعفزف ترفنیا الاتزان اتن |
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 دنا هکر اع ندنمس ور ظهرك ك بغ ةرا ةرارخلا راقمقون لا ەَقاننالوازآ یدوسهلبعف كيم ۱

 | اتتان دوسر لوخ ام موتور کان تفاسی ۱

 لار رفتا رب رفتلا یی لبر سک كہ ریه و رع كنغر ارلا هلو ترعموبمردبا نظن ودیا یره وج رر وق ن امص |
 يف كلان ةرغتلا ارنرغت هسعس ر علان كنا الا هرطخ عب كيا ل جهر غ ین کلا نزو لعاا
 للعوةلعت والیلحت ل لح لاقباک ةرغتوارپرغن هسفت رخ لافبهانصم هلیدیدشت كنارو یر ك نیغو |
 ۱ ۵ وا تعلطاذامالغلا تیننتب رز لارا ارد دەکا روہظی راشفدك وا كنییبصررعنوًهلعَقوالیلخت ا

 قغازا3ا قیوردیسغاددرتہدزاغوہ كحورەلنوکس کنار ہدنببامو یخ كرل ةا
 || هدزاغوتوصهرزوایزو جرش دنهل بوکس كازو ملبن نعرعتلا تحت در یاب
 ۱ نالی وکس كنار هدنامویرسکرانیغ خلا ہدزنیاللح قةو 1

 أ ن كنبغ ةرعرخلا یدحاو هرعارغلا شه دزایتیوات شبح رایضعب ساب

 زاوبدهدهیهنسنک نالوا تّرشو ردنسهرغنالوا اك هشت ورک |
 3 بالا نم رزغن لر غل اقبر د هنس ان تزک لطف لنیخ هزار ہم ےس
 |[ فور جی علامه رنه نسف نالوا قوپ هلبدعویرسک ك ناو ین کنیخ غلا .یسالجا ||

 :هیناسنلاترزغ لاق ود قۇجىدوھ رل. دماۋ رسک ناز نیغ ملا تس انغمر تک ناسجا |

 یت کنرغ رترغلا رزغلآ عت هلی رسک ك تبغ دانفلا انکا سلڈافال ہزار رخ | أ

 ۴ و دل تعجبملنوکتس ك نازو كنیخ رزغلا هتسانعهقلقوخهدنل بم رر وا
 لا ردنددادنضارولوا قالطاهدوساوهنّنتان وجودی داف جی نولوچ |
 را کم دولمادناو فیلم رشح وماطا موش ناذ او اقا وشحن ےل و و

 هغلوارا OER ارن یغاصربهدنسارا كنه اصیکیایرکت

 كنبغ ةراضفلا هلواولتوقهلوارح هکر دتطابلوش هلبعف ك نيغ ا ۱
 لوا بوخ كار دلصف ۱ 1

 ةرضَ لا رولک دانم منعو سبحودنع لدغ ئا الا تاب ضق تعرض غلاقبزواک |

 | هردتردوتدسکارارغر افتقوسلا تراغلاش زرد دەغلوا دشاکر ازابرارغویدتناتفبس 1

 متر مو اس سر رحم ا
 | کاشیاشیارب نیفاذگهرزوایزو هج روکش اھ رو با
 زا غلاها رار ی هنن رخ لتا نزو یلع :ںیتعتلا :لنقاادالیسلا شغل افر قرب E کل گلو

 ۲ تی کن الوا ڈلانبضغ ملیر شک كيا عصكلوا سم تعما ۔ارہفذخا قا زرد 1

 1 عقد ەن انسخ لودع) با رم ةاضع ۇل منا لاشي هنس ام شت 5

 1 وبه نالفولوقن هنسم کحنالواب وخ ینشہعم ہل وكس كنیغو یخ علم وو ضغلا ہهعنموەسبج یا

 سج تلذکهلیدم كفلاو قو کات و یف ك بغ ءارضغلا ناضآهلامھرضغو أن نوروضغ[



 ررج

 ۳۴ اترا اید هد کج رنو وز دود سش
 دنا یروک ی هنر همر دعك نوا هدر هرذخ هرم ذو

 FH 3 : 2 ادولف منجر

 ۹س 2 ریقاذغلا .یدنیازورمن الا مكد نما بنجم داغ تزاکر دون انعمہرم شمیم وا

۱ 1۳۹+ 

 پا یهو یم ا كنیم زماذغلا ربمادضوذ نالف لا ةب تاو صا نالوا عقاو هلپدمو یزرٹنک یم و |
 رواہ درد لن د زورغلا هز ذوا افر دب عو انا دهیوص نالوا قو مراذغک یخ هدمراذغ ۱

 نار ا یکی ا نالفب هلرضام لاتبهعدما اذا لوالا بالا نهار ا +90 روک ||

 د

 سس

 وہ نما اد ام و یسک نارو یف كنيغ كل دن ےک نقلا هریک تنبع أ

 باور هکر ریه عات+لوشر ورغوردپ از ید وب میر راک

 تب ییا مرا کښ یز آه كن هو چو دن: وعدنا دانمیانالف نمدرخ
 )می لر ج بولا یو میلو هنموردیدجاو ایف نخ لا هل درغوا هن تنا |
 2 باقر طب ہییلوامدخ دنلوا صرع بو رب اڪ آ هکر دتناور ن نده ور يدتنایععا
 هج كنښغ +, یقدید تبا یل هرزوا کش یکاوا نمی ید د هرغ یعموطا هرکس نک تا
 کاتر شر وی نده رده هدننا تنآر دا لوش دیش كنارو
 یر تو ا یت درفلا مهدیبیا هموق ةهرفنالف
 ۱ 1 شرف i او ون هوبم جوان تای
 ا فن کی ویک رد ابی لمقال اہک یر

 اک دھو قو ہوا یوم دن هک بآل وش ہللا یت كنیغو گہ زمہ رخالا و دش
 ۰ 1 ار مو لقب هنسکن نالوا ضابب یچ هلی دیدن بل ارو یخ نیغ نا خال یک
 هر لا اولمو یک ارد یف نیغ زیرغلاو ملی رسک نیغ ملا واکه چانس
 ید قلواروسکمارەدبر جم سا بر چچ نیہا یارب رغورغ لیلا نسب دن انعم یر رنک
 اوا تفص ید هوم تالزکرغو یدتیار روبه باب کتری لاسمعت جوق پر

 دارو دما عنف ناک اداریربغ شبع لاب هب لا رد یخ هنلوا هززوا نما ںی رظو
 < قلخرضو هز غنا بیتاب نايا نالبفنم لر رانا لا ةر د هد هنلوآ نیم
 آید ہقلخن ہار هو ززد هر رج لاو هررغر وا هسلوازپ دنس مکر ناغریوآ قالطا
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۳ 

 ةرارغلا رول دیس نهم تلفخ هو ہنساہنتجم كم: لاوحار ولک ییدرجساءعو هن انعم رار غلا
 | ی یادو یوارچیباذ ناک ل وقت یا پالا نم هرارخرغبرع ایت لاوج الف کیف

 یمن كهزبه مارفلا یدجار ورم مک لی سک ك نیغ یچ لی هلت تنه ار الا یرغ یف
 ]| قکدلا ةبرپک هرم رارتغالا هنسانعملفان هتك يا رافلا ىج رب رغ هلپیسک ك تيتو
 ۱ | لوہا دنیصلم ی مار یا جیرفت
 | لوهودرفل|ییزع]سودیلعلا ی لود وز دوتا ییہ کیا کیا
 هتموردهنم نما طیش هل دو لی نرو داغ كن روغن اول فرو فعل اعم |

 ق درون |هرر غول آکرداوچ لوف لاذنکرورغورور هم مکن الو یعتهوق | ۱

 د هنرناچر رخ کر داودلوشهلنتل مس نړلا دو هلي كمال دو ليگ یرلکدیچطوففو |
 | یتفد نیس طوسوز وله لک آودلوش لیس تنهام نیو یف ك بال وو
 | ی فا روتوا قاهره داود لوش لباہلب ہم اطو بعض سهم اعو
 ۱ رام کم اذارھشړارف نالف ثل لا رو وهنا اوب لو
 معوب بقایی درام فراغا توصیف هلو دوس كفانا رور هش |

e a LEنت ت  

 اهو



 ج ےہوسھح ایس ادب  ns senêرس  reg e, ampیر  ramےہ سس مج مم ہحص ان 0 1۳۱

 تزاااذا ترا لوقترزیدخد ناز ناو او دار ارگ 4 / ۱

 نالفقابرکتا نرو یلربفت ریخت تربخلاب عن قم قاط زون كاذک کیا تو یخ رتا ر 1
 یزوغ كفیالآهدهدل :تروض ولشابر هنسکر هکر ونلواتاواا دلومآ لا نم تربعت ناف ی لانا ف
 ڈا وزپ آش پمیپاذخایمتس قابنددالوا هکر دیار یوا مریخ خل ینا تش وس |
 كبو یخ كس زغالا هرز ناو بوی تارا رخ قد لا ۱

 داوس و زدەتسىننالۇاتزدنكترز زوتیبهبژادبتارق هرمغا ہلا ظض الذ ید

 زون لوخ وکش كانون لنرخ رات هرتسخلا لادن ۵ کی دا رضا از دزاعاهد
 1 انک ن الوا ندیناذا هل دو کشف نو یم کن مغان ےہ دارا ارقا لوا لأمة رٹکنز ا[

 نیغ هز ل٣ نک دوسلا دوم اوز الا خا یذع تہ
 ور حاطرمک در ٹرادح وز ولکه سنا تعم قدا كلذ کف ین وفا[

 تکه تم نتبعر لپ كلا غاضر وزن شفا فی سا تب جی
 زظ خوا نب ناک مېلو دور دف فوینک نو و قا ال ںی ەز تغ

 کت تلاذکت لاو نوکتس كنبغو نم نم ةر رتل لاتعلا قاضم مطب توام
 لگا زد یک سعهدنل INET نل دوش |
 هرو ردیعشا جا ولنکی eRe ا ۱
 كليو یر اک كی مزا ء1ا 'زدندرانکد نالوا الا یاغ درس نا تن از یر لک ك ناز خا

 | یخ لغو مع نیم را ہرزوا یاکخ یو «دتس شون انار رد هر وتت سا وکس
 تالا دو یخ ك نبغ دلا: وا شفق و غم هکر دز رال ۇش ملز کم و قنوت تنش نوا 1

 یتضگنیغ رد علا” هتنک ندنا فو كرت رد اغلا قالا تا سلا ن هز دغ لاش كا ا اف
 ییسا تداار دغا دانا ق ور دزد نالو ال انتا ھت رعد تاو ا

 کار فدک خطف دول زارت درد لا ہمت لحج و ا غف كنغر نما ةر غو گیر ذا
 بولر ان فون دابا فاتر دغو تلطا 5 مارا بالا ٰنئازذغَر قلیل ت 6 غلاة تائا |
 هکر زد دم اردو ےتفلطاذا غلا نعذاشلاولبالا نع ةقالا ثردف لاش زردی د هتل | ۱

 تشان یهحا گیلا ناز لاک دات زر لان زرد د دلا تباثددل اتو هیت

 تب ےس سمج

 هنفوج رردغرهو یر کرد هر وضع قاب ری
aeیف لنتتخفر قلا هشنایاکترارمسالا لح دو ےل  
 تھا نیو خا دو تن

 ةرادغلا ادم مہ ف اتیا دکن لط اذا سهم تست هات

 : TENE رۈشنا ۇزاتۋ بەكر وکار ادرک لا دو ی كب

 قەنت وکر دوهلوش یو یرتنکتادو قالب رده -ردعلا كنا کر اتطف اد شك
 لی دوخاب نده ردضار آوا عفت عم لقدو خا نذر اول الطاف مل

 نوصهداوآ ات eign لول

 یف لب شعلا جی لنگه زدعئاو نیر <تلادو ی نيغ نار
 تاندزسهو هل غف كانط ادغلا دنس اش ون چ ات نقر افق توت ا ەخش ناک

 )دعا

 دو

 یمكنیغر نیو |
 یو مس مندالان ناخ ردا ةواغ وذ نژکو رد بسط رعذلانزو لغ

e ||تیمم و وا ست درد وانت  
 هست سس 1 1

 ته

 || هرمذغلاا ردع كر ر دش كلا ةو کاخ نخور دوز

 زل



 سیہ لات زا وەەخانرخآ تب وب وبوخ فا هکر د هود كکرالوش اغلا املا یرئو| ندکءشلتفچ

 ns تواکدناحوب ہن حوا ندهعابلط نراکش نارد رابع یخد هنالتسزاو ۱

 هنسانعه شنژرس ققاق هشابعرکللا نرو یلع رمهتلا_هنسانعملبحبر دیمسا کل ضاطو لی سک نان ا

 0 واز زاغ لا تیعو تفس نال و اطاص کل دکذک وصراعلا اذکب ہر لو ةماعلا واذکهربع

 ۱ ۳ ۰ او رابعلا ) نءاولعافوھو مک اومورکلباکم او زا لوغنورمام یل عٹروالافب اب اکارابع |

 ۱ دو لوا لبمک از وا گرا ںزخ شو ریاست کف ےس هدنطاسو هددت زس ۱

 0 كةر مھ تارا 1 لا دیش هوکس لب و ی كل هرغلا هانم هلنبتصف مغلاروت

 ۰ ںیہ ر لا نا رنو قالايشا كاد یا وری ها

  ITAرو اکو ا ندا اف را رغلا ۱

۳ 

 | قانا نالا ن ضزالافراع لات رربدیخد هک IT 7 ہدحاقمؤریغ
 دانن تافنا اداسزفلا راغل اق ند نجزم :یکساکن واک ئاتا رمهوضرالاق تهذاذا

 مرض موفلا ن لجرااراع لاق رارہد ید هکباد اتفاینوفرب ربعو ہحرم نءانهاهو
 کیت نرعلا تااقاماضبالاه و هراس یا دن اعةدیصف افق ودهنسانعمهووهشم هر ةماملا

 "کر ادلؤا لاتخاذ هیر وسرخا [بولزرآ نب زوسیدنکه هکز ود هبهقانلوش «ژاعوریسا یا
1 

 تا كلابو یعض كنبع هدسورسع لر دهفودلاق قرب وف لوشو یرخایا لوشلا لب
 ار هعرف دو سبه ر ندح قاب ناکاذاهدح وربعنالفلاش رول وا كی هر ۱

 دب درج دروعو ہلاک ك یک یراگ ی هنر نکن رد كا ایدز او درکاو
 1 رشد يمض كي راعملا هرغەراعالاقب قعروحافو كمك ر روا هان رسک همه ةراعالا ۃراعالا
 ارم نفع ور یک آنا رم ندنطاشن باوا لوید كنان و یف كني اب :زابعلا

۳ 

۰ 

 دیدم نار یری كنا و یضف كنا رب اعتلا هنسانعم تیاتعم هلوسک اب و یتف كم |

 نیزاوملاو لٍاکل ترہاعلاقب تار ابع یو ارتو چک ب کت تخ اما اوین اذن بم |

 ادد ازات ول رالب هلیسصف كنابو یرسک كيم رخمت انب ردەنسانعمرابع ع ہل رسک چھ :رایعملا

 ta ۳ !همش> راچ < اف ہزض هکر دهفانلوشهزنوکس کنار و یف كغ دنا ع هناریعلا ہنس انعم یہ اود

 3 وہی چور دز اح یسلوا وج كرعہلدقؤ یر سک كنیع تاربملا ۱
 ۱ نفر انا ( بغل( نیفلالصف )هل وا تراشا ہنغبدلوا یسایقدوخاب هبلو|یع وم هغیصنانلوارک ذ

۱ 

 || | كلاب وف عر ءازبفلا (یاربغا شا ربغآ لاسقب قلوا «دنکنر زوت هل وك كيو ہلپ رسککلابو
 ۳ و ازل زارب دءارمغ ید ےورب ندنات اينو هنسانهمضرا رب هل دم كغلا او کَس

 ,[|رزد ہزبا نالؤاوح یخ داد ی اطومک ى ءادوسق :اطو ہا نازوب ءاربفلا ءاطولا ارفف دم كقلاو
 1 هرم كف او نوک كن و یہ كابو ین جف كني دارا رزدیسا ك كنیسبهلاربهزنسبفاریغو

 erika | یس ةغقاظ شبح هکر ارب د ہذہی ل وش ءار ضو ہنمانسذعم دحهسهوبء یر کند هدکنآ
 ةو یف ك نانو یمض كنبغ ربخلا ملاعلا رج اهناف ءارغلاو وک( شب دط فورد ندنلیق نا ام

 ده درک کانال همبخ اضو لاک ناو ةف انان یا نیل نمرغ انهبلاقب د وس نال قا هد هم

 وب :نیربسفن هلا دوس قلطم کلی نا نککوزونلوا پف هدسوماق میکرد ید سیب ابلاغ
 لازضو رو یو و ربغو ىج لب وكس لنبغ و یف كہزمھ راغالا

۱ 

 ایمر

 ۱ ۴20 مطن؛مزوط یاقملب رسک اب و یف كنب ےرہغلا قرعلهیلوا لباففنصو هکر دالب
 سر سس حمص سیم رارہغا لافب كمي مامتهاو نه دنبلط تتح اعر لپ رک
 هد هه وجوہ ورم دوس توس وسوسه ور ور amar ےس و ها ات را ات تھ هوس( ےس ھو و

۳ 



۹ 
 ل

 لوک :كنرعو TEE روال وام ری هنس ان بابا نییرد رد ہنسا
 لہ د ید دنا دبیالا وه د ہدایض لدیصراوغاومردوا یباور دعوا هسا اعم تد ر تها کا 1

 سرافل اروعالاعب لید ین لو اتو شکم رب ر لباقەب رض كولا او كنکمایادیصلاكار وعالا افت |

 اعف ةغلوهفهنیعتروعال اید یخ دم افچ یزوکر اوعاو برا للخمضومهفااذا || ۱
 هيفا یار وعم ناکا دهل اة يدب نالوا فوت هلبرسک كو اوو ینوکس انیعو ییا ® ۔ںوعم ۱

 لاشز رب دیداهقمراب یرآکبو تم اروک م رکان زو: لع یوعتلا:قیبرطلا ع اطف, ج 8

 ويف نان پاوا نیر د هلب دید ښن ناب و یر زسک كعاکو یت هلن ہلمہم هازهیکر ابتا دایک ام نبع 7۷ وع ا

 نالَفنغ تروجل اب كلوش نالبندنناجكنهننکربرب وعن وک وی دهن وهدحوم ءا سل و |

 وک و بعدت را داال ن ء ةروع لوتترولکهددتسانعم عن طمو تدوو هنع تیذکاذا || ۱

 یم ص كی" هرواعلا رزیدهب رشتروعدقالنم هسناوا عنموص ن د هنشک ندیا بلطوص نا سیدنا ||
 هرو ام واھنب راعف هل یهو لییاکل!ترواع لان هنسانعم هریاعم كار ایع لیک هل كو اوو |
 کر لب ؛زجه را والا راوتعالا هر ەپج اط لخقام لنسهب ل ەق ىا ىلا ر املا كليا ےتت یکیملشاكنتنآ لو |

 ااا مه اب ایف هولوا دنادا یشااروتعا لافت هنساسنعم لوادن ؾمردشلوا لا ندلا هیرسک كانو || ۱

 | یفلبوا ھهسنانعمںوااعت و وتعا ارہزرلب دنا بلق قلا واو كنرونعاو مان تبع کوا ی نان |
 روید ید ةکلنالئاز بودغاطر واعتو ردشفملوا نابهداو رواج کت یدنواانبهنرزواكنآ ||

 ید ی یینیکیآ هلنوکس کار و یخ ثكنبع كلذكخ رعلاو هلنوکس كواو و یف كليج نوع | ۱ ۱

 ملا هب تهذو هذا! اذا ۱ اذاهرعیو ہر وعدہراع ورادلاےہ ر جاب راترواعت لاس ردەنسانعم ۱

 رادتعلهدرهع ۳ FT زدهنساضمایز هرزوا یاورو رونا دوك تاون تیم | ۱

 ثلاثا بالا نمرهسب ر معلق ردقوب تباور ن د زعو ا هنس لک هله ید بای اره وچ بکر نهی ره

 زدنساهلنوکس كناهو یرسکكنبعرہعلارح ارھ ناو الا تا فو
 هاب رسک كناهو ین چه ةرهاعلا تروعییدیانز لی رسک اه ةرهاعلا هدنساتفم كا از
 قوکسس لاو هلننتضف ہمت اهانع«تالنکهلزرسکتناهو یخ تلنیع ۃازہعلاو اھاغم کلک
 تن وک كنابو یخ كنيع رعلا لا ارج اق ناکا دا لجززارهحت لاسقب ول وازجنافو ق عاق هل تامو

 هلت وکس كيابو ىع كنیع تل ڪڪ هزبعلا علا زونلوا قالطاهنسپلهاوهبسبشحوردهنناتعسر اج ||

۱ 

 عت

 | بدم كنلاو قوکس للیعو یف كوم ءارّوبعلاوهلبنوکس كنيعو یضف انیمه رابعالا یوم |
 نہملاربعو ةنسن انعم ار اخد مچ خد یجوآ كرانون یک تلوقخ ملز ہننض ةروعلاو ||
 یدتر::دیعوا نیعلا طن لو یا یرچافو ربع لبق اد تلعف عمل ودر امنمو لزہف هغاقزوک |

 علا برض نوکیفوھ نيالا یاوه ربغل بر نم یا یرداام لا تنو راز مد لعف او تا
aerربعب ربع مملوف هنقو مهدیس موقلا رع لاق لاریدیخد هنس و لوا كام ووریعو  

 لر Xue هفیلخ ناللکهیرپ هسنیاتافو هفیاخربند ةينا یف ناف هکر دوب ناب کت وه هد

 رازبدیخد هغیزاق ربعو اِن ہلضف هجا نواز دل افسهیدفیلخ تان بیر رنو
 لصتلاربعو روتیلا زنق نب اه مزح هنآ تدا قوردیتسا كخاطربهد هرونم تدمربعو هتسانعادنو |

 زرد فتکلارعهنرپ ىر ءۇي نالوا هد هنزوا ىد تک روکو یزب یرموب نالوا دنشه اك ةر ||
 رند نذالاربع ہر هجا ر موت نالوا دا كغال وقو رب ہد مدقلارع منبر( کس کین الوا هوا كن او ۱
 زاربد ها ارلاربغ هشوقربرشیکب هنچر ےن نکو زرد هغر ولار هظخ نالوا تعب روا كدغاكو 1

 عاقتا ندنفوجكراجوار دەنسانعمرانتجر عاری زززر ةریعلا قو لوھ ہیلواربخ e هدر لوس ||

 یدنیاریض هبردبرلاوف یراک دیدراج ا فو خب نی یللخا یلصا كانوپیدنارایضمبردخوبهتسنروتلوا ||

8 

 ا وت.



vmچو  

 سس چسب سس سم سم

 متعلا نزویلع نتنعلا ن دشا واگن هدنن هلک نیاز 843 ی میتیدئارافتج نو ۱
 ادادشنهیواممنیرزنعلواهکر دما تاجر نعهنعانحمقرزابایذردکتسلک |
 هو دوام هرکس ےٰواوو ین نج رو کز هان قرن کنج يدنا ۱

 پر سش یس قالطا خد ہللخرھت زوعووایبتآ تارف ید 4فا
 اپا تادوج د هزافز اب نالوا هدا طونوسلواهدیرح تلاحلرکن وسلوادنیرد برد نالوا ۱

 1 نوش ںوعالدب هنس نالوا مومن وولیزع هل نوکیس كنب هدنیامویتداواوو ||
 ۱ ۳ دی ددع دج تارا ب ید دوعا فلخرواو اکو مارا فلخاخیک لو و بول عومنم

 هک تب اک ارد نکا یل فاملواوهدنر ؤ ارنردتروعا لوا کمان ہنغؤدل وام هدنلا

 اک یکن نج ادور راواخله |
 ah |ع وعس+نکلو هدنلجم بجو جرع یدبا تچ د یا وجر عا سابق ید ۱

 هک لوش اروعو یت کر وعا هد .لفلاو یوکس لاو و یمه كنيعمءاروعل!هرروا کاکی دمتم د ||
 سو روعوءام انک نافا ءاوعنالف لاش هیوا یوصكنآ هکر !نرید ||

Fe ۱ناک لیکن ؟ن"زملااھف راغ ىا نیعة ۱ اعلان ازم هدنع لا ت هنن قر دشا  

 زیرا راع ی ها لا میلہ نانا کردناط لونوخایفداریزغ یاعلا اهروسیاا

 3 موس تدحرریدیند هلرغز اعورزیدیخد هغابجنالواهدزوکرب اوا

 رفت« تعاج هکر دا هک کج لوش هرس کخ كن هرمهو ایف كنیع اول رواواءان هم وشن 0

 د رولک یربغمجتكروعارب وعوزردربخربغل یوزب وع وربسکل دنملوار دبا اوکش ندنیتهورک+ |
 ا وا ام وب تماس لا رر ا با کا ب خر لا قبر طا نطا ۱

 ج نالوا دوا زوکو هنسافالوخ شوف یراکب مترف بد كواوو یت كن وا اراوعلا ٦

 اب ید ورد ریو لو رم کر راج م (aA ا

 اشیا نیک قاب ام هنر یره واک نم

 واو n ان gemê i ینیدلوااید وانو دفئاوافا را ۹ هدننب

 ۳ ۶ وهدمردماروعو لر دینا قر وع یخ دهر غمو ف دز نھ

 :هنشانعهملنج لی قلواولروکرب هلن روعنا هنلوامن.ندنتچاسگر ارد هتسکلوشو
 کف بش تود والس یراوز دیس وعومبا لا بابلانیراعت علا تذاع |

 وا یلصا رو ردنلافر وع هل وا عف ردہدشن بونلوا ف فدح شاور فر لیپ

 سو برعو لیدی هیدمومذ» تلصخو ر دہرا كرر هلبقف كلواوو یعض كنيع ورا

/ 

 ذذ كنيع رب واوعلا ہنسانعم لددب لرب ید هپ هنتسکقاقروف راوعو یذقیاراوع هوب
 ناتمزادزوا وعپ یا یکم نابم درعش كرب درک او ی جل را وع هلی دمو یردک ك نينا واؤو

 71 بارش تزورضازیز نکیا بی رفهفرط ید وا بلقهبمهواو هدنبتهلکراووصیدنن ی و
 راه هسد دلوا .دنیبغب ندفرظ واو بولوا ہدننمکح ظوفلماب سپرد دارم ان نانلوا فذخ |
 هی انعم قللوا بوضنءهراع هک اک ا وک لد ښت كان و یرسک نار یر املا ینملوا بلق
 ازدیدشت كناب و ىم كنيت یراوعلا ردهنسانغمتب ژاع ةراعلا:ردہیغوراءكلَعا باط راعاربز
 ىلا وجت ھل اق قلا بور ویب رعلدیدشو یھت مط واوو هلنبتف رومنلا یجج كتراغ
 :e مه هاعتسالا *شلا نوعن لاب راربد یو هغملا بور ولا ندا ییهنسنرب روم ره

 0او هر امتنا لاف ك هرب د تب راع هلن رسم کی یاب هاب« کل ذک ةراع الا, کجا بلط تا نزاع

 ات

۱ 

 ج و ج ا



N: 

 یو ذهکهکلوش ىدا یسیریخ نددررموراید نوہیورمعلاوانآپور ملا ہدنعجوہدنسدبنمت :
 بو هیئت دربم ویدلیف عو هیت هسک لوا هرروا كیا بارع ایدی دهب ؤو هبورع تب ٴاروەبوپنو |

 ر دیلضو طخ لاعفا نالوا دج هلبنوکس كی و یعض نیغ ةرمع] ید یرتش یبا ارعا داق
 یس ةچوز هنسکر تالذکهرعو یجج لصف كو نص كنیع مسا ردنوخأ ندترایز لكا كوو ||[

 یل ھ١ یدکج نس هج وزو زز کا وردقلوا هدشن اجزانآفافز بودہا .حوزت هدنسام یلھا كس و |
 لاعق قمار ی هنس ای الل رسک كتيعةامسلا هرامعلا هلن كنعد :سرع هک اهسرذبا نهج

 لرسکكيم ر هاعلا ر ولکه د ونس ام رش ءو هل نق هراغو وال اابلانمةرا- عز عا بار لا ترمجح

 سس
۲ 

 كنك معلا هنسانعمهیض زه یک فی .هيضار ةنسعو هنسانعمق وفدمیکقفاد ءامردهنسا عمرو ومعع

 .قالطا ید هزب لنعقوطقیص ورماعیاربیعناکم لاقت "رد هنسانعم زونعه هلردمو یر دک مو یف
 .هکی دلزوکواغ وغ هبضف ك هو یفوکس هلواوو یف كع ةر موغا :ٰبتص ى ازى بو لافیروئلوا
 رنک ی دلوا یر قشنفرهنوکب كوئ رنک تانءزمه راعالزولوا شان ناخن تراک

 ھتیظعا اف الباوا اضراوا ار دیر عا لاغهدبتدوعبو کنی رکض نک لوا هک اطر طا و ا
 ئ تاك وترا د يجد هل ویژ ومهمیوب وز اما و ؛نلاتعح ر تمادافنا جج زائر کل یہ تاقو ابنا

 رولکه سنا تعهریسعف هدفدنلوا تہب هل اس #تیوابر اع|یدت ادیزوباوهزومعم اھت دج وا ۱

 ۱ یزتنکد زره راحت یدتیازورممکت هدنسانعم :یلسخا هو داوا ی : ری ہنس ر دعا هل رضف

 || كنلاو یو كيمویم عذبص یرسعلا فلالا باز مل نج زار عالام ۇت ال ارن کيا جا لاسقن ۱

 | ایفا وکم اهرتعهددحر اقعا وهرازیاهرقعا لان ك غا تراز هلاقوکع كنبعو
 رک قاوقهرزوا شا هکر دهنشزههعف لنرعرامسلافم مع ممعتاخاز عنات ورک
 (لوشهعف نع ژاضعلا نوساوایرهعن دولت :ونالرک توسل ؤاچبات دل ارك هفتا رکن ویلوا دنلود

 | نانو رک ذ گی ناز رد نار وم اکا دصزغ نال وتو نیت برش نسخ هلک ہک دارا ۱

 ۃٰوخ رامعتسالا زرد ودظدلکنآ بونوصهتشو ندنا عر ]وا هساوالخاد ةرزوا یلھاسلاج |
 عرکلانزولع ریل اه راع رکن یا اهیفرکرمعتساو ات ها لام قل نکا اسك رورعو
 || هدر هلئ دیدند كع ری كنبع راتمفلا هرعلوطقاا اریسع!یناعت هللا رعلاش كمرورعنزوا

 | هدننامویعف برایم ردعلا نطا ندا هناك ا كۇبا راعلاق ندن هفت اظ رج را هنت کن دنا ارق

 كنبعویمفكنا رمد رمح هلو مسا و ندتهج قالنوآو نادلتھجونعەکِ ر دلرنملۇش نوک تس |كنیع
 ۱ كيدو یی كنیع نارمعلا ردؤلثم بھذباراز رد رمال ر دعا تالحخرزب عف ليم وینوکس

 | باطقن نرعد ار هل یدتا رهذاع و هرزوآ تاور فا ها رز دژ ورک یف ۱

 هدنامزلوا هک الا زاءدید ی رمعلا تب رس كل بن ته یض رەنافحازب زار داك دز ملا درو

 كدالوا تا مما هرو زف یدتا ودیا تیا وز ند »داف یمصاو ٰیداسنلکہدوجوزب زعلادپع نر

 كنەداتق نس ىد د دالوالا تاتپماءافلخا نماهناهنارسعلا قتعاهدفدنلوالا "وسنادنقتع

 ردشمارورمافلخ هدننن ر عرار کب وب اریزر دزب زحلادبع نیر عو اط طا نر ع دار هل رگهدنمالک

 كنار ونقل ی راک هک كن كن ویقو هنسانعع راب دجرلفالغوا هلیدم و یرنسک به و ىف كان ساعی زیماعیلا

 تن هیقرب هلیرسک كه زم رماع هنساشعم یز وقفو قلغوا یدرفم ارباب هلذمو مع كيمو یف
 یراکد دنالنرض زماظا ردن زاوه نركب اک هبواعبن دعصعص ن راعوا هکر دنذآ ی شاباب

 نیاتلامی لبذطى رماع و رفع نی كلام نیز :اع هلررسک ك لذک لو نارماع نارفاعلا رد دیبنکكلروناج

 ناد ربنعو ردفورعم هکر دببط سنجر هلبقف کانابو ینوکس كو یف کنی ریل درمل

 0" ردهرازفنهیوحنیورعنردو ہرازف لالہ رباج نور هلب وک كيم و یتف كب نارمل نارمعلا

 مه
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 ضا سوم ی فا هدرب یر ندرت

 | ةا لار لا یک ما لی كفا لوک کیو یاب را زرد هیات نفع

 ۱ ۳ ةنح اهن تحمیل ع سا یاسر تو ةر هل لخت و رهن لاقن ونوس
 فل ناش ها لو تفآ هل نو یدک کافر مف او نوک اف ض ك |

 رک اش ها ۶ وکس كا وی لک کیلا ٤که ا ادا هاو دلا
 کب هکر رزم کک اب وک اکو یخی بالا نم |
 و وس متال لاقنور ارقلا نکلا لون نا ته او ||
 ام تجارب رک لو زر دید گن بول کج ۱

 دا کلات زر هل جا توهم راف تلط لوکس قو یز ک نرده
 ۱ کا ٹک ڈی هاب نو وب اکتعاو متال بن : ضب لعدم رک

 اپ تازہ کما کما 1و طلا یا مولا رک لار د هتان طالتغا اکو یضف تان
 برا ترك قند ید دغو امن یدنگو کک ینا وہ ویب ںئدزدكرتضو

 ۳ تک لر تیر زر ہ70 ۳ک
4 ۰ 

9 

hn Fpسس فک وا  
 رکعلافنهاشععرکلانزو لعن ےہ حج یک
 تو با کم ید هد واورد دغور ندنسا روتا و هاف ہرکملا نکا
 دقت بر ی یا رک رک یدنپا ييو تیام

 اش زرقا وكس كفا ویرتک كنب کیلا دلالت او نی کپ هذکدنیناتعهناسل لص)
 ات اھ تا لاضتلزق قر الخ اف وعضرا لصایاهرکعنالفعابو + کش نالق عر رلاقپ
 ںیہ این روا لایا مہرکع لا وداع اغ مالبلف ةلالضلا لا هان مم اخت

 وا یرااٹاخز قو توک سو ین ی او یوکس كوع وف كنیع سلا |
 اهداف و والت وطانامز شاعاذا میارلا بابل نماهمضو بم فعل الجرار

 | دورود د مُہلود تور لر جم BRN سابو
 ۱ اهن زاوا كۈي رتن هکتار داموا لامعتسا ہلحوتفم نی ےن ی جی ه دعس نکاوهزعهراردلردصح ||
 زا رخ تولوا یا )ین شاقول ادا ۱

 ۱ ہہ وان هاو ی هلال مال د وړولو فون
 ۱ ۱ لس نزد اک تاعالا ل علواذکت فارغ نولقابیوصتف یل یت د اص ۱
 ]| رستم ا وک كنید هل لر عهکتغو ز واوا كعد هماودو قلا افت فلح | ي انعم كلما لا غو
 رولا ردنا نالوا هدنسارا شید یکاهلبقف نیغ عو سام ایا اف ولو كلما
 4 اوز دتا كاج رو نوک كبو صف كنیعورعرواک راوج ىج ى دلور عو نج لتتم
 فک دهزف ی بس نمره یوا وطن تافل نونهکمتیقرف ین لو باز ون نام

 ی نکن و لب رکن نو یت وو یکم لبنونف تیر یزنوا تیاک
 کر د ران ور دئانو ید هنر ظغف وه ۇي ورونلق هدنمکعم لیلا و ظهر داغ
 ون بدر حد یر اوتضا رد ما یرخآ رنو
 وهلو ونت اكناه هد شی درا هیرعزهژرسبتررد بول ون سرخ |

 زوم خیمه جسد یو ون"
eسسس  e 

 ۱ شش
 || تلتمر
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 ]| هرزوانامدا دەمار خو لع ما بام اوج : ہا ترفواف ا ها اف ما |
 تا درون تقی تحارچنسفاوط هر اف ی دلو |

 كل بک رقع نو یر نان قالار وعو وزن ہی ؛رععو

 رد سم رعو ن وجمل وا ہلماحزرز وټ ڪج هدير روقحو| یس نئ اطات کر

 او ہنمو ردیچاغاامر رخو ردکلنک اور درواغ كن كنیع ر فعلا وذو امندنويزاکدینامینل

 كيم لمعلا | دنیا نعم ون تالآونبچ جانم مد نجح راغم تب فوت نگو ا

re :یراتعک ٹکیرل رنک نوزمه راغعالار هلو قوچ یراتمریرددنیکلوشولِ )] 
 هک هلندی وف ارد ید هکمرزو تشهد هیدننبکرب رافعاو راےفعزکا نال چا ضعالا

 دافعلا۔ہرزوا پور هدییعوبار دیبا كعضومرهلیبم ء كلا و یخ ایج مادافعلا

 تمزالم هبوک دتا معبر دو کک دتپا ترفانمهلقعیراکدپدرافعو ربا لزجخ هل 4
 || ضوح شش هکر د دذوخامنیضوخ تم صا كو ربا وا تباورو یاد دوز 2

 هکر دياب ینجر لر افعو ین هان واک کتانی رخ وه وم كضو

 هرقعودنسانعم هعوطنمقاس كا شاک هلیډمو یربپکتقاقو یخ ك يع ةريقعلا
 علمی دو لو هم ار رر 1
 مک نه كلذ یلع ءانب يدرغاچ مک بوپوق مززوآغاب ار وا بور دلت نغایا ن نیس

 | تی رام لاترد دو یک فی رش نال وا ل وتت مر قعورابړ د هره عف ڙو دف دغ عاج هنسک

 كو هابرتسک ک كەر راقعت الا یک ښی رش ل حر نازل وا لق نوک یب قع موف طو 7

 هددخلوا غار انا و او تب |ذارقعن اف یسلاب سرا واربعپل|تیرقع ل اقر كمآ رک
 اش اور توس ر نا رسم روت
 قوکس تفافو فلنج یرقعلا زاوط نلکب اب دمو یرسک كفافو یخ تبع رق رعاه رفع
 هکر دین موف ل وش هلی ر دک افق فاعلا یرقع لبخو رفع رف لاب و هلی رصف كفلاو
 || یداو كا 7 کردید هرالوش یقاعو هیلواهلماح لوا هکر دننوعلوش قو یورو هن بنر عمه

 1| دفانل | تقل لقب قلوا مو ناونیچ رب اسو تروع وب فو نی نم فیل ل ماس ۱

 اتم اح ا بابلان ارقعرتسب لا تو لاو یدلوآ ما رکےن دقدافند رول ۳2 م ای ٘

 | ههش نال د دقت: هنر وع لانکتعومر وا یباور دزو انہ تاب لنا فام ترا |
 ]| سورخ ارزردیس یوم کی دنیا يرشیرلب رع کلر دا r رو

 ۱ ومل افضینر دلئام هعانوزوار دکر هکر دەظرموب سنجرب ین هطرموبكنآوراط

 یقعلا دضیب تناک اب رعردذوخأمندنویو روتلوا هنریتبلکن |یتراکبرکبهک ر دو ع

 قایالاو قالة ضب درا 'رەر علا دپ یدتارایضخپ هوا مقاوکر هکه دف ما ال
 كا ونو یخ كن ءنمنه قوناورونلوا لامعتسا هد هنس: نالوا دن هبت ر هلا ہلا

 هنسکهنسهطر مو نخل طرموب هدر چرم, دراغاد ہچوپ ہک دش و قیراکدید
 هل. *كفافو یف كنیع قوقعو هلو یی اقم اس هلا قا نو کردیا کرا لوش قلباوم

 ٰض وخارقعو یمظعمو یرب هوا كن انلارتچوردلاجمدوخ وا هاما ت بما روپ را

 هلو وک ِكفافرر در تعورقعردہارارقەِلآ هدفدراوم سی دن تھ وج عا

 یف[ ننه راقتجالا م هرزوا یغلەتیدملھا رربد ید هیلضا لرادوید رادزفع ) پک

 هیکدوارف جک د نا لرش هاب یف تو ةرزوا ا ۱

٤ 

 پی
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 | دام تفآ و الب رب د یخ دههیهاد دی فغو زا باخت بن یا نک اسورردنا ۱
 1 لاو یرغو كسورخورد رنو هدنسدسکا ناالسر الو كس ناف ىم نیع ةرفعل هرفعل |

 یاو یزسکك نبع ةمرفملا ررونک هنیرزوایا هدنلاح كنج هکر دیوت لوف نالواهدنسهسک]
 ۳ اشفانالف,اجلاقباضبااهانمههلینوکس کافور سک نبع تارفهل اھتاٹھیالضق لی ات

 ۱ رشک تكنافو یعض كم رفاعلا ردهنس انعم ققعاط لر اههچم نیشو با افوهلز ون شفن ونیاطفیاجادا

 سکن اضف ندرانا بولوا شا دلوی هرا هتک نالوار داقهشبا بول وازه لها هکر د هنسک نوش
 رل هفر عمو یل هکتار دف رص نال ر دنا تا بقو ن دنا دمه ملی سک ك ناف و یف كم رف اعلا |

 1 كناب و یرسکانافو یمه کوم ةب رفاعلا ردشلهرزوا یسهغیس غیب نالوا فرص الان

 | شم تا هرصتف یرفاعع بول لوقنردب ,وسنمہی لک ںالوا رک د هک دز لوش ||

 هر نزولرسن كفلاو هلبنوکس كنارو عف كنافو كنبع ینرفعنا دج اولا فن لو ||
 | قالل ہرا یشیدو نوصغلدلوا یندشیدنلوا هیعسن هاک و بنالسراوفنلم انعءدس ازنالسر| ۱

 ان اس لریدەالسراٰیشِید ہلیدمو یعضص تاو, و یف كم ال ہہوبل و ینرفع «یمللاهزونلوا|

 EERE ةایرفعنا ردنوچیا قاحاہننزو لجرفس فل هلنانون

 وهورشروفاع یف موقلا عفو لاقزد هنس انعم تدش كل ذكر وفاکلانزو ىلع زوفاعا ةيوقرةديدش ||
 ناله ابد ارو هلم كنافوكنيع ءرفعلا هدش یفیارشرواعقهغل |

 مسا دفع یف اج لادسضبهدزوا باوا ی ابكر دندی ملیحف لنبعوزٹنافرفا دخل یهورح ةرفعف ||
 دنقوٰیرسکا كناروکرلک ناو ك نیغ نیرفعلا زد هتس انعمر لا رل اۃرف ءیدتب راب ضعدو |

 || یعضاو لو دیرفعثیهب یوف طباضز ھی دنیا زایضعب هن انهم ہدہ ام ز قوچ یالسر هب دمور |
 || کلرک ودب انعم خرج قهر اب هیوکس کفاقو یطف كنیع نقلا, یقعلا ریدیجس| لر شرب نرفع یتا ||
 || هلب هلب رخ ن شاب نج اغاامرخ ومزوفرع مطفوادح رج دانم نم هرقعلام ۱

 تنا 9 مو ىع كيجراهچ ورام مم ہا دس ار تعطقاد للا ترفع لوقت رز: در |

REاذا رقعر لار مط ترقع لو فنر ربد ید هک ۃارغاب نس ہقرادراوطر وعو  
 “09220 دید کم ا سيح قع و رفعنا ج رسل )>

 کی روب ندنشه دو فوخ نکعاصیغای نبش رقعوپل یر ده الف ١
 جد رقبا یر رع لوفد نمو تشهدی عار بابا نم ابن نیو هپ لوقت

 یر

 ہم سس

 سحر

 ور ام بو یا هک رت رر رک اد زی
 ۳۹ رود رش ود نغالوخ نرو كن لامننحینمیرابداقلحووارفعوملاع دجرهببلواولع ادد ||

 عرف او دل نت وم نیعو لادو ہا و ع دج و نوسنیا طلسم نس رغاراغوباکآبویلهراب
 هل رصد كعلا و نوکس كفاقویتفف کنی عیرعلا هنسکیبراپهلیدمو یرسبکكفافو

 ےہ ہا صف كف او وک كدافویمف كنيع کل کک یرفعو یرجو عرج لش یرقع
 رابیف هک دنسام یلعنیوتتالب لجو هلیرفع لاغب رونلوا لامچتنا هی انعم قع عر هپ انعم
 ج ریفعتلا زوج باک لاق بلک یر هلی تاتو یخ ایع وفهلا ین هل اشنا
 ہا هبق ك نیغ ریه امملا هل ہزتغردزاو تراک رتنو بک قع هنسانعمیهراپ
 ود یقعم۔ ہقعم۔ یدزنم كر یفاقع هلدیدشن كفاقو یعص كنپع» ر افعل) ردهنیس انعم

 3 ون لنت هايف زنی هکر دیر ابا راج_نرفعم لوا کردی كلر عاشر هیدیدشو
 )اس رس ناروط تؤدا كىچ تل هلیعح لفامو یضغ کیا قامت: ینباندنماجحت

 دوم



 گور 2 تن.

 دع رکی ار اطمهفا لا اربد حد هب هود لزوکر اط »مور اط ءو ربطعم ها ال بهنسکالوا | 1

 ردنلرواانح هرزوا یوتاب وک هکر درهو د لز وک ل وش هل. دیدن و یف كناطو یم كی“ تارطعلا |
 سم یف کنیع دینا رار د یخ دەغمراوصادتا نکآتلذکر ذعو هنس انعم بارتردقاربط لزق شعلا ||

 رفغتلا یناشلا بالا نم ارفع رفع: بارلا ق رفع لا كمر وس هغارماعیهنسن رب هل هک کناف و

 ر ارد سد هکمر وس قار بسط ہنس هک تروعرشعتوهغرم ادااربفعت٭ رفع لام ہانعععرک ا ناز ویلع

 نددمٰیعل ريع نالوا هدماطفیدتارایضءهب وب دنوسلسکن دەم بودن ترفن ندەممانالغوا
 كنعرغهنعو وددوخ "ام ندنل ود یکی دی دوفغ نعان الف تیل كراب ع رضحت نال واهساتمم لوک

 ہیر جن نیربص زمزز ا نوک کیارپ ہدکدلبد كمك ندەم نیدلودعضر ءار زر دةنسانعمر هش دعب هایم ۱

 زرد یحدهفلف ضال ربذعتو ردقمنر وف بورمسوشراقهنوک "ردوا موق ال اريفعتو نوصکع 1
 یا یٹرفع لافدوس تلاقاهنولام لاق وکر بال امام نا يلا تک ةأرما!نا ثیدطایقوهتسانحمضبت ||

 ر ديما كلنا ناسل وارک د لرم ویر دک ك افو یف كنیع رمفعلا اهیف هکر لا نافاضیام انغایلدنسا

 هوا شاروافر-فنافهکز و دهقبوسلوشربفعوزاق هده ہنسنربہنزلہیاہلہم هکر زر دهنروعلوشریفعو

 كل ذکر افتعالاو پرتتیا یٹلارفمنا لاسفب علف اپ وطن وکس گیونودلیریکە كه رافعنالا
 ید فقر نالسرا رافتعاو «یشلا رفتعا لاق رد هنسانعمج اریط هل :وکس كنيعو یرشکل ؛رمه

 رقعاو ہٹسانعمرجا لمر موق نالوا یرمرفههف لہ رہ فعال شاداب لاج تعا لاقی ارد ||

 لوش هلیدم كغلاو فوکس كنافو یخ كلیع ءارفحلا لاو نضابباقراربد ہذەیہنسن نالوا نصاب
 خاععز رد ہدەنسەحضکی مچ وا نوا كَِاارفعوءارفع هاشلا یر ولوا بلاخترچ هنضابهکردزوپق

 كنافو ىم” كنيع فعلا رفعلا ردرشعتلا نالوا قفاوغہروہشمردشلواعقاور بشع ثلُت هليل ەد نراهن
 كزوهآرانالوا هل وقموبو را هلوا قانعالاریصف بول و بلاغ ترجهنض اب .کر دزوھآل وشهلبنوکس
 تف كي“ ةرومهلا رولوا هدراعضوم برصو صو «دزر تسکو هکر دال فیض ندنتھجەئتر کس
 || هیدن هلیسكناف انونوکسكنیعویعف كن روت دوغعیلا لوا شعب قوا كن هکر درب لوش هاش وک كنبعو
 رابطعبو ی عج رف فایل رار دید هب دلو یشحورضو ہلوا شلون مون توقزونههکر ردیسبروایوهآلوش
 اشرب رفهب نیذوسناو ردلجر مسا هلبعض كِافو یف كن فی عب ندیرلککرپ !كنوھآربفاعتیدتا
 ٰیدتنا سنویر ولوا یک و ارز كسرولیق قرضتنال لسرولبق حوتفم یابانال واهدرفهدکآ اردیعا

 هش ارز ر ولوا فرصنمهجرب دقنوپ هلی كتاب یدباردرفعب کم دنش وا یرعاش فو مہ لکمند هور
 : رمش لڪ لا فول رر اقجدوا ندنآ هکر دجاغا ل وش ليغ كنیم ناقعلا رولوا لار لعف
 رافعو ردشنلوا لیضفترافعو خرعنکلورادزاو شن هددجبانارهیعیر افعلاو خر لاد چهت او
 راغعلا یف اک لاق تک | قاصلاهنشندنج اغااخ رخ کر !اک[بودیا حالصا ینحاغامرخكلنک

 هلب زرشک نيغ رفعلا ردكم رسقنافر اهفهکر ةتغل هدر اةق ال ذکر افعو فال دن اب
 د خد هنبخ لجز رفعو هنسانعم ر خر دیککرا كلروناج یراکدیدزوکط نا

 كنارونوکس كنافو یرسکك نيع ترفعلا تروع نالوا ل رانا نیا ماا ۱

 تب رفع نالف لاق هرزوایاورهدبعوباردهنسکنالوا !ہرزوادغلاہددنسنرھدلیدمو یرس
 یلاعتهللا نا ثدح ا یفومرزوا یفزوةمز رش هلزرلعف کرادی ات نار رازی دیخدهیرفنوهیرفعوتبرفن |
 ردهم وازکد لعبت هتن زر فن رد رد ےک لا ة رفع لامالو لها ءزرالیدلاذب ب رعنا ةيرغعلا ضغب

 || یرسک ك نارو نفك تبع ذ ةر ةرافخلا ر د هنسانعم ن اصقن هلا هج ءازو هلم هم "ار زز هد فنر ش تند حو

 ةنرَفَع ناطشیدتا لیلخو ردلکد عج رددرفموبوەدنئاوز:دیبعوبارادییکتب رمی بو ٠

 8 لابعتسا هلن ًاتءاه هدننحی را ح وتف ی :اتحت لری د تیر افعلا وهیر اقع)ایهورارید تبرفعو
 حر رحم

/ 

 دس ےل

 حس



f 
r :ج  

 , | النك شلوار داضو نفخ لون نو نهار او بد

 | كيم یصتسلا رصعنا ادا بنعلا صاف رب دید هغلتص مزواویک اب اهل | ارد هنساتبنعمیفعص

 | مزوا راصعنالا هلازادقهر بوشنبهبهنسفر هکر دهنسکلوش هپ رسک لد اصو نوک كنيعویعف
 1 الفقاب و هزاشنافا هل فا تص ولیم كنیع هزاصعلا لا رصعتورص هناف بنعلا ترصع لاقت قاعص

 1 لوش هلی داضو نوکس كنبعو یر بک کپ“ ةرصعلا هنسا تو جد هبیدنکحوح
 1 هکرد منك ل وش هل نوکسلذیع دنبامو یه اداصو كم علا ع کل رافس ؟ررافص مز واملکنا هکر دەنا

 || ضیح بولوا هغلاءزونه هکر دزفلوش هلنرمسک داصو یعض كم یصعلا ہوا رک دنتفو لوس
 | هل رتنک كل داصو یضف كم یصاعلا هتغلب وا اهباسرصعءتلج دابناکترصعا لاقب هلوا شمر ۳3 ۱

 | لوا برق نکو دیشب هخولب هکر دز ل وش رصعمیدتاارایطعبو هنسانعهرارف شعر اهغولب یب

 ۱ ۱ ا هه رر دهنالغوا نالوا بی رق هغولبقهارم هکر دیک ةعهارم هدمرلعر ا

 ۱ هک رلنولبلوش هلبر کد اصو یم“ تارنصعلا مدنی عا ا هلی وبن لب وب ندبارعالاثوغلاو
 ]| قلوا بی رقهفغاتولبو ی فصل روس كنیعو یر ڪک ك: زمه راصعالا رولقصلاروغب
 ۱ ` ید وا 7 ول یکلزب ازد کوک نادرب بورواصیز زوتهکر ادب لوشر اصعاو

 | ةا هلوا زروت کر روسیدولب نالوا ېخ اص قرب ودعر هکر د هکر دال وشوبیدتنارایضعب |
 ۱ ڈر سش رانوا هلی ع0داص وین نو نامه, نماز و هل اص یف :

 ُ دل ڭهابو زدندرلنا هاب هکر دیمباب كنمبقر وب وار دب کب ےس لقا ولتمب واریز ||
 ۱ سو ضویمضكنبع رصنعلاو هلن کس ا نون هدنییامو یعطلداصو كنم لزصنعلا

 ۱ ie وکسم دام لداصو یض كفو كنبعرفصحلا رغ صولا نس اندم بنیج ولصا خد یسک ا |

 as ةجرج دلا نزو ىلع ةرفصعلا رايا وئ م رف یزواو نابوبیراض قایز شف ||
 ۳ ترفنصه لاق قماب وبار فص ء ج رح دنلا نزو ىلع یغص تل بول ترفصع لاب نماب وہ |
 ریش وفیژاکددهچزس ہلزوکس هد ام 3 د اصویدم و یم تاافو ىم ك نبع روفضعلا روّیصعلا زص ۱

NE,ےب سیید سہ سس سس یک ةروفصعلا  

 یک ۔ںدہکلصفتمندضامد هک زذ ہنس هزاب درب لعامد ر د روف عو رر د نیو ّهمص ۰ هرلنآ 3

 ۱ :وچ كنالاہود بتتلارفاصعوز دیمج هاروفصعرفاصعلاردراو كچ ر درة دنس هزآ 1

 le هکر رپ وچ لر شرات او زر دف صع نودپ|بلقر دفٍتصا عمان
 ۱ زار ولفیوجیکیا هنشاق رع یهرولوا هدنشاف كح اغار ی ردو ج ترد لؤ اورد دولغاهاپسدا ازد

 | هکر دیس ةراپچاغا لوشو و هنیرزوا نلوا بزلقم باذکزود منفوصرع كر فاکالاروذصعو ||
 الا طختوا تضعقنا تب دلا تمزج قید ا قورددویشمهدنرءرآ كتناج یکی كنشاق وارسا
 ار یو نارا ان کیر رس ےن ہور وو بو بارم

 راک رذنلارفاصع و هلوا ن وعان اصل زانلوا دیبشاکاو: هتلانابو یا :رکیاد وخابییاعانالات
3۳2 ۳ 

 شم هدخار یدسح < دنیا عاش مان هغ ایسا تان ناسحبردرهودالعا نانلوا بانه /

 نك ك نيع رطعلا طیف طاووس لیک وهودزوندرفاصءاکازذن نن امن مدح

 نقب ا لامعتسادحصار لزوکہلن یف رطعلا هنسانعمبیط هنسولخمارلزوکهبنوک كناطو

 لام نصر هک ہک ل ناظویفف كنيع هرطعلا عبارلا بابل|نجار طور طعتألاترطع
 كا مع لپ رمعتلا دعرکیا ةرطع ةف لا رد یی هبهودلزوک هر طعو تروعنییا
 رذظعلارب ہت یمن هنری تو :lal ا

 رطل ار کجا دو نرم نا تایم راطعلا ۳
 مس e ےک



 لا
 زدننغا تباور هرز واهحو وو نا ذ ہي و یا داش ناب فل هک لو ل ئاق ەنعوقوا ونک 1 :

 مت لاک دم كغلاو ین کزشو یخ ك نبع ءایاوھدا وو هلیدم كفلاہدنرخآ ءاروغاعم وا 3
 رخ کلش و ك۳ . سشعلا تعاج هنر ہیر کان نشو یف بم رشا رشا ینوکیتنوا كنبآ ||
 زار د ید هرش اعمریشعورد هنس انعم هلته د عو یر دک ك نبش وف كذیع ربتملا یدحاوارش اعع
 ربشملا نر کتو نهلا نزاکت نکن ا ثل دعا قو و ولکه انس جور شش ند ہنسا تم تیوعمه
 كنهلتتفرب * ترشح اد زینشعلاس او وما سی ىلاس هل لاق و هرشاهدو اهرش باد هال ح وا نعي

 لاش ردلودعمندنس هلکهریذع لبق كیع زام ردن دەس لوا ہک ندشننابنم ردیساباب
 ع وسع ی کس ندعاب ر و فالو ءاو دا ید دریغوبٌهرشلع هر عیار انعراشعموقلاءاج ۱

 هکر ددنتشلوش لد شق كات ویکی یراشفلا ردشلک هدنرهش عاش مان تیک الار د شمل وا || ۲
 ندرلنآهکه ننسانعم هود نالزا یل قا نوار ےیل رسک نعےاقحلا هلوانوشرانوا یوزوا |

 عضوو هل د هتجونا عض وندلوانز الوالئاژ یار اشعن ولنا لو رولدا لثازیمساضاخ اچ ری ون

 ۴ہ ندنرزوا داور اعدل دم كفل او یه كام ذو ی عض تنی ءارسفاا ازصفآا ژربدراشع( ددکدتیا ۱

 مس

 ریجن ہر ام PRR et [منعونبهنسانسود یک یا |

 زههناوازشعقونو نآ وارشع نا شوانل فن ج تاوار زا ىس بنت كن هارشع ناوارشعلا ۷

 لانش ؛ قلوا کوب قلبآ نوا نعي قوا ارشعهقان م رکا تز و لع رشعتلا لکا تاق هواوی | '
 هر کن وا هاته در لز اجر شعفو قم زاب یشعهش سٹ یم وار تعتراضیاارشعت ههانلا ترشع 1

 UN لوکس كنبعو یخ تهیه زاشتعالا زدی عاج ۱ ۱

 ءارى? كہ داتحوتفءابدمرتو اعطفترتکنا دار اشعا همر لا رر دید هکلموخ شمله راب و |

 ررب دداضقا رکن راشعانجا ی دلکهرزوآ یس ه غص خا جرلنو ردهنساسنعه؛ نااهل و

 هلن رسم کش كزا ۶ واش زور نا متد شوقر اتما خوک هر

 معملا ین ها هوا فلا ہتماتسدہدش کیا وکسكنونوهنتٌف ںاشسلا ریما کكضومو ||

 یک کا عز مط غ زر دز او خد تغ ایک اه دن وتو هش اشهد نامز هی ۆكلىڭ داو یف ك نيغ ١
 نارضعلا:یبجالر من و و سسر ی ا
 ندزوصو کی دع وفادخر واک ید ہلئات راہ رشآ لا رات لوا ور وکه نش ادل دن وک لبا ہک 1
 یااوصعنالهءاجلاقر ولك ىد هن اتم طو ایا نا درک قا

 مسا تر طخ اق ارد یخ داغ ۃ صر صعو ر دات |ت باور هرز وا هخو ودر ولان رک اِ

 ۳ ہرا فوت رى ان و رت هد دننع وبا لاق نو هر هه فو سان ثاغ بیام قاب

 ادنا یا ارنضاع ثب ما دامڈاغفاال ا وق هنو بنعلا رضع نمو و ولغ ٹو لا وا اقو:

 درمان طترم تند یفودنسانماغژو د هنو الذکر ول ایچ. چ تف

 Ra ردن د كا قر ندنسهببف سیتلادیع له بت ر رصعوت

 هرعوهاننوا4 ام دوۈك ك داوی تای هر ضلا ردندموقنانلوارک ذآ :

 | ٰیزاک كا فل فا تار بلف راپ مپ راغ بالا و زار نکل و توک کنول |

 برف زوکس كۈن یز سکت دعا دنت و دیافرضخاتبلاوم ال وهلا ارد 1

 :نالف رسفتخا لاقت هنس انف: مفصل کس لاعو یز تک عا یا

 ٹا او و مات وہ هنذع رسا والا زر طتغا لاش 5( ونک تد هتسا تەم جاز ساوا بلا تأل ایا

 رطتعآ لاف زاد ی دغ تف زوار اش او دت فو هاب هعنع یا هلام ی هلق عدلا ولا
 ےک

 تتسسسسم

 مہھع رزرشع



 ٤ھ

 | ند رک هک

 یعض (لجرااکسُع لاقي
 د دره ندش fe mA تار شی تول
 بسر حب سرور دود دیشی سرک هدر عازیز ۱

 ٦ نددادعا هلبنوکسس كندشو, یف كنہع هزّنسلا ندا ا دان مالکی بدبو ناخاس رکنا ۱

 | | برع دتبا تیکتلانیاوءززوا:تی اب شکع ةا عو لاجر شع لاقب ردعو ضي ةخسانغم ۱

 : نع یا لس ك لک شع و هعسازید رشعدخا كب رولفن کجاس نبع هنسک صد هک اط ۱

 | كيتا شنخاوىرتوانەن وكس كادوا كفلإ زالوا نکا ہدرشغ ینا ناعاراٰزہدنمادعام ا
 كانہش نزد فارما رشید اكساب د كلل دکوزدبان ہند وا ناک رح تراک و لوظ هدا یکن |

 لها نیکو تدارک هجنراو هنس هک هراشع حسن نسرابق نکا بش سوای دو هلبرسک ۱
 ۱ كنيم نورما رد زاج یسنربغ هلیصف كن نسر دوش دا نیمه نو صا رک هامادکن اخ |
 | ایزو دلکد یج كنس لکم رش عر دعوضومنوجما ددع یمرکب ردد قم مسا هلن و کس نیش و یرسک
 ۱ هل او مردم ارشم تشب فاتت نم هوش ناخ روپ لا دو ع |
 ا ازد نرجو ندنسارخا لت [رشعهلینوکس نشو یه كنيغ شما ناثعلایرت وا نان ادلوا ا هدندعب ام هلک < ا | ۱ ۱

 ۱ ام vT ھنلآن رشع كام ہلم تالذکزشعو |
 م بحاص هکر اولو انها ندر رقتوو مهلاوهارشع تذخا اا لوالا
 دو یرسک نشو یف كنيع ریمل رولوا فلا هنمالکكنب رهو یکیدید نافرک کک كيهدهنم |

 هنا ہالبصن یچ هلربشغ هلب رنک ابو نوکس لغو قصف كرما ما یشعالا هانم
 | رد بزانی کولب زوفط كقرر ینعب هر ال | یف قز لا ءارشعا ةعبسذ تب دطا قو یک |

3۹ 

 ۱ تار رس یاس کس ھم
 مر ہد یخ د هیت وا ېشاع ر دذوخأم ند موقلا تارشع هنسک ی طارشع :یشاملا |

 || فن

 تعا بہا وس نشو یم كنیع رشملادنتمانعمرشا هتک یاب ارش ع كاذک بدید ٹن نشو یف |
 2 ترصاذإ قاشا ایا نمارشع :رٹعاموقلا تربع لاق لوا: هنس اوا هدنج |

 دز ارولوانوکرکس کک سی PRE ےس ا یو
 | هرکصندرش و یک س جو یکم برر دلیارسکنالوامقاؤ:دنزاٹوکیئلز سو صزھؤرولیراوص

 ا یا سض جر کیک و دنوک یم رکبالار دماغ لوا عافسا مسا نو نو ض ٠
 || :نصوص نو بوت کی رک مکن و دولوانوکرکس نوامکه برک بعز وزد نار
 ]| كنه راشعالا هلباهزمهو لا همچعءازو هلو رار د یزاوچ ہزانالواہلوقملوا نکل ردقویمیع |
 دال جز ارشما لاش قلوار با و صربہدنوک ت واین هود كات هنسکر لبو کشا تنی رس ک |
 | كنیشویقف كنیع وشاوملا ةر اور اصاذا موقلار عال اقب رب دیت دلا نوازا وار هل |
 عی رد هل! ایف ك نشو یض كو هرش اعم لا .لرراو هبوصزب«دنوکن وا هکر در هود لو لب ناسک |
 ره هسا دنه ها ذی كوشش اشا نکا تی بوش زا ارمنی |
 نکی دراین تونی نتبع ۃریمآا دپا تم طالتخ دن ا توکل وافر کا

 ایٹ تو تیرا ا یک یباغاداق كلور در وینم كن آهک رد جاا
 8 خد ینا كنبشویمضتلاذک كنيع_تارشعلاو ہبہ كبش و یم كع
 ہرکصن دعسا نر چو ند وک ت مو همیار |

 ۱ | ا ر وفر کوبا میبد

 تلک
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 || دهن اک خیبر فیلم اقم کل هرم ارفق تموم ترسم قوا :بولواراط |

 | تراخا وقت یرمسل»م پف کت و چین اج باک مو داند |

eetنات اقلأذا عبارلا باسیلا نم ازرسعر هت ریالا هي ا ۴  

 | تواوو یی اسم راک ہو ام نا اولا یخ زا 8 کر دوک ا

 مار فوم یو مس او ہلادفرع دایعف سی دنا

2 ٩ 

 ظولو کج ون دیگ | هح کا اندی بلوار اس اجده بضخ تر ارو ا

 دبلیو مو سرو
 | فرعهساوان ڪمار یطسواو موجضمیلوا بولواهرزو فرح جوا هک ممارهیدعیارع تا

 | با نکا نطسو بودبا فیفخت تصعب ورانا موضع نطسو بودی بنت یآیتمدبند
 | هل همه اج حر نوک :وکس ذکر ارد حوحو چ رو جرو هليو لينوكس كہ سز ود راز دب

 قنس یجض كبيع ریسعلا وخوفا وع سماخ بابل نری میر اار ایزو ۳
 ۱ ناک مودل دا کاپ زج نايا ې واوا زوال یک كو یعف بحر لا هسن یک

 ا تفت

 لاش هشام قم نم نمم رغ وط ال وع فا نت نه میا شا هکر پاو كوشن
 اهن سس لقب قمری نذر وقمو د كلذ تغ نمار تملا اهن دالؤ زن ماذ آرا ت زط |

 ۱ لر رسل ناد هتم انهم مزه دم نی ل وش تا ناب سن زض زض لم انس
 ]| لاش ارد ید هکلکندنناج للوبص هی دیکر و تا بلط ید مداح ت اع

 || لوبط دیزاین ههکه بىك ن القا قالو تم هایم ك یه ازل یراس لاج ىا تالف قرسع
pees oتوس رم زاما دوا یم اپ دن ناچ ك وص کا دن ادب نکو کا  

 نیرک ناک ور لبا دها لتلالو ےہ رلضا لجو لاب اک نول هل ییا ھوم
 || لب وط لوشن هم شاغلاویوکس لنپسو ق نل ءملنعنآ ازسیزم علا ےن

 لس ولو هرس ا واک
 IAAT نالواہلن جوا

 یهر وسه تباطفم پس من ک حافزا دیبا پا را نام تج
 ۱ از درتفضر و ید خا هوب اماز دا هضم خب یسک "ری اتعشاو تیم هل

 هرونضملاو هر وس+ لا دعو راب غور اک در ئاج كلك وزو نو لو

 | لوس لمس ی رندر ما یو بفسوب زم قاعد پو دبا لات ی
 | یض ك نابع یرسسلا هنسندیفروصتامتعیریجلهنس انعم یف لقعبام ون لیوا جد نظن

 | كرسفت ,بايژا هجرك ولو كد انس یر مەك راد بلب اتم تار سه ڭ ل اق وكن

 | كنبلویعف تانیغ ةرسعلا NESE او لا ردراشما
 نوش رس کس كنم و یف ن ست لا اکی نک نیکو م قال زاہد یر

 | امر ضا لوقت ئاپ دا نب شان نوک او یر نه راست
 ۱ | هبرکن غودل لام تن غوا و دهد هغ ندناف كنلغوا فک ناق

 | دقن لا بهلول ندز کیا شا هک دهقان لوش زر دیدی تالو ہلا تاک
 کكروناجیراکدید نالت تررص هل رنک لخت ةر السلا ضار ن نخست عا

 كابو یفف كع: روصسعلا را درب ٹناوموزرکدم هدنوب لوا ل تصاس

 ےن ركل تزوا قزورتفج رکسغلا ہلوا ز هکر دهقان لوش لی
 کد هک نم فک رد اؤر هدر |

 3 ات
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 از رز اچ ید ر اعر پوردلاقن زا وآ دوبل او نارقا هات یم نام
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 ۱ ۱ || یش كس رو رب العاب رضا درغا شا سی یر البم
 0 || نونج هلیدیدشت كننارویمص كنیع ةرعلا هودنالوا اتم هضم نانلوا ارکد ہلیدمو یم كنارو

 د هنسوتراوط راو د جد هسا ہود هرعو نونا ند هارتعااموهوهرع هب لاقب

 ةا كلكم رعو س ةرعرعیزت اطلاع یل اب ررد ید هک ال تساجت شوقهرعو یکی راکدید
 ١ اب ٍواءانعم ةو وز املاو لاو هنتسانعم ولتیباجف نال کر وفاکلا نزٴو یلع روراعلا روراعلا رولک ہدە:سانعم

 ملضف كبو كهم ةرعلا دبادلا ترعا حتا ضعب ق رادلا ترها لا-ف قاواولتنان زار الا
 | مش ىلا هنسنرب هلن و کس كنب ویز ہک ناتو كن ءنمه رارعتسالإ ہنضانعمم اک

 ھلا بیط ردن درب تان ابن كەچ یزاکدہد یزوکو وکوا هلیضف كنیعرارهاا ءرارع) مهفاتفیاب را

 | وقتا رازعز اب ملظلاراع لاق ید هکمتوایشوقهود هپ رک ك نیع رارەلا لیدر پای اکاو
 ۱ ]اروم زارع ادارع لم لظلار ع لاق رایدید رولکید ندی تارا سو هنوص

 ۱۳ ف كف اک لکوزازعف لر ارع تاب لثلا قوردیمسا مر هایم انهرزوایرسک
 طو ی ا ار د ولو رد ذیل وا دلاله ی ند یسیکی] بو شوط هارب یربکد در غص یبا ہل نس
 [اوخدب هيف كني .ةرارعلا هسا نعم وع ردیدأو تءابوروناوا لامعٹم٥ هد م ندی دلواز ارب
 ۃتزغافیارخ ةرارعوهلاقب لری دیمدهخاولواو ر ديما خد كہآر ټو هنس نهم قلت وس لوا
 8 ےک دو یت تد رنز هلیعف تاب راعتنا راعتنا هدننیاور ییعصارولکیخدهنسانعم تنش ترارعو

 ۱ رس كنارو یف ك نبع عرعلا ةوصعم همون بهذا لبالا نم لجبراراعت لاق ۱
 بش وزیر املغو یک ردنووار درا نرویلع ة رظرعاا ردیعسا خد كعض ومربو
 کشی ذرات اف لم د ید رفح ناق نالوا
 کارو هلرصخ نھ راعرع اهنازنایاییحب جک ترشرج لایشب اربن ڈک ۱ ۱

 ةرف نؤصغدلوا لودعم ندی رع یدناواانب هززوا رسکر دیعاكنووا ن ر اتوار کھ ت تلذک"

 مه دیلوودیر دشا وا ناوهدرعش و کت دەددغمزغاچ هودرارعوردلودهم ندەرقرف |

 الات ترک نارو ×ض كنيع ةرعرعلارادینوا ینوبوا كوا غچ یربره
 در کوب ید كنروبو یر كسکو ب نرو! ەۋ دو ێا لی یالاعا سرد
 رب دمی ier aR یک راش دو ةدغلزمار قلخو

 | عزم وا ی ماوزخ قبور وبا نیک کردباغامرخ لغ لىنوكم كنبعو لب رسک
 | لضتم هومن تلوا ہک لربداکآ بیرخ ثیدحو لوا رغ هکر شین لوش هلی دمو یزرتښک ت اد مه

 او جلو تایخر كنه صا هلوا ندنیعبات عام ندنیعب اتات یسیوار نکلی ہلوا
 نیک لو هر نوکس گن و معلوم لیلا نم لو نیو ین رو كن
 عل * زعل رکو دعب ویچ هاا دبا كلنبع لا دنا پاط ەنبښزاو هزتسوک

 رو هودنالوا نوح اتو هی كه هارو بصف كوجدوزج و دنیسئارفازم

 ندو ل وش هل دیدشت کناهلنرخآو هلی تالذک الوا نیغ یرعارملا ردیمما
 وا نیک عار هل[ هنس انعم دسار ید هبولوارعارجو یرعارع, لا ب رولوا بوسنم
 ۱ راوی رفوو میظننقلولوآ یزعتلا نوید یاد هنر طاانواءودرمارعو یجب

 ۱ 2 یس عا اکا وا قد ان دیعرش دج هک ب رض لوت ندیسو زار دید ا
 | والا نا كجا نوکس ناروا حف كن را ریعلا راربعلا هنرفوا ادار اج جا تروع لاقنزرب دید

 ارع لر دید دما ورود نال ]یا ک هکر دیک تغوف نوزوا ید زا



 م و ¥ :

 لەش یار ات برش لات شهره هکالھو ها زمالایقرذغا ناف
 ی انصو ةراف لات تاک ٰیازاذلا تردعا لا راز دید ەل واق وج تالل مرا ذم او داملا ۲

 کچا شر رذظراڈغاو رذنا مرتعا لا قورذعاذز اصاذالحارنمالاقیزرید هدهنلوارذع ا
 رصقت هدصوصضخر مرکتلانزولع ودعت رار دا یحدهماعطنالواهدننکو دتنسراتعاو رایو

 لاقرزر د سذ هکعار ذغو هردعلاب ها یا ازبذخت هر ذْقلا عی رود یخد عمر داشاوب دس اح و كا

 هکر وا هک نالوا ی دینشناما ورد دلا کا رقت دددشز تاعالا نم نوزنمل او قا عقل
 تونل واتلف لا دات ول وا هنس انعمرذعم کل وا قولوا قر ضر ولو ءاکورواوا نخ ہد

 ید یزسک كو رر كار شفا وا دنوم طع میکرو نام ی کر هه دملوآ ماغد ۱

 دولوا زذعم قالوا قحاماو ناف مبات ہم زد اج ید ی طو یزو اند نکا س عاقجا ردزئاج |

 امہنع هللا مر ساشص ن او نیفلوا رذع رغب یراذتعاردزضقمو ضر قاز ةر زوار و لع ||
 ہللا نعل ید رانا هو ناد نشا اکا هللاو یدردباو ہافخخت یدردنا تارق نوٰزدِعلاءاجَو ۱

 هفلکنمالع تور وا وا عاد هراوطویدیار د ردندناراپظارذگهلعل هر ددشترذ ۰ 1 رنج ۱

 ا هراب لک للاذا راد الا" رداغلآ انانآقراتعتل یرعپ همس رغب هم ئا رعب نیعردع

 یر و یورک یک رم وف ولی نان

۱ 
۲ 

 1 نیر نا شی یس gE سیما سو ھر ی۷ :

 | عادت /زوداعو ردناتسا تفآ تو وداخل وخاب ردتفلهدروناعونو ارش ىلا داع هنم+

 ۱ ہللبشتاوزیتلا نج تدموئ رسل ك لادو یف كنبع زذاوعلا زدرواہراوط نکال <
 ہداغتشلو هاا مرذمتور شناذار الادباعر ذا لاق قالوا لکشم ساوه د دشن و یک ی

 انعع نذعتلا ابد هد کان اذتعا نذختو ےہ سش وا تم راد تازا

 كي رذملآ رد اسارت لا و د ید هو سراب روه او

 | جو سابع ێا نادیتموبو هوا رذع لنآ هکر هنینک لوش هنیفقو ئۆس
 دم لواکی اونا جو ناو هند ین ئی رسک لا

 ]| هک یر ال وی دیدشت و یف كلا ذو یک نیت رزم

 | a تقرب وو هانیه زوذخلا:ردهدن
 | هرفادغلا فادع لجلام هود نالوا دیدشوظع» ل بک افو نط كنب

 ا رفاذ عالمرور یخ ابرز مک اوو یمن
 لبالاث رعاه لوھ هنتناضتعم رحم ودا ىزا و دی كنو

 ۱ مهبلع لا دوف رپ وهلاقن رود دکر شا قلاب منکر مٹا 2

 ۱ امار تنام سض نیک ترا ياهو کا
 كلمر وکی ربا د کم رکا نزول رر دتا راد کا هرکی زنان دب 9 نی

 'راوطنالوا ہوا خد ینکبآ زانو املا شے س الا هود
 هکر درەخت لوشهلتهصلنیع ر لا رفلا رڭ یاراعو رمآلج زی

 روناغادیراناوا ج رادو دنن زافاونضٰیراض ندا یگان ر
 ۱ “غان كن دوام لع لالا ر خب قر ج4 ا

 ا ایرع کر غ ید در اما رک الا نکا بر ی
 زا فا وقف ددوخ برحسب تب الو فرز ی طاخلویدلفت



 لینوکس كالا دو یف كنیم تكلفك ت تاوارذملا و ہا رسض كغلاو تخف كیع یراذعلا رب دهد |

 ضاضتاو ل نهم نبع ها عاتقاواہضفاواہعزفٰیڈئاوھ ناک اهن ناف :

 نملوا تسایا مالک ااذهرذعیذبتناام لاش هاضع رذعید ردقلآ قازف هر دهجم داضوهلفاق ۲

 ۱ پہ سس رذعدرادءانفوەتساٹعمرادءانف یواوالب رسک لاذو یف كنیع ۳۳۳
 ردهلاو هللتوکمتالاذو رض كنِیع ناذحلا ردیف یتساجت نسب یبهرذحابرشکساهکر دون ۱

 عاصزاذعاو سام نلت ةي طآتضفخزاک او ةیراط او مالغا ترذعا لاخب ||

 ندا ت ات هزلن ہک ہددہنز مول رولوا قسم هب وقعْرالا !یھبردندرذعراذعا ۱

 1 ۰ بب ۳ : 7 01: 1
 | لثیع ریدعلا هنسانعمضاضتفارربدیجد هکعاهلازانتراکب كزرکپ و هنس انیس سوز د رلوبد هدهغلوا ||
 ERROR TE ویتف |

 لوشربذعو ہوطرودعم یس بودا مول یکم کج هکر او ەي هنسکلوشیتعب تانولنالو همولب لب
 غوت ہل وک سس کالاذو ییصكنیع هرذعلا نوه دیاهناه ورذعرادنا بلط یئآ ین ڪڪ هکر رب ارد[

 ck وضع ی راک دید كد یل اواهکر لرہد٭ رذع یخ دری نالوا عج ناقل واورول ڈا تام سا ۱

 ا اه وزا یخ در شب باک هنلنک ن بهآ هکه لب وشرب ہدنز ما تن هکر درالف لوش هردعو ر درب نالوا ||
 1 E ویو ۱

 | كولیزہرذع دنیا یم او ریج بف ثالاذو یعض كنیع ردعلا ردلکدنآآزدزوموادوخچسم

 سد سس ےس

 ذ علیم هرز یاروزم مکتنرزولوادازم فلان ووذع هلکنآ هک و ددا ل وشر دغو |

 1 دهانه نکس دویرنک نه كانک رسا ةزدعلا_هتساشعمترذعمردسآ تانک صف ||
 ات هل وقف ده حلق ویرسکث لاو یف كه" بابل .یکهسلجو دیکر |[
 ح نیما صنت یه فال داجوأو نج املا مو لو یا هبذاعنقلاولوةبصب هض یلعتتاضنالال ۱

 1 ہدنمضومزاذکل ید لو اخب دلاجرو ینخابرالوزالواہزوزاو اب سک كنيع ||

 , نب دروظ قئاشابرالوب هدنزوبلراوط هکر ارد هغادلوشرا ذعوربهدنر انک كز وب نخی ب ||

 | ,ایضعب ور دزاخاطنزوا هکر هزاع ن دغا طم یک ار د ثل وا عقاو هدنلوق كنم را یذ |
 | رد لاقز یر داال ویب هواوطهبنوکم كااذو وف ك نبع« ر دملا مدد ن درا نط

 اخر ورکا RP بم يابا نما 1 ذعامھ شا

 ى ەغلۋاقاو وح ای رذعو EE وو ی مجو ۱ ٦

 اک ۱ دعا

 ۳2 رولواهدن نرخ لاوا ك لاشك« کند راردلب قاف وال )وشهر دغو ردیدآ هلقربهدنم < هردعو لر د هجا

 | 9ف ۂوکس گلا دو یش ك نبع ۳۳۳ ردجلا :ناربدیچد ہنراکبہردنعو و ددزدلب شب لوا

 كن الباز زاکب كلارك ہن وک كل دو یعض تبع رذعوبا ییدنلوارکش هدیر اص ےک ا

 ےہ یجوپجبچوو

 کی خد نجرب از ذو یناٹلا بالا یار ردعوارذع رذعاعنصایفهترذعلافب قم "و رود مهلت

 ثیلاو نوک یض یه یرزملا یردعلاو ہنسا ضعتزذےردعمافلبر نکلا ذو یتوکس كنیعو
E 
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 | ءززوامنف ذفبص هکسنرانعورز رب قهر ذنع علخ هی هنسک نا نالوا نتغزآ هدنلالص طودانیفو هلوا

 | تسر دعو رادع بد دش دا یال اول والا پالا نم دعا و٭ ردعا اراذعلات

 || فالو الا تربع لاف رونلوا لامغتبسا هدزرفو هبنالغوا یدتبا دییعوناو هنتخاذا مالغلا

IO1 علم بم  

 کیا تنسواذعاو هترذعالاسفی ءانعم هلب رسکلنهزمه نادعالا هنوبع ترک عانالف

 یم یم ا م اورذعب نح سال ثا نل تیرا یو
 جد C ی اودجهدموصخر انا زیان E ری



419 

۲ 
 ۴ نعد طة فه س رف ہرراعل اھت زار دیدفکجر ناب رار اا نق عام ہنسافعم قفئایط 1

 رونعلا لا كلب وید وطني هنن رھ هلن وکس كانو یتف ك نيغ زعلا ٰیدلقیی خد لواو یدچروس ینا ||
 هلن نوکسكنيعو هل رسک كن هرمه راشعالا يلع ملظا یاار وعو ارپ را لام + هانی هایت ||

 هلنیتخف علا یتلا مهیلعاننعاتالذکو ء اعقہل و هتمو ہریض هيلع هرمعال اهن ر ہنساضعم قلق ملطملمردلب

 تزویلع روثاعلا میان هناسارتمتلاقت قلعرص بوشمرص نکرلپ وسلدهیدیدشنو ی ض عناد
 ا شود همطر ور دنسکرب ناو ار زاقنوصکعت ادصروناجژاسو نالسراهکر دروةج ل وشر وفاکل |

 تنککهدناسا صعب شعب هلوا هغنلدوخابلوهلقتسم تغل بها زی دهرشروفاعو راردرشرواع عفو
 رزیدرشر وای مولا عقوو * هدنلح كم دةدشهنم تیقل رادار وئاعهن تيل یدتبا یماوهلوا نیغ وا
 تانیرغ دزینعوهنس انعهرایخز تب کنان ونوکس كناو یک لذیع رتعلا رعلا هدنلحاعدةدشیق

 رددلکد هیلصا تغلراع ونص مد هیض و یربغ ند دور دق وی فز و لعق هدب مالک ارز ولف

 زنا هرزوا قز و تهبغ هلبعف کہا وا قۆكس كتابو عف كنیع ربزعلا ردکی د بلص و دیدشینانعمو
 ردندا 1 كز هشر هدننالونمهلنوکس کو یعف ك نبع ربع زرع ازیعالوا ےل تاراق لابا روسانعم
 هلي د دشن كنا هدنر خآ ول نتف یزنعلا ردیعما عضو رب هل فو لی دیدشت كنو یش كنيد ع

 لوش هلنوکس تيجو یضكنيع هر ا .نهراوص هنس یریغندنن وصرومشلیآ هک دنیکآلوش
 هلینوکس كوجو نمد لنیع كلذک هر یز راۋا نقر نالوا هد بجا ہوجا هیت

 فلج ویرسکكْيَع ہرا منع الا یضرردند ہبامس٭ رک بعکو ردیدآ تنهننکر ندلاجر |

 زعالا وب دمعانتراو هل صف “علا ۃرجلا نيج نالف لار ردکیک دنیاو ئذجوہاینوکس ۱

 اتوا لوط "۹ کو نطبلا مظعةر هل انبار جا لخز لاقذننک وی راق اش ك يجو ناز زہ ُ

 نف رھلا مه یار لغ لام رواکےددنسا نم دومزفو لار نان لقب رد خد |
 عف لابع رجلا نسو ظلغ یا عدارلا باسلا ند رجم لج ارگ لال رد قا از ونلتا |

 ردکب رک ورک فبظو ل اهب روس ام لا نلاقي كيجو یخ كمیع ر رعلاو هلن سکكبجو ۱
 هرکی رھا قلوا دوی نر اقل دید شدو ی كب وون . تل: ظبلغ ئااہمضو ما
 كيانو کل نھ راضخالا دن اعم دنمزاراغاب دن رلش اب ی بہت اطاسن هكر دەن لوشہلبضف ك يجو
 ہن نوک كو مه تار زر رغلا زرہ تند ةراصدنیلودهشاب راجع او اب نشا تروعهلپ رک:

 لاق یدناواقالطاهکع گو لت کصندنآ نکرد کس قعاروا هنس ور کک نغورپوفتآ. |

 نوین وەیلعش یا تہ هيلع رگ لافت زد دهها ا عو اھ رسما گپ یزفلارم
 ت SS نارععلا های الا بالا نمارگ اهر هقنع رگلاق راز دید کک
 هری نجف قمر نوک دن یزووکو اینکه ود نکا الا |
 OER SOIT غاھجو هکر ادارا اک

 تمرود كۈ داوا ىا د وطالنوککع کن داد واش نامجو ك نبع .ةرصعلا لد
 هرینز کت روٹاوالامعتساءدقادوظو زم هکر دراش خدو القو تنش دم الا لا ۱

 حاج اتر وج لاو یزنکتلجو نماد را او نامی رلي ونون ار

 كلذكك يخوت ہا وک كو م کیف هر وعلا ود خدا هنس نايل واتر.
 كە ہلیدرذع نده اک هل سک < لنابوکلت# د را دتعال ات غار ؛ر هراقاف

 هنر عبا بک ااهموش را نرخ نرم فیش مهر ال لجزرڈٹار ۱
 اخ نذكر اذتفاا ار ز زرانوطژ و ذخر اذ تعا غب ینسزهدکدتاز اذتعادنغەنلا هر هیدن ج تهز |

 جوس س س سا

 | وجر ادراز ادنعاورذ رذعادر نیرو ازا زر دب نون مراتب ۱

 ر دع
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 نمل تاک ذ یرهبع سو لاش اراد دهغو |
 امر افور اتم سا رک ورس کس تبع را زنم هضف |

 او یف ف نیغ ناو جل | ۱

 نا مریض اجل دل فراق نک مذکتچزایضشردنوا |

 زاغ لقب دو ےہ لمم ان هرشعلا ازار اوبن وائرل هناا ینآهدشآ تجررهنسک ||

EE 

 ت0ج
 هما بوخر بن وكس لو دنیا ت

 ب قابو ید ناو بغ یخ ویو یو دز او فبل ار دو | ۱
 بک ان دانااہس خد تو هفت ددو زوم نازل ص ید |

 Geil وم وس ےب یم
 e تنو یآی طب شکر دور بلوک اب تیام و ندا | ۱

 + نوا بج هروب وحمام دن هنیضوم هاب شب هد |
 ea ولو مد بدنی منضم هادی دشت ناب هینزخآ و نوک كنان |
 ۳ در دی ید رزوا طاسب لو یر فد لح دیس ناک دل دا نویز باس |
 E وا رک )اقيوىدىاراوەعو تشوق وهغلتخناولا |
 طا البل امن یادخ س هف زر ف ثب دام! وی وتلا لزل مق یز ةعاذه |
 (یدتبات ارق ی وداع ر لاعب ناسج یترفیفیدتا بودن |
 زو جردن ی ةرفبعلا زاها وا مجبهرزوا بس بو شماری ز رداطخوب |
 سش ۸تمہم نی باینسو ال النادا پاز ٹل ارغب لاش قهر دلبهززوآ |
 | ا ا نم درم لنده تا معا زونبروکنی کو صدرا |
 لا نزول نیکی شیک ات یدنلفموعن»فا هدکر کز ال قلا تیز توپا نزوات رار مم |
 N دوقبع نمدر/ادارلبر علواەکر دشلوادزاوەدلسکەب انب لوش یدنلوا قاطعا سپ |
 رقم هل و وب ایاز یمن ىد ەكى دارم اب ک ایا ىد |
 نیس نم زر ولو لر سبرول وزن ەم قو ۇشى ولق تور ۱
 ۱ تب
 ماوس یل: یا یا لجو لان هک الو لوط سرِ |

۱ 

31 
 ا .

 ۳ ابو یورو مت رمارونآواناود ھلکنآ کن تو ٹل دکرتهو هیات وصل |

 ۱ زا هه یوم تم موس

 لب ن اپر دنیا بجر عی دان و بجر ماب ذه لقب وت تعلا نا یا بابل مه اب |
 وتو هل کنم الغلو زصو یا وی کم تن یک نر رها |
 یاب جام لار ویو یالطا خو ہی وقودخصاںقر ولی ہت عر وغوب لان |

 واق انالار هک هډب نهو حا وراربڌ حد هنن رد هرم نونالاهطمرو |

 E رود دوم هم دت كسر هک کی نانا زغرتا کیف یم لاکر وب رھا |

 لا رازه هلفصا نغابا ہت روا كنآهنسک ت ذاقر ھال هکر د هج اغا یر فر ایر افاد و |
 برج دذکمهتدردنوک عو ید ارورعهکش ان نابرفہدنبآ بج ہینوکس كاتو |
 اتم شم ەزت 2 نازسلا مادہ رام لا قا جاب نماوغتم |
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 کر ندلاجرهیدیدشنو یرسک كا اهوى كب لیلا: ہنسنا نقم ظلاد دش هنسکنالوا

 E نالداناتالاغپدنیاور یب اربد هنبلیشیا شبا هدنتفو ہل وا هظموردیسا |
 نالفانانایریغ ندیعمصا یدتبا دیبعوبادنمببسوب یراکد زیو دآ ونادر ظ م هی هنسکربیدنیاییعصا ||
 ةربعلا (نبملالصف) یدیدردقلواہلا فیفخت سد هجو ہفت لناسه رد ران اق ت اور ازمظما
 ۱ لآ کو ںاتعالا ار ابتعا مرا هنسف شه ةربصو ن در ایت فاز دم لبن وکس كابو یر یک تبع |
 نشاپزوکهنسکر هضف كن :ةربعلا لقتنا یا لاج ار عو ظعنا یا نالفربتعا لاننقب یاب لاو |
 قالطا هوم ورک مەنسکن کو ود یئابروک املا مارا بابل ناربعرتعب لج زارع لو قار دکور |
 ریاعلجر لاق رآرید یخ هک او زدم ہی ساس ید ہزوک کر ولواهاکو روئاوا
 ۱ تعمداداهیعتربعتس | لافي كك ىد ىش روک لز رک تلناتولنرمه:رابععسال یی درطلاراهیالیس
 نالوا"هدزوکهلنبتعف .ربعلا هنسانعمیک اپ هنسک نکودیٌشابزوکهلبنوکس تنابو یف ك غب ناربعلا |

 دوربعلاو علا ہمال لا قه انعم هلنوکس ابو یعض كني ربعلا رولوا بنت !هکردترارح
 || دص و ضخرتو هناجو هطشیارملازمج اذه :لاف روک“ "هدهنسانعم بناجرعو ہلیعزر عن الف ئا

 ۱ د- اولا یف یوتسیر فسا زیعقانورافساعلاجاور افس از ےل لب زربدیندهغلواهرزوا ماود
 | کک ہلیض تذکر عور کلر افس ارعتالذکو العرف اسب لابال ییا الا لژم فول و عجبا ۱
 | دیدن كابو وس كنابو یم كانغ یزاغلا هر ذوا یکی دنباتب یا ورندیعص|دییعوبار واک هنس انعم |

۳ 

۱ 

 دوې هډ دشنهرکصن دیو كن و هل و کہا نل الو رسک اذ کس كزیع یارعلاو هلیدیدشن كنابو

 | كناد وج لۈا کی رب لزدلب فورعمهلک ع دن نعش هلرعص ران و یخ كنيعار قح][ژهاتخا تان ہفئاط

 | كنیخویرضکح »ربع دیار ورم ندناشکیکی بنده زا یر وبعاکاروعدنفلخ |
  یرابک ناسق نوساوا کل رکن وساوا ءرطنق ل رکر ولیج ندندزواثنآ هکر انس لوشهلزوکم ||

 ]| ینعیرونلوار وبع:دنرزوا كلا هکر دنکي م لوش ربعم یدنبا دام وباوراە با یر وکب زیلغاب هنری

 ]| ندوص درک سک هلوکس كنابو عف كي ربعلا و “ہنی مم ر وعنا: دنا یکن ند اغاہلشاط
 ودنکقآنس ناف و دارنع ہربعا باکلا ترئع ید وا نو نوا ند اظ زن ولو کک

 ]| تربع لوقن سان ہر بعت قمر وب سود لو سک کنیع ةرايعلا كسا توصعفر بودہارکفنہدکفن ۱

 ]| لاهتمام نکیا یدمت تاذلابلش نزن رنک ایلام اقا دادا ةر اچ اهر عااب ورا |

 نالواڑٹاجی امعتسا لب سکت ناب ةرب اعلا رپ رد اعماج لاملل بنک ن امکان وا لک تیوقتیدن ۱ |

 | لاس قزف: فودباكلرتلس ر نویق هلل رسک کن ہز مہ نابقالا: ار ےس )لاَ
 ءاشلا تربعا لانقب نوبف شمل 3ف هلی کئابو ین کیم بما اهزغالاماغا معا |

HINEN۱ ضف ملاذا هربعمهیزاجو نخ م اذا اربعم مالغ نا رار دید هن الغ وا نایمآ  

 هقوانالوارفاویکلت بویل*زفیکلیو ردک| تنس نسەفٹا اطامن ہللا هججم داضو ېچ 2 ءاخ ضفخوو

mtابتلا تربع لوفتقمروب شود رکتلا نزو ىلع ریل  
 ناعیللا لاو هنع تملکناذا نالف نعتربعلون اید ید هکر وزپش ند نیکی واهنسفاد 0

 نزو بو دیا عجب هربرب*نکصن دکدزوکوربآ و ریآیب هقار دفع رب رببعتو هنر یاری

 كتا بلط یریبعت ب ودیا رپ رقت شود ہی هنسکر هلب رسک نانو كنءرمه رابعشنالا الہدی دەك 1
 هګزب هلدمو یرسکكنابو یف لنیع رببعلا اهربعیلهیلعاهنصرصفیا یاب ورا الفتربعتسالاعب

 ا واو ید ښلواتباور هبوب ندیعمآ رازدی مچ هتارفعز هکر دارج |
 1 و و نارفعزواربعب اسمی ہت بوس ایک ایج اوب ارا یدال را ٠

 رع

 ` ]| قوكس كابو یرسکنیع یربعلآ زنات توس و هدنآ بوت هد اکر نه رج ار دس ل وش
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 یراهظلا دنلفاصنوصم وا لامعتسا هدفدلو !جاتح هکر ډم ودلوش هیدن |[

 زو نا هک د خد هندن لوش یرهظور دا تین پد دحاواربز فرصت الرددیم هد دز
 کن اظ ةرھظلا انرهظ عءازو هومن دخنار یمن هلوةهنمونس هلوا شع وا ودیا رته دره ||

 اه دم 3 ماف داللت ما ا زا كنا هو ||

 یک

 تے

 هک وداک «دعراوص هود هره اظوءرهظفلخ یاب یا طا نامجو اهل تفت والا هک ۱

 1 هاو ردن اور ییا ویو زارید هلو .هتیلیتاب / هه روف انا ین هد ملقب نسشاذاضیالار هاوط

 یوم شر ںژلف ءاج ۹

 7ػ نزن :روهطب ؛منسک بای رخا یس هریک كن اهو یخ كب اطر لآ هه طا

 ظفللذ دعب هک: اللار نان هلوق نمو تا دس :هلبدغویرسنک كن اهو
 هنلتو شن ومو رک دم هدرانوب هکر ول وا هاکج لوعفو ل اریر ید ومج ہدەیرکتباو
 1 یہا مد ەنساسنعم ی وفر طور ام روس وج نیم اعلا بر لورا ای ات یادح مک ترولوا ر راپ

 و هیوکس كامو یر یک ك باطظ یروظا یره ظنا ۃریھظ ةفانواپ وق ناک ادا رابه ظنا نیبیاربه ط

 وہ یس هلقم هکر ری دن وک ل وش یوم هرهاظلا ردیلب اعم كنطا هی رسک ئاھ یه ظبا كنوع
 بد سالار ظو رد هننعومجب كنسهرف هلبغا كز وکه لینوکس كي قو هلی كم هلقمو
 ہو یس یر هنمولثاریاهر اغ ك نعره! طرا رهل اب

 ۱ رح اھ لان لو د یس ماہ نبه درب سصاوظوا ید كره اطر وطن ارور وکو « داوصهدرام فصآ

 ترس سمٹ همرافا اشاره ویب

 زد هر الوند جابه دمج
 ۴ ۱ مزایا نایب لجزارپظ لات زرد هنو را هقر ایل نک هلند دنت رطبا

 ظل وقتر واکه دەن انما افلعو ن ںیہ ادا .تلاسلا بالان هاروهط* لاری طلا ۱

 مه راهظالا هتولعادا تسل تم ]یت رب دید هغسقح ہن لنهنسدرو هتسلعادا 1

 ۱ | ذوق اواسبقر راسطیا نیب ی ناب یه اظ لاسقب لوید ید هک قیم نو یزیرو هراتسا ۱
 ١ دن ج تنا له رحا نعرهاط لاية رد ید هکعاراهظ هنسهحور ||

 || دیحاسصیا* رہظ خا لکی لهنا کناری ادت اضیاموقلا ازه لنت لا ارد ی خد هکم هر و هبهفر هرا ||

 | یر زظ كتارا ا١ ها قو هظفخ یا یشاازظتسا لاش وله هنا نعم ظفخ ۱

 هده «قلفتلاغو «تیلعایا نالسفن ترہطا لوق هنساسن :عم یخ يلع ہن کتا
 ل a ادیخد هغلوالخاد ہتفو زظ راپ طال او ہودع لع یاسین هل :رمطارامد روکا

 وب ہرعاظ٭و هنعاسنعم تنواسعم هلی تانانهو ہل ض كد * عرفاظما رہنظلا به ءیفابرس یا

5 ۳ 
۳ 

 ۱ یر ات هلن زم گا بہو ی كلان يها ظنا, مھشاس) نم نورہاسظِ نیز او

 از اظظتماو نانا یاب همظتسالاه رد هنساسعم تاعا هلب رنک نان و زد نھ راہظتمالا

 اسب os هاگفاج نیکی یوا بچا نیت كاوا نالوا. ہدنےس هر وا میا

 ابف كر ناب ور دیلبافمكانطب لوک كنابهو ہلبوض كال نارمل
 لر همط نا رہظو نانی هش زرتالو ا رپ طب كامهسسرل ءقب رار دهند |
 وهز ا نکن تره یکتا ادد لک ااف وج اذا :یکیبداوا

 ۱ ارپ کید ٹئادنسجوز جوزا ! ملی سکا اط تلل ہک نابظلا رولوا كييذر اتنا هناظبمک

 | دلش سر ۱ سا i روت مرا نزع ربط
 || یوو یسههرا a راس رهط ا دهن نارها قد زوم نیل

 هستش یی چببڑچججت سہی یب تربت سسسپسژژژژ یھی سس مسسوموسودو

 نالوا



 دت

 ا هش انعم تشزد ناز ردیتعص در یر هل دمو یر دک ك نازو یاب EY (راظلاو نال اق وج شا 1

 نیعوهلمهن::از تيەر 3یک نحاهہلئاز ردو هفخرا هلفیخر چهل رسک كا و یف كر مج به 6  هرظالا

 ؛نار TI یارب د هرب یربا ہلنب نارو هلمهس ءاحزب نحو زار د هد رک اکآ هکر دکعا عونر هلا هیچ

 | كنافو ےظكئاضظ ر ہا یکن اذغر هلفبضرو نازج لار ون رم هلو عن ضا
 1 زر درفظ هفراو هنح وا نر یک دن کود شرک شاپ او همان نناقارط هنوکس

 مساج تان دئد ہیر د ناب هدزوکر فظو رد زذظاا لبلگی ند هب ہنکدںالوالذتسو ||
 نري و ره ةو نام كف و یضف کل زده یفطالاو هلبنوکس كناظو یخ تن سس ۱

 نالواخر ےن ید مدح اکل از اتو نوک كناظو صل ههنمهزدش لوا لقنر ء هفطا بل دیرفظا

 | هنس ا راقن ر طر دیم كر ید حوا ران وهل دمو ی وسنک ناف و یف كن هزه رهطظالا ورد
 كن: مع رفظالا هنسا همرافص بکاو کر رب د ید هراز دلب قافؤاورارإ »ید هنر زا تن هکر افظاو |
 ل ةناکر ەل نطناک ذات رفظ !نیب رفطال بز ل قم هنسنک نزوا یتنرط هلبخت» كلافو ||

 یت ازوا قا رط هل تف رفظ هکر دوب نانلوا مچف ندنرعتوب كنم رهوجو رعشلالب وطناک ار شا ||
 | وک بولوا لصاح هدزوکه کر دیر دهرا وب هل تضف .هرغظ | یک یب دلزا ةا ا ااە
 | لب وو ت دد نع وبار و شرا ہنسا رفت ولبابنتددفآ لز واک توت ندنراکیڈزوکە ہدداح نوربادتازاروا

 قلوالضاوهد 3 نيتك رفظلا .عبارلا بابلا نءازغظر ظن هنیع ترفظرافبردشقلوا تبا ورا ۱
 كرد نانلورکد دو کال هر ہ,قفىلساضوا هرنظو ہودعب رفظ لاسقن هبا مز وف

 اپ 4 ردطاامل 2 فن  رولکهد هم اعم تنو ہم تو رراظو هنس انعم با ترا ظزاز× ٠یخد ہیلع ترفطیدتناشهخ او ۱

 رفظ لر رنک افو یخ كن اظرفظلا تر افلا هروب توا هک اد سد ہر زودرطظو تب ایا ناز نم نیع ۱

 معرکلانز٭ هح رعطتلا هودا هللا !هرف ظا نام قلق هل رک كز هزه او افطال ا 'هنکنالوب ا

 توارضطظنو ريد خد ہغمروتاب قن رط هیمویم والمال او هبال ارفع ءاريغظتەودعب للا: هرتطل عهانعع
 یتخكنافوو كع رفظلا "رفظلا رفظاازادفع زادقع .دطا دا تبللا نمط لاقي راد ہت راقم رط

 یرشاکث ناظزیرسک :هرمه رانطالا را ظالا نک نالوایح ادم ترضفو تلودهدنرج هلد دشنو

 | اطرد هرز روا یر و ء۵ هتمارانظا سه رفظ ولعا اد لر رذطا لا كمرد ایا قل زط ولید دشنو

 مليس هرز وا یر ک كارو یف كناظر نظر د ید عقل بز غظرافظ ظاوردشّهاو ماغدابونلو بلف
 مرگ ك غازات نامل ښخ نالوا لاو تراش ید رج رافطلخدنم لا ف ردپ دآ عمر هد

 لوش لا لمم نکو قوکس لن بازو یف كيجع رو ئر اب ظدوعو یزاتظعع زج لابو |
 هر دغو یلص كلل نیعدوعو زرد هبیشتا کای روک نبغلواەحالادلبا قو هلقا هک ن دق 2

 مہلوقدعنموردیلباقم ںانطب لبن وکس کالو یخ کب ظره ظن را ندا وخ هلکنآ هکر داغ ف عع |

 روناوا ل ةن لالا و اجا هل رانا هدرفس هکر ید ہز هود وغرب ظراهسنلیارهظب جاج لمجال
 دیو ترا تا ونک اذان وم لا فک دل د نزال تتم ر ظل ناکادان و

 رهظو دولوارهاتظ هدنکلب ر ثانقم"نیناج هص گنکوت اب رېاظ رار دهم ودالعا شفتوکوا 1
 كرادافف هدا اتنا ووز هنسسک لرشر پظو ةنساا نعم ربلا قي رطزرد ىا ارى ۱

 نونلارسکب نره ظلنالو طط و ق یا نوا عمه نارپ طورپر ظن لزانوھ لا ءارلوا |
 مابالا یف دوخاب رادکع د نیم ولا ق یشانعم كل یراکدبد نینآر طلا نب ہت غل ك راب رعیدشارج او

 ہل ك ناظر مظاہر زوا يکیدتباتباوژ ندرجناذببعو ا نارد ىد نب رپ ظنا نبیدتی موردکید ۱
 یرسکد كناهومفكناظ رپ ظلا رب ااالض هو ردتقو نالوا هرکصندلاوز هلبتوکس كناهو ||
 | یخ کن اظ ریہضنا اهتدش تنو یا ةربظلا غافماف نیحنو هند هتلی جی او

 بس ےک ےس ےس ےہ
 ےہ صح ےس اک

 سہ



 تک تھا یر خمار چ7 1 |
 رو رد دنیا تنا مر ۱
 ERE موم رسی

 با ۰ ته شو سوی سری

 زود : جس 0 و
 ۳ سوم سم وه

 رو

Rk یو ی 
1 gaa am A HEE 

  rm rg 1و وور دایی شا

  REبت د رک ۳

 سم تا قاره 5 0
 | اال اخ قاف نى ولو یر ٰئاربط بان ی |
 و ی كارو 'تالیسمنمرمہلذ هوک الهز یهو یز سک ال 7

 | اش لو تا لبقف تا ۱ اوا لب زدم
 تیر هر ظ واٹ

 تو ۰ نیک ره |

 و الجل لخط یا و
 یدکی او ید ولا ع ثفطعاذاضباذقالتز اظل افیورولقط لمص |
 اض ترس ین کل هاش ی یشیزواب وو بوودلوط نا کز رد رد لوش |
 وقف و وار دذفان وع لادم و یا 0ہو یقغ نا انظارواوافلا هیمسک |

 1 ةرژوا ةو ناتنلوا زکد قانا غف كاهزامهو یم كاتظ زا والا هلوا شدلقان

 يک ته فا هلو اان یرتو ا تذتغب وا ناخ ادل وکر وفا جاسص هللا اوظ هکرولوا
 ددل وش واش نا مغ وز دک حالم اس همان کال اتما

 022 مد یدنک«دخدل وخ وف قسلو ا یزاظ ہک ات اولا, زون كندقا نور وس هندلو كن هفان |

 5 رتا را نیز ها عن اطر رغ نا ثنخ فوط ۍدلو یدن ڪل بولآ ۱
 نبا هکر دن اطربهبضف للازو نیو كئاظ را دنس رخ وات عر شنو اھ اد خراش لا

 روک ورا تخریب سک اط نارظلا یک کشک اح رکراویناج |
 و دانم در ضو یک ن اذ رضا ذرات ر دبعچ تال ذ کس هی کنان زظ
 رک د یخ رنو كب ظفر زووم اکانت ك شوقر هفت نې

 ےس ا ست ہے سم ساب داق
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 ۱ اسندر تیر اهبط لب تح یب ۳ ی 1
۱ 

 جہ شش تم
 یخ چو جیوه E طلا را ضیا ۶

 نخ نایب دیر هی



 درظ

 ا
 ا ہں سیشن ترمیمی ۱

FR 
 ےہ ۔ م یھ ہہ ااا

 TE داتا 3۳۳۳ ۱
 ار لافتدژزاوا ةرزوا خاور تیک تسلا نا رپ هنشاتسعم توان هل یوکس نزاع و مه کنان
 مند رو رططل ۱ از دنا ال اختو ہلراس ہلکا نو یا اردو رس

 ارد کت کد یاب ولوو ست ںی ی سس
 ۵ هنمو + تال وا ندای زا وی ووجه تف كانط نلاَع طا

 هر كن مهلا تشاو :نوق رة نازل اب باشا ئازیز ا لعل
 نت ]رخ تو تو
 sS هلادیزیشت كنا رؤ هلي كناط ةر طلا هلوا لغو
 هلو نره و رخ دا ةرطورهنلا رطل اقب را دةر ط هنفرط كةر جو
 ا او كامل و یخ کیه اراعا نج هلقف كارو یی تن فل
 هنطسابتعمدصانزار ذی د هلق ناآهرطواسهف ارطالدالبلاو ارطالاقیر دنا
 2 سیا اونها هد یک ا كنز وزا کک غ هبط كناط
 از تر رخ واسم ی ض و
 ۱ انها ج اضت کنار و ہن نا اظ ئ زاکذد تنا بلا نفمرظز و هاتن عدو

 ۳ زر تیبا رام رو
 وا شخزونه کر دق لوش دید کا راطاا الغلا براش زط لا زرد ذذ
 اا اکو دس دن کجا نیاککسک دن دبد شن نل کس هاو یف عزا لا
 ۱ هد دش لرد یخ دەکا درط نمودرطوزود لا منشا ی دس عاق یز
 ١ ا ڈس رخ ٰیدتا بوت دنهیخ اونم اھت مم و اھا درام یا قبال تاررط
 سر وا هک ات كسب زوج ادر خا بناجن هرکصنتنآ بور اوہ نایین
 یر کارنه رارطالا تلطقساذا تزتلمدب ترلط لاس دین هخلوا عطقتم بولروا
 1 ۳ نزار فرو مس یا رهن لب تو تورا نوک كناطو
 ۵ط ناف طا ین انعم كلام یادت ٹیکسلا با لعان تام یرظا لا و لدایارطا اتش زرد
 5" شا دارزوا تب نخل دصاخو نیو شرک ذموهدنن ومر ولوا برض لاسوبونیلعن
 وای راجا ةن وا تن آ شب :ر دش فوا یاسطاخ هنر وعرب الفا لو
 1 دو كنوتیادحا وز دکي دبا ق اف مالا تکر ا مانع
 . || نزد ب یرطظا یا اکر ددادرا هدرا رص بودا تر عزا وط درب نو د هکدروکیتلوعا

 | داد اپن ۱ ننس ازرار رۋ) ؤط ك «ںاذ لوا هکت لو نوط
 | دیوید ید ہقمزالق نر لازطا و دییلژا آق یشیرد كتغابا داره" هلنبلطن هک مودا
 او دیدید تا در لنالطو یمضتاهط_رطلا - هوزواجباوز
 | طا الدشالپلطتطما یا از ط× نالخ اج التعاون کلک ند کٹ ولا ا نازان هک لنک لم
 تو کم ءدام كارول را دخط ر اط روطرططلا هنس نالوا دو هلی دمو ہک تن روف تا
 دن نوت نیر ژانر اسو لیوطقیقفقاروظرظ لج را لنت نیک < نالوا نّواو هنيا
 نهم هبنو قمار ص هلو کس تانفاو یطف ك اط ةر غطاارولوا اهدي لان نژواکر ددین
 جالا سازلار مط لاح ةب قمارضم راہ الت رو اتابلانُم اروفظز غلب

۳ 

 ۱ ۲ رر م٣ کک یش

 E م 4 لم ھا لاہت تیمار مشترم ناک ا ار ویز نلارو هب

 ما
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 رعض || تاوردقلفزاةلبن اوکسلیمد یھ دان رمز ہيلعا هيلعاونوا جت یا لعاب سہو
 رادتفل ذس انعمیلقراكاذک۔ ہل روعصلا نییهلاوریعلالمهانعج لن ریصلا وردیغلعرا ||

 رامضا و نا نوا لاق قاسم كن هزمه زایمضالاا نلوالا بالا نم ارومضریضب رم لاقب ||

 لبیک كوو یلدا ریل, نک سک ام ا
 مساو ناکم مسا ہلرضف كانبنابو یمن تالوا كيم جلا یی تالا قالا : همان شی |

 هدایز قآرضت و تمان قفل را تلکس ہرکلا نزول ربمشچتلا :رواك هتسانعم لوعفم ۱
 كي+رامضلاںولوالصاخ دنوکق قو دریا یار هم

 هزینه رامظضالا راد یخد کم ناسنلوا لغت هی اهضمو دلم َناتاوإ رک د هلبرسک
 لينوكس يلدابضو ہل لپ نیر اا سس تر لایک |

 زعصآ هلوا هجا یطسو طلا قشپاهنی و ۳ کیک دوج لاتچلاوش هرس رخام نو |
 هلوا فی ط) یم جو هلواذاومه.ینراق هک فن وه وک دوخاب یرشک لیمو یش تلداض
 هل رنک كدام زامضلا ما ضورماضهالاضودنالوا یی یار رسک یم اب |

 رض اکل واز! داتا هک هي نسبت ره هلمط ابو هيم واچ زىل وصح هکر

 دا ضرب ردیتاجج..تانهنسک مان یر ایم ښو زن دنس لیک نانڪ رٹ ۱
 مخ كوعو كدام نارموض] ار دنلع غا هبط ہدنیر ماش هرز واز غصت م هلی ||
 شیدرین شعر« هل ل ما شو ور او یه ارەك توا یراکدید نکلی دن اح ار
 دار ر دلکد ندراتوا نالوا ہحباںایذ ناتتشاعرمارب زروناوامھف قلوا نالوا لوا خنیئابا
 هیچ نجس ضعب امارادشٌملوا طا ہاھچچووب هدجارصردنوا عونر ہل راکف گیم و دان ||
 ید یو دا ارعطلا ٹینفو للا بنما دونم نك لر عاشو ردشملوا طب هبنوکس كم |
 ا ی و و و نا نرم رادیو ۱

 روض یمن

 هکر ما تیح لب یدنا ناک ارزو اچوو و هر وضو هرات لاب قرد تفل هدنناضم ||
 بویلابچ بو رعاج هدننبح رض هلوض كو اوو لني جف روضنلا:ىدزيدى رويال كلذ نعفتیال

 رعط رم (م ال لمف هلوار وج هز وک ب ولو ار تخ هکر در لوش دان رولا كغادانرف

 تم اذا ارعطرعط؛ اهاذف نیما ترسط لاقب قم غایب زوک نوک اوین تئاسط |[
 امسلا فام لاتی رد تخل یخ هلن هټچ م ءاخاو را هنس هاب تیوب هلن کس کا 2 ا ۲

 امواهرانوا تطقساذا ذر لہ الا لعتیتبامومیغنم ییا رحطام لا لعاب لاقبو ةرعطو ةر بط 7

 کوو دا هک دیعچ كار وزاواو قلبا فرج ناک ِنیعلا كرحب دقوابرا ناکآذاةرعطنالف
 رد چد هند تعراس اروخطو زوک ی آنا 1 نغاج ہلرض كناحو یعف,كناط رول رواواے ۱

n 4 (كیاجو نا وکس تلا طو هلن ریسک كيم رحطلا .هدیک هخارا قوا یتیدنآ  

۱ 

 ستم سم

 وم

 قلع ریپ ج وش تانک لضخ كناحو یرنک یم ةر علا هدیکقارا هکر دفوا لوش یخ
 ریز يطب لچ زا طلاب سخن نالوا اعلا مو یر ہک اح و ین كناط ریس ربعطعاا هنلوا مودم

 تاناحو يجف كناط ںورعطلا قلا ہن اف قاف ها هلم هاج دچارو یز ورازا لسوهو
 دیش رور ىدا عصا او ۂررؤا ییاوروزعفااںولوا كی: تولبەزابزہ ةرورعطلاو هلنوکس

 ةبارَبطاا ما او انا از ور طو رو عطءاعملا فام اش هلو فو ها کم بز هبتولب | ۱
 هللا هد هلوا هنس انعم ہزار دن تک هیرططهلفبفضت تاارو قوکمس تاناسخو یرنکت اان ||
 ایل لاتا یہ زا یل نصر و ختم مبل هاو له ةرمعطلا رد ام هاو ||

 لەپ



۱ ۰ 

 كاوا ةرضلا نوحاضنالیاءاتا بنویس مدو رف نوراضنال
 ف اوا کود هم لوط یا دوس ی رک ةر لاسفپ هنس انهم عر ښاخ ا دم هلیدیبشت
 | نک لامہرضو رولوا كعد لوط ہلی ریه وك فلاو ین وکم کفاکو یتخ ناز ههجم
 غمز جزم لوا هکر دنالوا لب اتمنا يک بد يک لاو رنا نالوا هد نعام شاب

 زوا هینبن الغیص هلننعف ناترضلا رریدخد هنتروعرخا كچوز ہرضوردنا مچ سوپ نالوا
 ERA | زینکاداض یضلا ہنسانعم چرا یرچ > اط کیا بم رک د

 ِ ٹروعر خا هنیرزوا كو عرب ناناواےھف ندنمالکل واردناناوایہذ ندنمالکر خا کانپ رھ وچ وور ونلآ
 | ندلاوطشادصوباور دا و عرصتهنسلوار دصم ےاە دنبوماقورولوا یردبصم یانعم هک رد | |
 ا زد دچک لو هی رک دانو یه لو ضا ردشهل واتیاوری عضو یرسیک دام ۱
 ۱ وقاد ا ءارشلادنس انجم نکلا هکر دذ وخ ام نڊ ر رض ویولن ارت ام :رر زواكیآ أ

 | سڑارکواو :و:یدتلازفردقو یرا ارکدیئر مما یکیااساب ہللا ضویکاسا ابن انعم قلتاق هد |
 ۷ «رزوا منا نالوا د وا ہنباشعم ِتمعن را هسنلوا یر زواریبعاو | ۱

 او بلب ام كم ہل ما دابنمو كيم * ةرضملا ردیغ) ولت لاحو قارا هضم رضا ۱

 ]رضا هنسانمایع كارو ك هلق اض هراضلآ هنسانعم ةرابجملجتدیازریض ریاض | ۱
 نونلوا قالطا +رنوا جاتج رنارضلا هنسانعمر صبلا بها ذر وک لدمو یرسک كن اررو یک داض |
 ]| رض و هیناچ دجا یل ءیایداولایرب رض دحا یلعنالف لزن لاق برد يجد هنر نهرو درو ۱
 ۱ ۳ للرب دهد هک مک نت ب ودنا لین هونا رب دیدی تی ۱

 || وخلا طب سفنلةدیبش تناکج اذار ضا دفن مملو هوو لاس یدیلع صاذ ناک اذا |
 | هنسان كا ری ضو هلو ردیا لص ہی هن ین ره هکر داکار رض ن دنع قر او طي داور عوباو |

 ۱ دز رت العرب رض دشا ام لقبر د هنس انعم تیرغیلاهجتس اکا كر رضور (هراضترولک |
 ]| اش راد هد هکعرکسرادقهربرارمضاوادیدشاوند ماند یانالف برضا لاقب هیس انجم نوا پیر ق
 زا لم لا انا لاق یلربد جب مکموک یک تارا رضا عا ازہالا ضصعبع سی اداو داود رضا
 یه رضا لردهد هل تزروعهیرزواتروع+نبکزبر امنیتی ابیزبضا لس ہیلع مزا یا

 مرماوزملجر اف تروعن انلا تروع هرز وا وا نال تروع نیر زوا تر وعلب رک دا ضو
 ian دهد لپ نالوا نیت هر رمو زا رضایا انجبارضم |
 EES ولی دار ضلا ردنالو پر امت ا لی
 | فقروصقلا فلالابو نزولا كل س i چی ینعلاو نزولا كلذ ىلع یطوضلإ,ہلوا ی دو
 ۳ ملی لکل داض نور اطبضلا ات لوکس بو یف داق راطبضمآ ا اضبآامھا تج رجا
 ۲ تاون دات شا ۂرط اور اپ لنم وچ كل ذكم لب سکین طو یف اض ذرط :ةرطارضااو
 ۰ e هسلرواولنا نا روڼ لوا فالطا جد هنس اروا ہلا یربغو یس! روا اص لینوکس
 9ودرفضوا دج ىا يناثلا بالا نمارفطرفضپ رفض لا رونلوالامعت سا ید مدن چ سا نعم
 ۱ ۳ انا نالےزخا ارفَِصئ ا لاقي قل را ص, هنتر یر فا یا راقضنإلا رد یخ منم ال دهننالوق كن ریس

 th نانریفض اهلوابهرعش ةأ لا ترفض لاش یابصشاروا .هریفضلا وریفّج)ا ,یعم
 م یو منتغد موفو هلوا شلروا هک جا كولب یکتا لانكا او

 هد جد هرو نالوا لوط هلفواو رد ہربفض هد هعاربط نالغپ نوچیا یدن وصو
 تن سس "مر ہاوا شعاع ادیب یک رار دهم وقل وشب E كنافو یخ ل داض
 ی یکن رايا یج تخریب ماعا

 مس سم س
IRC RIESE RL ANE 4ایا  

 ےس



۰۵ 

 لاقن كغ نکی هناا ہنتکردلب دیدشتو ی عض كانابوهتبتصح نصت لفعو ی یآزیاروبص هباملاهت | زولکءدهنسانفهلفعو یآرورد ورد نواز و جماران
 رئازبص لعتنالفلاقب قوا بد رد هغ وا ليتم دن نر لہ دو یرسککداض ریصل هی نالفریصت ||
 كداص ہاتععو زرد ناص تذکر رینصو هما ہررؤوا اثنا نعت ناس با یو نا

 هکزدشوامفاو هدفبرش تیدحو ادا قدقلاب رداعطغ نر لوکس كن تنها
 "قو نو داطندربصرون رم مان ید نالا تم دنتف كنا هک ید نار ورم م هنکر ندشنابهللادبع نی لاس
 راضو قدا راست هلماعط نان ۇازک د هدشب دحوب یربص تپ دح بان راو یدید نشا دی 2

 زدهوهف دنیع تثقفف باب ر رص نهرظن نت دلا ی قو هنفناتنعم بابا قش ار رد«

 لا رسید ہک دابق هت زز وا كن ەنە ضور ونلوا قالطایخد هننخ اوت ای واف او اکپ ۱
 تسکاکزتشلات زد ید دخاار تو دباعجج هرن رب یدغاکو هدضن یا هری ضا هیله رض
 مو بک ةراتضلا ردشدل وا تاور هلرروبناد تیکسلا نبا ةزابض اا متل هج ادا یط اهریضا |
 نڈاا' ذر تاو قلطا نوئ اَهزابس ودنالف اقبقل وا رکن ؤلوادومرف تک كی |

 کی و هر رم RET دات ارد ید اا و

 ر لانو دام رسک كن مما N رد اتم ناتو ا سے ا

 د دلش یک ره هفت لب رسک داس نطہضلا قو هلو یرسک او هی كوه
 متارا ناسا ناز رها لا ر لینک نا رطضا بول اط ند غل خف طلا رادهنناتسم

 هود هلا هج نیغ هلت کز ال ازاغزو هو ار کاذب غ لاقت رد هده مرغاب هودو |
 ۱ یلعفلا نوع نو هدننسلاقفاولق نکاح اس یلعفلانیعلنرب دو کنز ھض هکر ولو اکو را دهنیزاوآ 1

 لکل ذکر وعلا دن کو لغ هلن سک یو یخ لداض رصطل | دلا یکی دف نکا
 ےب لی رفکصلا یش برظط» ةلکترو هل رسک زهره راعضالا هننک نالوا ترطضم |

 ریجاضل او هلی رنک ك يجو هلبقف لی راض ہلکی عاق ب رطح هلکمرتو هل رسک نحو ا
 و دیلب افق عن هک نادر هلند دش كنارو یف دانن رضلا رضلا ىج ہلیدمو یرسک كوجو وف كو

 نرضال لاو قرض یا رر تضود ناکم لاقت رواکەدەنئانعمر اطو:ہتملاسنعم ترضمردعما نرشلا
 هتسانع ةرورظوةروزاضالو كيلعررضال لاش زررضلا ینعع ةرورافلالع 4 هروزام

 لاقسر دات انعم تخاح ہل كنار و یف ذا ةرورتنملا ةرضمالويلعر مال لیفان ۱
 ٠لا یا هلا نط لات قلو ازاحة ر مک نرخ را رطتضالا فضا مضوذلجر |

 تکا نادا او یفع هراضوم رض لاقت هنشانعمز رض كلذ لرد دشن ك نارو یه كي“ ةراضلا هيلا
 دودو نخي U SRI oT هیر دا دابر یدل ۱

 رف ج ج ےک

 TESS و و ےہ 1

 ۱ زی اضالا یک ند زابتمابن الف مان ىك ماما  زلغام زب وتکردز دخاکلوش دوخابافمالوش |

 ح هلددش كنا وی رک تل دان و یخ كات 1 هرتطالا هرورتط هرو رضیاهروراضودلحر لاش نامش رقاد ۱

 ور



 رم

 ۲ | ةراهصلا هلیذم كٰعلاو یعفنا هلمهماحراربدهب هلکنت رگکخارحو* هرطا هدشنم ہرہظاالت یا ا

 ۳۲ یھ ہضم دیگ یرهضلا هنس اعم ضش زرد هنغاب ا

 ٦ یف ۶ زضلا نارابب دن وساکراوصهدنچا هکر دوبق نالوا ږنلامض وحج ره ضوردنغل |

۰ 

 ]| دوصلاف وند یوم اقا یا زوصل ما .حاوالا وتارى
 | روس و ںی كنروض الکی كواوو یرایکلداطاَر وصلا ٰیدت|تءازرف

 ]| نار قاردغلا هنناسنمرقب میطق شید روس زاوکوا ہلیزسکڈداص راوطلا ہلبغفلواوو یمضلداص |
 : ۳3 :هنسانعمكسلاءاعو زرد یخد ناف لشمراوصو هنسا بنعیرایز وس ییچ لب دهویرسک كل داص
 | ی هلابض رروبهلا .یدتنا رور ن الا یرسفن كراوصو ندنخ) هدراوص هاب لب کل داص

 || هدشابهزوضو ردفو یدحاو ردعجو هلوایرانادفهدرخ هکر ردہاج امام رح ل وشل نوب كلواوو ۱
 ران هبرذیدآ كغاطرب ہراص ہراص ةکح یاةروص ٰینازق دجال قا لاتبرولکدفنمانس هل نالوا

 | رد هنمانعم لبد هشت ار ونملا هنسانعم مت تاذضرازرب دهر نالواقوح یراجنهراضیدتا
 | لاهیازوضنا ناب روال جر لاسفب هنسک نالواهاکشآ یلبم هلبفلواوو نءرمه :روصالا
 1 | قاوالاسهزوکمكزویرسکتنءنمه رایصنالا قاق لث قلع لئامهلبوسک ءزمه ةر والا ناخن
 | تزويج روتا :قلفولتروص رکنا نز و ىلع ریوصتلا لاسخ هلاما یا راضنافەراضا لات
 ۱ تروصتناقب كعأركَف نانو ایما مو روصلاعد ةللاع ر وضصلاشس د نل واول نوجا

 || طوقتسلا یلالامیاروضتف هنحطناشرو دهد هكا لیم هکشودروصتوءنروضتمهوتیا یا
 ۱ نحیارشربض لحجرلا ر لاق هنسکنالوا ولبر وضلز وکه دیدشنویرسک < كتاب: دو ی تل داص ربصلا

 ]فا نوک او تداس روص زد او ته ار هلقنانکهروصلا
 ای 2 لا لاقاع سکو ذاصلا ےب كيلا نهر صف یرقو هلامایا هریصتو هروصد:راصلاش |

 ۲ ىلا ترمه لاقي رواک:هنسنم عطف و ىلع لبفا یایلا كاجو رضو یارضلاسقب نمهجو ||
 ۳ دف شيطت هر ولکمزال یدیدردهم نم عطفا نهرص هدر تب هه نک لوشہتعطق یا

 | كدلص رونضل) وا هد دقت نهرصف رہطلا نماقعیرا كيلاذحن هک ایوکهیلبارابتعا رتخ وا متن

 ۱ یداذا بی یدلاراوص زوفصع لات رب دهبنجسنراو ندا توعد ہلدی دشن كو اوو یت
 ۱ | یک نیب رع کر دشهاوا ناور ندلیلخ رد یب لها كر وعو)یھف كنم اے

 2 هاو كن هجوز اجاوزونلوا قالطاهناتخاوه اجاهلرئوکستكاناهویرسک هل داض
 ارن دموقز4بقف ك اهوى كه ۃرعاصل ا رونلواقالطا هرلوک بوک ناتخاورونلوا
 تو تیک وکسلداصو ہلزسک غكهزَسمر اہصالا مهبفتح یزناداهملا ترهاص

 ن وزاؤ ج ت مرتو هم تلصتا اذا ہہ ترهص تزهصا لاش قلواەرروا لاصفاندنتہجراوجو

 رہ ےس ریه ناهصنالا لمنرا ہل لوک ارگ ئل اه وةك داص رهصاا رضا ۱

 | قا لال هنتسن یعبرا هی دمو یرسد یرسک تك ناهو یف كداص لیهتساا .بادق ہذا ایا رهصاف

 ]| ءابرخا راهصا لاس قماردلب رارههصالا ردعحار هنسانعم كما یراکدند د ہرعض نیم كنر پال 1

 ےہ <

 ا ڪا

۱ 8 
SES 
2 

 انس یر تا هلمهسءاطقرطو قرطیا ةراهصرعبلابام لاقب شلوا یلغابورعس لب داص

 :قلوا ردرار دصم هلی كارو: ینوکسكنابو یعفلداصا هزورصلا هل :نوکس كنابو
 5 اس لقب رادان تکریم و ۃروربصو ارض رص اذکس؟یٹلاراص لاقب
 1 : اب ٭خوجز هلیزسکداصودا,ضف ليم ریصلا ةلاحااذا اڈکودعطق یا ہروصب قدخاٰو هو

 ۳ س می دبا راصء سابق ردداث ویو رضا, للا لاو لات ہلوفکار نان الف ىلا تربص لاقي

 البد دنر نی كابو یف لداص روبص دتلمجیااذکهنربص لقب ناف نکلا نو یلغ ریصتا

 كنەنسنرب



 عجوصیراص ||

f 

 أ لنوكس ك فاقو اليف ك د اص رقتصلا ,لوا هلن رس ڪک لد اض ور رو

 نان تم ةو غور تمن د لی کندو هلو بدم دشت ناواقف یزنسیاآ ۱

 یش هلذاص زینلصلا اصلا رب هدنلوا كیا وکه کر دنواربهلب دیدن كتابو هشت هبرفصلا فالو | ۱

۱ 

۱ 

۱ 

 | ےزذوا نادنففذلوا كونه بز مک داعرخ لوشهلب دیدشلو تن یھت سلا سه ۱

1 
 تل زوکه کر رد هر ومحب ل وش یرغضوددنالوا لا صاح لوا ندرت وطیز دلی لیپس هلبآ هیچ ءاط

 دا نادضرفاصلا اصلا نانلابابلان ءارفضر تصر اطلارفصل ام ق لاح قلقه 2 اف
 رفصالا ہدحائا ار فاصهبام لاش ز ول کم دهنسانمیج اف اصورف اص نم ںیچاممہبل قوت ||
 بدفن رسو فصیرسنلاو لب نم فصا وه لاعب هتسکندنا ٹکا قلنس شنوا |

 هدد مم ردیدآ كشوقرب هلی دسشت كابو یعص مل داسص, هو اقم ةيواقصلا: ر د هناا سکر
 ك٤د قافص هک هنسانعم رم دیک چیخ يع كداض نافصلا شید ردا انچ سرا
 .هدنزافرافض و هبناوا هنیسا هییش ہقلخص ہلص دنمالکءانلا زر درافص همالکین هکر دوب یباور كنا رف رولو |

 هلنوت ئان زار دبابا ع هلکعا مط ربط یراکدید طثاناکآ هکر دید هلغلوا ز
 || یمن یمهنوز دین لاو یراکدیدیمهب لكف اد اص ار اصلا .ددرمطر هدهیزمهو |

 |قاقص هبدیذشنو یرسکتاافویمن كي» رفصلا ردنوا یراکدید نکید
 || ندنربد عیار دلکد ندیرفص ردندبعص وو هتشارفصخ نالف ملا ملوفهنعو یب بدو |

SERRE 4زرد ءا! غص یار و ردنوارب ندنان 1۳ هژب دم كعلاو ہلرھف هل داص  

 | كنەغت اطرب ,نانچو اوخ هل دي دشن :كزانو بن نکس كنافو یعص كل داص دیتا. هّیسا

 | یراقدثلوا تدسن هکر لدتا عز بوش موفر ورد ار هکر ایدنلوا تیتر فا نایت

 PELE ٣۰ر یی و زرد تاب

 ای ہاکزتضورمام لع درازی لند ی یا رج ات تیس |

 اتکا دا ار ظص ةراجلا ترقص وقت دهد ہفئافوا نشااطةلکنازکرتس

 هت رهط یاقب زارید هر انه دابو كشنوک هرقص ور مصو زولک منکت زرده
 میصب یڈلل عصب طز لات هال و یاضهفلو کی هک كفافویتف

۱ 
۱ 

 1 هنیسیداص نیس هشاسط برع ازار ونلوا لامعتس | هلزسهدنفو ضعب وود نون

 ظا ظارصلا و خاعصلاو:عدصلا لم هیسلوا مجیلخاب نیعاباطابفاق هد هکر نات رازدیابلق قو
 روفاصلا رای دهدوعبقصودنر اب رغآ ی اضبوهالوق خام هوك یشعدیص بقا و

 | نوصکبسک, شاطر وارو یاب هنا تان هکر دەم زا كلو لوشوب ی دنا ورکواروفاانزو لع ۶
 رايك ىو ر چىلى اوو خد کنیم صا هلت واو ویر نک کھر زہ دی دلوعماک اوزار دبا لامعتسا
 || نتن هار ارب هلنیتصف لولا فنا رتاج مرن زر ر۱
 | مف كلذاص رعصلآ ةرمص كمسلا نم یدب لب ملیر ک كوم و یش واض نوصلآ هنسانعم |
 اهرابصا ىلا ساک تّعهدا لاقب بج هلبصف كا هزمه .زاعصالآ ؛هنسا نعم تاجل وكسب |
 هلبذ هو یرسک,كوعو یف ال داص از یصلا , ادهن انعم قر دول قاھداو اھ ناول یااهاعضاو |
 ردیشابكياهلندی دشت وو یرسکلداص زا .هرانصلا رولکینشوفرت ندنآکم دآ نشیاب هنکیک ینا | ۱

 هلداص روصلا رازبدءرانصهغال وق نمل هاوزو د ند هما وق ناقل هز اتص و هتسانعم لزغم سار |
 تب روصل ام یرداال یدنبا یک وسلا ن عشب مزی لاعت مصر یم

 پیا ېک رسب ہلبازسب نادم كرو دو یدنباراضعبو ید لرد هوم وک ان
 ج حس

۱ 
 روص

 ٦ یی -

 ۱ بوی لے



164 

 | 7 77 هد ردم دو مه دت عا
 | تیرع ذا یا الا( ترضبصصا لاق هنس انعم یترفن قلغاط ماج ةرجالا نزو خلع افلا نانسسالا

 ہخضلا شمالا بالا نم *یشلارغض لاقن كلكچ وک بف ك نیغو یرشکه فاض رفصلا
 تزد زله ن اغضالا مانع ہلال داص ن اغصلا !كجوک هلیدمو یازتنکنانزغو أ قف

 ئاب نقلا اخرر فص ایزدی کیک برف كوك اغ صا و رغم لاغپ كنا كج وک
 3 اند رسل :زیگکلدنایضس هل هجا لمس و دا نرخ و ڈرو
 ۳3 رفتی تسا| لا لغیادع کوک ەندى زاغ سالا ارفق هزفضلاقب

 رسا ترفاف یا هات ات لب كن کر هل شو یخ | ۱
 واتس یر تلا دلا عغاو٭دراعشا ضب 'ناضتنا نکلو ی مچ لراڈنف هلرقع ك نیغ |
 وج جریر یا ںی تا

 ان یے

 7 موقوا
 ۱ ام 7 ےب تر تن هستش قو بتا ۱

 ات ےہ سس سرش یی نه نشو

 ۳ زا
۳ 

 23 دان رت جیو ےہ رو ود حد روس
 ۱ رز نوک دا هد برکت فوتهزفهرارتسال |
 OE اد فضلا" رفت نصا ذراص یاراضاو ثلا رفصا لافہ قمرارمط |
 ۱ 1 / تی الا تش نالوا یل ر: یراق کن تنها هرفبطالا نفبطالا هریغهرفض لافب قلق |
 آی نر وو ز ةلعروابض ملز واک یتعومتسانعم نارفعزو:نوتااو |

PETE ۱ا رر زاکا کي جو  
 ۱ 2 ۱ 2 هاب رو هنوز ته تصالاوت هيل و|یراص بزب وق دوبل ك ت آخ | ۱

 راتبا 22 و ویر وو هوم تلخ ی فضا هدوسا" 1

 || ةهع لاخا اندام كو ناچ رود یت دان همو شیت ین دالا سک داغ او ۱
 عقل اخوز کک ذ یوم زفنضالا ندیلازرفص لجر لاقي |[
 لول یاضلهل فضل ا«نلاعش لا باک نمرفصلاتدنارتطا نم تزل |
 KAKE تاون یولضلوا زانو رضا را عبازا ||
 7 ال وم نور واک رک مند مزح هکر ادن دآ كبارا ومعه وزولوا شور یراب اق احط |
 هال جدت رضا كنآ فر ضا دفجآ تا ادنبهدنرافكناسناهرزولیکیدنا منز یسهمشاط |
 7 دب دشن دنا دو رہاطۃاہالو ٹال ثب داب! وزر دخ دلدی الو ۱
 ایر فصب اذه اتلاف ولوا:قالطاییدیلفو دفن دص ضم تارمشح ||

 ۳ 8 شش ا تقخ كلم لها زافصالا زد ەکمنا قلعا هكا تج لب هلم ءاط طابتلاو
 شود مت هکر دیک کیلو نا ییالوش .ناژزفصلا هنسانعم یرابارفص



 ۱ دستش اعم ی رویش

 ۱ تن وف یراکدب د: سلا یلمشر هدا وب هک تم بودا مج تنر یکی ای
 pS جیب ےس وو مس 2 هام

 | ثنیلج ةریمرصاا 0272۳۳۲ بداصویریک |
 عازم دی وان لب زاك ںیہ ۱

 ا سم سس هم اب

 ۳ یوم یادم یمن وا
 ۱ نیما های جردن ها لپ

 افي رماصپلا نانا بخرم ات یف هموار یا
 ٹیبل قو دینی کم نوک مس لبا نہ زا

 هدنرپ یتفندازم کو ولبن بهادو لیلذوا:هنیفپ نا الی نم ارم

 هل یف ۱ : ST ےک اک
 IEE ا

 كنابو نف كنيغو ىم لد اص نی نددنب انعم ر لج تال نک
 دز هلن برم ران لای ہک
 ضیعیصل| ن شاوو زن الا هک سود وہم

 رو عصب ابی ددال ںی فخر ہدنلب او کا هواو هل دن داش كنایو یف نمو اب
 ]| دولوا یسازوب وی سوا آہ کو دغم نیل نوک سن كنیع-هدنشیامو

 یی نزول ۃَزرصلا هوا شروق بوقآ داف el لوش :

 | رود ۲یا ترس لاس نایاب سا وا ما



 رر

RT RRS ۱ 1ام بس تو  

2۶9 
 تے ےس سم RT IIIS TRIN SS نا نت یا سه یو

 هاف جد اجناس ایکس مک وک ا
I fفن نو ی سیکچ رب ایم ملا مج غل  

 رہو دوخ نو عو دعا نت ریس! نرو نیک 1

 و تان ا ادب هواي صلف |
SERTE aaہر رجب  

 راف خیام طف اعمال اد صلا امتی ور یا وفا
 ید یت نی ورشا ا2 وفا یااذک لزم تیزر نم دخلوا
 اج هلو یک اب زا لا: و یارو زض فاش اقباط
 تال راوا ا انک نادقو قال نک رام سهل فر ثو سلا ٰیڈلوا

 ار ره بز لس زور اه دو

 مر تک تی ۱

 ساکت پر عصب اله درد ی ت چیک کک

 موج سس سست ره |

 دک ۔ ورم ور جس ۱
 بکند تیک ی کد

 تهی نم |لش یو اصلا میا ديدن شو وفادار
 الف بتن علاق زنی ھم لنا لات رنو لایت اش هارو ارک ۱

 ۱ ےس ار یبسوتییاخیب |
 طا نا کمر دیک قازبسوصلد کس نرو مچ هل وفات بطقو هن ۱
 یو نم درصوصخو وچو نکا وردنا و رو غوا وو رد اتکا
 دشن ری لیہ بابا نوش زور مج قره تورم ۳

 ۳ نو دف تو RRP حر نال

 لداص ۴

a ۱وو  

 ہک یہ

 | ارس ۳

٤ 
re, 

 ا ۳

oan سس 



۳4 

 ۱ اج ترس ڈی ےرجو مج تی یاسر نماز خو جندی ایت

 1 جزو وه سد دوو 7× : یت یھب جس تلی شم

 روت REG THES دم مم
 الت نر دایر قره سل

 یار ارت تاز اع الاغ اربد هک روزه ر دوا توغ بولو | یوق جواز
np peep ERE EF ا 

 ابتہاغلؤا دوچ ام ندر د ابا چچ اخه + قدا توغل البان تنرف افر كفروش مچ جج پس ey أ کلا ری ترا نیا
 شش سش یم عیسی

 میم دیر لو ناب وجال رجالا EE ہے تسلی یاس دید ولرم لقف كن 8 ورا بیتا تا رم ۳ 5 تک

 1 ۂودصلا نیز دنوپ يخد لاغر دام ور داکم مس ءارقف كو نیت تیره یاری | فرذصاواردیمربدصیرض لابقب ٹا وج ار وکی نا هکر ۳ ورولوامیقف جلو مدقدلنآ ار دار ددجنر اونم هغشا نفت اب كقوآرضوزب دا ربسورد یبا ORTE ۱ ها تک ا
 e e ےس حصص سس رس دس سس aaa ma صد... amara ۹ ےس مم ا ی EPIRA زا دفساب راک ج كاپ کوک دیم و وس وراتب كن کوک نت هنو کتتش دو د دا | |

 ها ا



 اجے ی ی یکم ب رتصلا,لنوف||

۳۹۸ 

 ,ESS OS یهتندنآهکهزوصم |
 ٠ اجے زونیداربص لنقەدنمح كيا هنلوا لت3 باوناوا یز ورک صن دنآ بونلوا سبجا ۱

 ]| لاقیالوترپطنصا قتل ارینص تالذ کمپ ی لیک ك لهر نیایطعصالا تی اربص هلاکت لیدر نو یمض
 0 اتصال تررساتلواهاص,امل توما دالان درا نافیاعلا یف مغدالد اصل نال تربط ا |
 تہب اب و یف ولد اض .رییصلابهنسیاینعب كم اربص نل ذکلبدیدشز و یربسککلداصو یسک ا

 وه لہکواربدەدؤلب آل وشرببصو والا پالا نجاربصربصاتربصلاب نا ضیلرف ید 1
 ۲ وہ جید عو ےووہووپ دنولب لوسربصیدتیا اب |

a۳ جب رو ات تیم  
 یبا لوښ لب بک ابو ی نخ داص ربصلاالیفک ی طعا یا لچرابقزیصا
 2 آل وشهلبضف كنه كيربش رایصالا هدزعشترورضالا رد دا فوکسكنابو ۱

 سا ایم ما ہک تورا رم ربصل هوا دنرز وایت |
 ۱ الا هد لو هنفارطا ایا سنچرابضاو هرزوا ییدتاتیاور ندا ارد بوق ندندحاو
 | تی نوکیم ابو ى67 لدار کر 4ئ دحاو خر تان همت ی هزایصا

 راهرو ساک تک یا یاماها اب اهرابصاب |
 ۱ تہ ون اسب« وافملربصب تلدکربصو ردیسالتعاجر ندناسفربضو
 || ابو نعش لد اص راض رابع نیو بو رپ یو اط قاخ اہ دآ ہک رده لو شر پصو رار بد
 مو مولف شب مهد توی کل و یخ لدابص ںونیص ما لری ده ولش اطلب دی دشن
 مهن انت دش لبد دشن كبارو یف تل دام ۃرابصلا ةدشلاق جظرماقایاروبص ماف
 ا هدربتدشاب اتش ةر ام |

 لامعتسا

 ویا امیدی ورم سقم او
 وشنردلاجریروینب مودا شاو مای راجا هنا برا
 شود خار ترم هنر فو طدلوهافزک اب بیک رد

 | سم ہو

 جت کز سو دریا بابت رک
 ERBIL, or رباط یدو هل کل دیر ونص
 لبسك كا و شو ویزا کلان

 ۳ ]هنر ترش یر ریس
 لو ل هدف نا و هجرك ار فارم م ضر د نہا نعم هیاو هی دم كعلاو

 ۱ رزواشینانارمز تار ین از هنری نا خ هاج یرفی ود دفع
 ۳4 مو تره هل کل د خر بکر میشی ارجع وار ولوا مزال موا لنا د تات |
 ۱ ارایش قد 2 ام
 مد 1 | مساق ag ایدی ی

RED 



«۹۷ 

 | نمیملا ین یی ید Se شا | جوار رض شر ی قو بوکس كو یرسک ||

 کرد لواوو یف لجمر وال ا او دنا نیش آب کت اوفایقف نیم ر تا |
 ۱ كنبش واوشلا هنسک نعاصلا" هض كر عزا ی دعا دف و اوو یرسک لیمارو كلا زانا ||

 | ردیجزف تروهرآوشوهنسان«لجرااع ات وانا کردو بم تهی ا
 وفا دل انعم تره كاد ةراتلا ورد یا ةنهو هساناراوشو لری .دهنختفواو |

 دى تدم كاد فک ت روعاک ا 0 وگو د ڈاون ندا ین ال یاسر رکا ۲

 هام كا لر وشنو هتروغیا ریا انا ومن ٹیگز دل ا

 ہد کا تراشار اوشنو لا ہللحنا یا رانا لس اتروشنالاش .قلوالعتروشالآ نو هد |
 ی رنک كيف ناوشلا ردفورسدتفرافکا کر ودر ةرانشللا را راشا ئاب لاو لامش ید :

 راش هل ارش گر اوشم اهناف اخ ا والاب الاغ وم فنا یا وکی کا
 یدک لاو یف نبش راسلا دوکان قو نیل وس قو اک ب باتا ند الل بال 1
 ولت روش لک شورش قرف لاقت هوا شخلاز وکتور جم اک رڈ ولو هو

 لاش زد ةد | هتک“ اس ژۇت شود صلا نچ یاب 4

 یک اح٭لاد یت ارش ہللا یر تان تر سرب قاری الف ۱

 0ا ۂ؛واوو یک کات و یف كم هوش یدررد رایخ دس لو فقط |

 ةلواوو یی تیم ETT ٠قشفام هل نشو قك ةر وتو شطف غل قع تنش |[ ۱
 ۱ داوود پاتر ین الجار و توک نور سک رام نقش |
 کز رذککز الو دن اور شو هوا رج رسا یس یار 7
 | هدنلا وز تیکسلا ناز دن اتمت َوط هبنوکسلواوور ته كند ةر ول هلن چہ اکو كد |

 هایی هشت تا یز گنا دو نخ هزوتشلاو ة4 لافب |
 | تر دیدار شون ان ىرىم نر ری یو

 هقیسزهشلاتش دهد ضد غوار بم هناعج ئازات نالا ما ۱
 |یاانرہش!لاقب و تہی رپ ۱
 | ارهش دفاعی دناکلاذه قان ہشا یدنبا كسلا نا راش ا فال تام و اون ہلع یا ||

 قزل همتا لا قاتل ندبه فا شا
 یوا اکشن هنتتزرب ہن وکس لا اهویمم انیقل اور وس لو دیسک

 اربد یخ دهلي راکش او شن اهر وش لاقب یل وا ناو ع
E 7ةرادهشلا ازیهش تر پشان  

 ار دادا تپش یم ییا :

TIP 

 ناق وا بما ادرك ںسنا |
DRESS 

 لجو تنربطا لا مان« هلیلوکس لد اص و یر کفار ناص الا: ةة عار نالف انوا |

 ردیف باک یر زا
2 ۱ 



 رگ

 گد

۴۹: 

PITTSزوم ابو سنتز  
 تدشن نااقو یمن نخ كنہش :یر افشا اد ہک انا نافل ہل هانش زوتشو زاد رنځ یدخاو
 رک کا زیا نا روک هه نیس تا ركشا دما ؤاو هلن صف كفلاو
 وا تف اینها آر مرکشور دعصفا للا اتا ةلمال نکلتا کیو هن وک لاقب هدست لب اعم نیاسجا

 اکیا نشو کدو ڈور هبا در« چب یک انتم روکشلا رولوادام بفرد ازکم
 ۳3 تر دم ود قبا شلوق : )و یک

1 

 ورش ا ناس رو ھتوکب لٹ و کک نرم ناکنشالا

 ۱ ر هلن ھا از کاله ها وس مو

 ان وک شنو یر انک كل هه راک الا. امخرتخالتمااذاعنارلا تبابلا نم ارکشرکشدنففانلا ترک

 ۱ کو لب رک در ويش وان قلا ر قم تمام ی هفان نالوا لوط ید وس
 | قلواقوچ وک سن كفاکو یعفلپش ةرکتلا هقان نالوا لوط هلباد وس نهه هلبارسک
 ۷ | یوگا 'یزاکن قو یراکش لای ات ووڈ دوش هل صف كفلاو هلي ضعف كش (یراکشمآ
 ۱ یه كبش رکن نالا نا * مات اکا ذا یکم رن: ناه لاقب ی ڈر غم هلب صف كفلاو یعفلنیش
 || زکر کیر دره ا ةر کل اف تب ندنکوکہدنفارط ا كلجاغا که دنادف ل وش ہلدمو یر سک کف اکو
 ۱ | كدام ]لک ید داغ نالوا فض که ولو اکو ریکشل ان ج رخ یا عبار بالا نم
 تارک ا نو یف كنم ره رشلا زریچما کوا عولرب نادناناہ: ہل نوک کانب؛دنبامو هلی ك فاکو
 | یمنی رکا نو یلع رضا لوالا بابل ارعش نمشي نالفرم لاقب قفلاص ن کبسرروب
 | بیم فایر قرض قاسم سلا فو دعضرادارعشب ہزاذا رخ لاخ قمر دلاقىراقوپ
 لنوو و هتل نرش دلاس راشن یتا عصا وعاو رد هل و هناواداره كعد یدلوا
 1 ۵ سش تر ی لو یخ ن ۳ یاب .هتسانعملاسرارددوخ ام ندنزاکدید

 یب رپ هکر دووا هاو هتک نالوا بوم هغ افص هلب دیدشن تالذک
 تری ا ی زارع" له ةقان لا فان نالا وان وسل دیدشن كتابو كيمو

 ۳ یهو لدغ قا ھی ار دال اک الاغ یفارضاحە ہنئار لوک وو
 ۱ یخ erm ویز دک لا منھ راعسالا ی احن دز تالذک ۱

 || نالوا عقر هدایزهرزوا یزو قبض بدی دشتو ٰیزنک كو رک نبش ویلا عرضایا
 أ هاش لانش هلوا شعشباب هتن را ےس مہک ردن وند لو شهلا ریسک همش عرش یاس ةفالاَس
 1 اتش راو داتا لت دشت كنا رؤ یرسک ٰٹك مو ك نشل اہلل اابع لاا مظنااذارماش

 ۱1 لإ دیدشآوع رس کخ كنا ین كنبات نو یمن الو میم هما دش یا ریش رش
 > س هلبصف كلادو ف کس كن كنا وی شف ریمل ا:منساننغف اع لج ع اط نالوا

 ۹ و تبع هلق كش ران ةد دوش ان لاش یئاوخ رد نيش رپ بان
 ہلکی غزوا انبار اراشا د قل وادار لبق طنین یقین نک زره ةراشالا

 3 از لینوکس 4 كۋاوو یف كنا .نوشلا هیلعراشالاش :لولوا دارفیأر هسنلوال امعتسا

 زود هد هک و ورک دابا هدنل كالع ەە ىرا و طر وشؤاھڈینتجا اذا سل ترش لوفت

 دما كال بر وشن عانعتو ترداوا شرج تاقا عیلا للہنضرح یا ارش ةبادلاتیرش لاعب

 مه اذن ۱ عضو نفس ئا دهرا اخ شد ید کاوی تاوشو

Fa 



 جان

 بخش لب قلمی تداوی داوم تیکت كنه را نو اس ياد
 زنش الاش آی لغوجددعالرنکكلانوكن نم ںانتشالا ارد هی طه و دا ندیحان

 هلن ما هاج نالف نءیغتشآ لای تنی ناجی بست وز یھ ۱
 | تفت ات یغسلا TES هغماروا ہداں ور افتخاو |
 ربا فتا ؛رزوا یار دیه موس arm ا

 ۱ رت
| 

 سورس سس تھا مخو ت یتا
 POON SENET رم ہجر . ٠كنہرھو

 اک وج دجزپون سونم یدھیہجھ یھ و ۳
 | هنزاکتاننفرهو .ذرهو یراک تاجر جزا روش و یرارب یک دس ترک نخ از وک نوک ناف ی

 ۱ “77 اقا ۰ ۳ بک كلان را رازی یکی ترک انکی دمر یر بک کانو یف نخر

 | هدنباعو هلیتف تن ی ی رب
 یشطارفاهو نج ہار ملک كام یخ كيم رفاشملالریفةنغادود تآ هلیئوکش سیف اا ۱

 راعاامر شب لارا لا قوام مم فردا تی درف ثم هنعادود شبح يعي زاد شعلا هراعتسا نوا
 تلک الم من لار تمام رہو ضر |

FASیتس نعم هکر ددلمح و ردنانلوا مهفنادنترابع ست رب  
 كن :یرفنشلا هلوا كعد نسبھ*ذوخاب نب عش ماکدالبغقاو هک و

 ردهرزوآ"ینزو لعفوب وردندنس هلیپق دا هنکتب یلو- انا 7
 اغ: قوانين رور عار رز دیار یژتذسلا نمادغاپ ِتوتاوا: بینر دج ۵

 تانفاکویوهلسانعم قزفت لوک نا كنبشو یریک كف یه نا شالا نار تل می زا
 ردنول:نالوا ۂدرتشا لو کس كفافو یمن کنش ۃرتشلا هنلوا لماتەدنب ي
 ۱ نر تایوان بز

ET ETFهک دداتکاکا  
 ینوکس لاو نخ كنش ءارغلاهلوآ یزمرق مکح هکر نل وا رشا ہد هود

 كفافو یخ ك نيش رقشلا ردشهردلوا وید لوف قید خط هكر رم
 لبیک كفاقۆ یقف ہہ عرقش لرد یخ ل چاک اکا کر دک یراکی ردن

 ها
| 

 ی وجوب شہ شرر وک ۱ رفاشالا "نسربد یرفش بوابا حوتفماقاق ےدؤوا تیسناکآ اوکخر یبوما تاب هم 1
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 ھالىغا ق لا اذا ید ناتف ردقموق تاع تو 1. Fw ۳7 ابرف
 | نغیدلوا ناب زقكنآ نداق ناقاهکءاتارتو ود ندا غ اص تانکر نیم ریل منا هته لیت
 ۱ تیس زاتعشاو لوالا علا نم زاح “ناک خیا ناس ول از از تبدخا ق وزاەلب ۱

 میم دا بالا نم راعشلا ناکع نزل یا امنه لےحراا شا لاش را د یخ وة غ م رددشب اب

 ناب د هد هلق هناوزرب هغ اچیراغطاو نکی یبیدنلق قلصالمو م زالى اهن یدنلفمزال
 هفت دا یا زهشخ شا لای د یسد هکمردلیوةربعش هل اوست یا:ناکسلا
 ]از سل ارمش وه شخ ىا رى اله انار املا كنِلا اهتز ەش الف دهاد کمر دیک
 | رساند ناک تیم و" عشاق ریدر نین نالوا هدنراقو
 , كننش ءعشلا قئال نین لدا کج مل ادب دشلور یضض كيو لتجف .نونشا

 ]| هتلی یرعش ٹل هلوقهمو هل تنطف یا لوالا بالا نما ضش ریش نا یملا ترعش لافب كل

 | وهواهرذمب بهذیکترایدتا فذح ییاه ندنوب نکل یدیا ذ رعش ضا كنوب یدتبااهبونیشو
 ۱ | مالک شو هنسانعم ت تراکب هلرعض كنيع یدیا هردع هدنلصارذعورایدتبا فذحهدنلوقاهرنعوبا
 || كنیش ءازع هشلا هتسک ندرعش ثر رعاشلا ىج هلیغف كنهزمنه هر اعش الا روال وا قالطا خد ٭موظنم

 4 ]اس مت دیک ال ها یا شتخ سا! فالح مردی ایف نمی

 | قلوارعاشو لدن دن وک دید مش یرتوا ندنفب دل وا نطق و لفراید,درع اشک وز ولو کید
 1 عض :نعاذناا :سماط) بالا نم نحو عش لاس هل یدشا رو ورة کت رواک هدهتسانعم

 ۱ )بیسیم كيا یمضكیم ف ةرعاشملا هبلوا عاش هک الاص دننکن اتص غل ارعاش هلل سک
 ۱ :دم ملک بلا ہد ذ سعشاکا ن دکن كني ر واک« حشا هت هنرغشق هبرعاشناد هبلاغم بابو

 أ فوخ راعشتسالا ها ور اعشیفهنم وان یا هترعاشلاق ای دمدفش ما هدکلکب کرک کی رعاشم و

 |[ هنرمصق كفلاو ینوکسكنیعو یرسک اش یرعب یرعشلا هرعضاياافوخ نالف صشنسالاقب کلیک
 1 رر دزبلب کیا یزمشو رولوا ہدزح تدش یولط كنوبورغوط هرکصن دازوج هکر هز ذرب
 | 1 یسهفئاط برعورد هدعازد لوا هکر داصیمعلا یرعشیربور دهدازوجلوا هکندروبلایرمش

 گلو اوکس تنوع كنبشءارعشلار هل ەلوا یراتخا كلیھس یکی کرا واک ردنا عز هلی وش
 ایس ہوس ءارعشو ردرازی جو یدحاوردبمەشرك٭ ہویمیراکدیدولاتفش
 ںی وو ءاءارنووءاروةیہا ذو ءا عش هیها دل اقیزونل وا قالطا ید هبالب| مشو
 | مزاتسا لاک مدتاناوبج یوت رولوا دام لاکن داروو ندا یعش هک او کک هنس انعم یوتردذوخأم
 | ءارعشو رو دربو تاذءایعش اهم تنج راهبسیاراکا اکا اکاو هسلبوس هتسلر هنسکرب ناغونوعتبدلوا

 | اکایدنناورعوبازرید نارشاکار ر دراو ع اطرب هدلصومو ہدنباوز دیبعوبا زار دهد هان فوم
 ]| كرایخ هلبرسکتنارو یف ك نبش ریراعشلا ردیرتوا ندنفیدلوا ق وچ یراخانا یرلکدید نارعش
 ۱ ار شو یدح او لبض ك نارو نوکس كنیعویعض كن 5 اور مہا هنس انعم انضلارافص زرد هنغافا

 le جاره دئلحم قرفترراعشورراعتلابعلادهورب راعشلا انہعا لاقن ر دقوہ یدرفم رردچدهیول وآ رب

 یعیوشلا ردقوب یدحاو كنوبیدتیا شفخااوفرفتیا رپراعشموقلا بهذ لاقب رونلوا لامعتس|

 ناکا لبنوکت كن هبج نیغو یف ك نبش رغشلا رديبقا تنیفعطا نار نیدمح هرز وارخص ةغبص
 ےک RPE م ششلبلکلار دز, لایق ر شعر دلاقنغاب نکردہا ناشفا

 هفهرفجن دربرب یبەنسکرپ خشو س سانلان هالخادا دلبلا ضش لات رار د جد ہغملاف لاخرہشو

 ره هکر رب دهزرهش لوش : هرفاتشلا مھتجرخا یا |ذکع ضومنم ناللف ی تّرفشلامب راربد

 اج لخبرو دحا ۃراغ نہ مع ماذا كلاذو سس : ماین وارداقهکعتراغ
ET 

 ینلوہس

 ےس ےس
E xسوری و  
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 ےس رس ول رس تموم مسح :



 ۳ ار راولم انفالخ نت لخت ارتقا غكرظشلافم یلغار ۱
 ره خدا وف یس له با کس او بصق رو نزوا یب له هکر نوبت لوش | ۱
 زیبا یشاب لن ہم اهن هوا شیخ وق کیا كنښ ابلیس هکر ارد نچ ہذا لوخروطغو ]| ا

 ةرطش نالف چلو لاب قعوطیشیدیرابو دثلکرا یداب نرخ ڈیرن ایسا ۱
 قلیان هکیرزغ بنس نکی غیا ضیناکس هلن« نو طض ان هیفصنوزوگد فض

 ن درک خوشروطش هدمافموب جار« پ جامو لول بابل ق مارو طشیرط هرب
 للناط زطاضلا زر دشا در دتر اش ناله یان ادرک یشن یر ھو جاز زر داک دوپ 1 2

 قلخاتکردن صارف یخ ی بز دا شیوخ چا اما غ یخ سم

 دیب لیمو یر اطو یف كردم نانسی مدل َ زا |

 یم ش ەچ قفا خیر یا رات یون ردم ااا :

 هبدمو یر هب کک راو نوکش كونو یرسک نبش ریظنشلا نونلوا لامحتسا ثناومارید# 0
 ضد ہزک دم ظنش سپ هن سام یل لیس هلواوج دب هکر بد عینک لرد اک اقا
 ۳ هوا تدلاب نوغی دلو پس ېک هبات لاد هجا زد ځد ہربذنش هکر ولواهاکو رو ںونلوا قالطا |
 رشف | لینوکس کیعو یم كن ۳9 هّسلا هلوا یملکت < هلرادلوا یفآ ی صعب «دلیدنمب ہلوا ٹخئدوخاب |

 هرعشلا + ییاچ لی کنز ند نه و اعشالاو هایت نوحشلا# :ووعشلا:ادلیق نقب هيناناویح ر اکو نب هدناسفا | ۱

 نوت راوی ارزو هلاهرجشو هنییسانعلبف بت دجاو هلبنوکس كنيعو یخ كنه |[
 | دات قلوالساح ند ترف نیمو کلوب یا رالی لا ہدزو یناوراآ

 | هلیظف لازمه رشالا ردشعا ضر عن یرهوج هج رکا الثم یک قل وا نوما ھغ مال فلا
 | ہلادیبعو رش موق لاقب ىج ك رشا ہلینوکس كنیعو یم كنبش جنا نیک ق وچ یلیڈا|نندب
 | بەو كنارو بصف نزءدحومءا كرو نوصخیداوا یلاف ی سکو وکی داری داکرب عشا هدابز نب
 | هلب رمسک نیو هبف ك زہ رعاشالا لرد هدهرالق نب مبنا ر طا كنعان رط كا عشایر دهنسانعم

 ۱ هجرکا ناردخد ہنالوا نسخا هد :نعشزحشاو زرد ین هنفارطا كنجبرف كاهقانرعابشاو یی 1
 تناراف لاعب ر دشملنبد دیبآ نم یعشنا موبلاتنکل مک ردالوا نسجا هدنرغاش نالوا ںوہشم /

 یسالعاد هکر دالس نیرعشا لوا روا ید یدآ قی اج ارم دا سا اول و اا وا ۱
 هلی رسک نش ةرعشلا هلکعا فذح نساب تبسنر لوید نورعشالا كلنئاج یم هفت اط برعو ردناطق ||
 یرسک ار عو یخ ك نش ربعسلا ناموا قالطا هنس هفئاطراذفصاخ ر دیلق یتساف كنه اطتروع |
 هروعشو یددل او ہلزرسکكیِعو ایغف لن كلذ ۃربعشلا زدندنم“5تابوحەک ہال دمو
 او باک اهکوندنوستوط یزومد ییاصرولو هدرب ,یددلوب تیام باص كغا کر درومدلوش

 ۱ هک نمش ر هزر دهن ]اعا دار ونک لندن هو یف كننش املا زن د یخ دهه ود قل
 ددهراعش یدرفمرلیضعبو ردهربعش یدرف» هکر رب در اعشاک هنلق مالع هنتعاط كن

 لر هاشم نالوا هد خال بکف كنرخو کیم ما ہل از عد رد رارب كسانم صف كيج رعاب اب
 ندرلهنسن نالوا شل هک ار دا سا و کیو دید هام فا ۱ یب ا

 راعنوهیل ی ی ا هرکی وچ |

 نبش راهشلا لس ۰ ۱

 وک ك هو یرسکد 09 یه مشق اراشا رتکضرالاق تاس شر جانی 1
 هسته
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 ریش

 , مشق

 1 ۃ١ ہوا اراچاغا یراک دتا لامعتسان وج امعچءدالولا دعب یجر كن هقان هل ر ربك ك ترش ۱

 ۱ ہامع هرس ڪڪ لداص رصاإشلا یسیرواب وھآ ہل  رصفلا زدشغاروزم هدنرسفت تر ||
 | هرکصندنآ هلی كنهلجمءاطربدالط هنسبروابوها هکر دشع د هک ق وج ندبارعآ یدنادہعواا ||
 | چ نیڈ زرد نداش ھبرولب یزاخاش ناس لینوکس تانبیج»نیشویرسک تردمک اخر فشخ ||

 پی سس _'

 ۱ ۱ | هسرطباش ارش اس طاشنو ضر هک تلخ را اننکڈالوارڈلاربٹایزوافزو
 1 و هرزوا ینزو نابنطع هلیصفكنش نارفنا ردزدسقم تال ذکه رشو هطاسشزو

 ]هایم نار ی كب شل لی دخدیذا کا کو کوزه وضا نکو رشوا تذوب كمدآ
 رو هلي تیس هزانلا كبیعربغایا لر رل تلقا او دوا جال د تلقا لا تست بیع

 8 :كنشو اهلك زمه ةرارشالا نت اعم هعصاخع كش دیا تافوضحت هلند نو یف
 ك كرم رپ راشالا وبدب وسیروفراد رس هنسن يربغ ندکشکو كثک هرز وا كنآ کو دهنسنلوش

 دیک نیز یزوهلوش ربراشا یدت ارلیضبو یج ہلیدمو یرسک كرو یف

 | انهو را رشا رایضهب ورشلا یلاهنببن یا هنر رشا لاقت لنا تف هرش هل رسک ان همه رارش الا
 | نزوز وی د ةرشرشلا هنرهظایا ئشلا تررشا لامر واک ایریا نر ایظارارشا و رای دشاراکناذنساک

 ۲ اپا ید تان وار هرشرشو همانند ید هخارغا رش ر شو مسکو قمربیهتسنر هلزترا
 ]| ید تل هک یک لثیلش هعسدنطافتب یاارش رش ءاوش لاسعب راربد ہرشرش ید مخبهط, هام طیا,كنابربو
 ۳ ینال لد هد وشر شوب اردو لاشه یک كنا نشو نصف بال وا نیش نشان تلا را ارد 4خط

 نشرشلارد درابون نالوا ما هد ہد قرب و قرار شو هیځ واصړج میفن یا ہزشارش هلع قا لاق رونلوا
 ۱ كياذو یت كنب طب ررشلا یدتیارورممیکتردتف هاد ہرشز شر دیدآ تار هلی ریسک رانی
 7 1171 ره دیس مهر مالا وقزوک هکر ةیشبف اب بضخ لوش
 1 قفل لا قب قلب ءرزوا زوکدن دجو هلنرتهف رزبنلا رازبد هدهکمزنوج مزاج خاصنعرکدو

 موضعی رظنیا موقلارز اش لاق كارد هلبرظن بیضع هتربیرب هنسک هر رراشلا رزش |
 اتا سل یا هفالخ لبعض كنارو یوکس كنپشو یف كم روزا ارزش صعبا
 ۱ ]| لوش زا دغو تار لہر ادغ لات جاصنالب ردلاق یراق هلی رتسک نازو یف ك ناتو یم کیم
 أ رددآهلرهشر هل كنازو هل دمو ی ری وم اتش رو ر ریش رفراص یش نشا هکر درالف لو

 4 اوا ہنسا مکس لکید رسب هنر POR كداضو یف ك نش رصشلا

 لا اهنطخیا یصش اهرصشایرابلایع ترصش لا قب كمروتکهرب :زییوکی ؛دی هنسنرو

 قالك دع طجهرکصذ دن نتف ید ها وارد .اتکرحبولوایوفناقو ان لادو
 1 زا املا یوهآد ہیدیدشت كلا ویرسے كنونو یتش کا رپ دیک سفاک هلنیتعق زا

وم تاالبو یخ نبش رطبنلا زاملوا هدایزرخآ ۳ رزواكب و عز نیک هب دیه واات
 | FR 4 ز

 ] رطشالا نوسل وا كنس یسیراب غ اص یدوس ینعی ہرطش كلابلج بلخا لئلا فو رد هنا نعم
 دلا بلح ناالفيملوف هنمو هش انعم رافصن عج هل كن اطو هلک تنش و یمف كن زمہ
 ۲ دذوخأمأ ندنس هم دقان ىلصا كنوویدروک نت یرشورخویدغاص ناجرھد ارهد عده رطشا
 ۱ كردم ۱۷ راجو زرد ینلخربهنسکبآ رهور ورک یسکبآوورابا سکيا ندراو یڈان ترم ككنآ
 اجاذاار اطشاہر طشا یتاشو فان ترطش لوعتر رپ دید هغموق پلار ان دقمر بوعاصنرادقمو
 وف هنمو هو یا هرطش تدصخ لا ولکه دنس انعم بناج :رطشورخا ازطبش هل تکرتوار طش

 ہم هفص نم لعنت ور یرابہلرضف تناطو یعض كم ةرطاتلا مارا دسار طش كهح ول وف

 Lane یک نزو لع ریطششا هتفصاناذآلام انالف 040ل ۱

EYEE RR < navہی  



3 

 ETTI دهود ك رکن وسلوا ندن اشنا کر دهسانعمبب د ضر سک <>و ۱

 ییا هلبنوکیس كجو یخ كنيش رضا هوا عود هتساراكزلفوا نانیلوؤاندنجاغا یدنک ۱
 لاو ہنع كفرصام یا هنع كرام لا قب زاریدیخدههننرصشویرب نشنوافن: و یرب كا کج |

 | هنعطیا حزاب ەرەشلاقىرولكەدەنسا تەم كاغرودو فراوصلا نتفرمدیازدناوشسلا هنع ترس ۱
 رکود فالتخا هننس تاقلخو دومعبه منع یا هتننر خم لا زرد ید هکمکددكار د هوارصسو |

 ریه وزر د ځد هخه اوب هتبر زوار تھ هتد و ماما تفلتخ ادا مولا نیب ره لاق راد ید
 كهزمهرحا شلاو را شال ائ دیا روزمنالا مکتتردجاغآیر نراقدضا ٹاس هتووآلوش
 همی ازش یورو, رجاشنواوعزاشتیااورعماشن و موقلارصتشا لاقكعشدیاعاررتسک |

 لار لاغير د غمو ق هنلآ یک نیل دن سکوت اواونع ات یا عام ور جناشتلاقیوولک |
 کوشدیا عازندنسک ییا هلدخف كجو یم ںیم هربا شالا هکنح لغ هری اتا هدب عضو اذا |
 .تشعلا یعراذا لغ لارجا بش لاف زل ید ید همت جنت بولتوآ واتر وطو 0

 لوشهلبدیف_ثنویمف .كيجویمنع کیم رجا ءار فلا لارا ضا ىشامھنەقيملفلقبلاو
 | كبش صنلاو هلنوکس لس اسو یخ تنش زنا ا ھوا نو ایل: حاغا یشقن هکر دش

 كرب هلت كعخو ی كنبعن اتعوردلعاسنالوآ دنا ندع هنا كنذک هل رب

 تیوب و اقا ا ناک ندر کک ه.ددو یرنک تا دم اضو یت كن ا ۳-۳
 یرا که اغ ویزنیک كا 1 ريتا یناشنا بابل تار خر شر اسلام لطف | ۱
 هل دید شف و یرسا ک ك نبعو عف ك ناف لیعفاریز ردا هرزوانزوقسفولو ردندلاہر مالی دشتو ۲

 یادخلوش هلنوکس تالدوهلصف كنبش رذنئئا ردقو هدیرف م الکل تک هلی كنانلیعفو :
 یسهرانرب كونا نالوا رکد ةرذن هرذشلا کا اط ناب نو ی کز دزوتلا 1

 كنيش رذمرذش ہلئتشف ردمرذغ هنسافعع "ول وال ارافض اربد ج د هنغافوا كنو رذشو
 ادارذهرذش ورذ هرذشاو ةرفن لاق رونلوا لامعتعاہدنلح تع د ناف طر اطا كلا ذو یرس کک

 تولآن دنسارایابا یا نکنآ دزآ ناسنا هیدیدشتو یم كلاذو هلن "رذشفلا هجو لک ین اوبهذ

 قا رضاح هشارغوارذشنو روید هغلآ هنننازا یطوب کیا نغربوق ناوبحو قفوص هنعانشوف
 لاقب وب دیخد هک ندندرآ ناو وا ادات ردنا ق موا ارذشت لات ررب د خد هغلوادتمشرغواو

 كلاش نذوشلا و منم انس هنوز دیه ٹر هر هئارونمهکز یاهس فر ذشت | 2

 كنارو ئه كانيش رتشلا رٹٹلا ردرناح لیضا هدیبس اف لو هنس انعم ەغ لغ ر دیش ر اج لوک كو اوو یف ۱ یه

 ناتغالوالا بابلا ن:تررشومبازا بالا نمل جراب تررشلاش از ما هکر دیلب اقتلرخهیدیدشآ 7

 اررشوارش تررشلاش هیانعءمز ردرردصم ید ىج وااكرل وہ ہل ةرارشلاو هلنبتڪف ررشلاهیف

 2 دردغاقالا سانتارشالاقالو سانلارش نالف لاش , رواکینددنسانعم لیضفت نا شو ةزارش 9

 یلعف یلعدنجز خار شلان ء هسخ یا یزش ناعو یرحسفنْنە ہللا, ذبعا بر علا نم ةأر ما لو قك

 لس تودرشو هنسایهرانل هرا ارشرر د هد ہملخف ناجوان دن هزارش ورزش و یرغصورفصا لم

 لاق رد هددکعنودن وصغ اتر وف یکشکو س نل ایف هتطسب یا والا تررش لاقت رو اکہ 5 هنس انعم
 هوو معللاو هرشا ملا تررش كل ذ کو فعل ۃنصخ ىلع هتلعح اذاارش هرشا طقالاتررش

 هل سیصد كنهزمه را رشالا ررروا ندنغارمیامرخ هکر د هنسنر هل هلمپهداصو زجمراخ هنصح و

 لرد رش یدحاو كلرارشایدنا سنوردعجب لرد كغلاو رنک نشو یخ لن زمہ ءارشالاو
 یرسسک كنار و یف كبش رپ رش رب رشلا ردهنس انعهقسفح هلنوکس كنونو صف كنازذنزودانزاودنزآ أ

 قیسف هلی دی دشنو یرسکكنارو یرسک كن رب رشلا ماتیاو مس ل عش ےہ هل دمو
 ےس راسو

 ت

 مس

 ردش
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 | دوخب a شا سب لات نویز لمس سرد جادو
 j نم کیس یک اک پمپ هد ےن دی اک نالی چ ں دښار ورم
 همه رابشالا لا هیات انجیر زکات کیت قالاشاع پت.
 077,0. 0م

 موم یو BREEN ےک ب< ہندی

DS ۱اهم اح طعا اما ۰ ینا یر برش  
 و کو دربش یردنض م كنوبو هنبطعا اد ایلیا امانالف تربش لاقیمدنیاور تیک
 ۱ نماغمةبطعلا یطعا اب وکر هت دریل یطما یزلا ظا ودب رن عاش
 E ا طجااذ رش لوفتز جلد دنسان وا مک زمہ رانا |
 8چ قابرام ناف اتم دشااف ت7 < ال یز 3

 | یتیم لو ىف [ شاد اض تجمع یر و
 1 افکت دا ید راهم ویزایضعب و هما فرز رزرا رو

 ]بابا ناز لغبا شارود یت نوک اں یدنیکلوخ همت او بس ر
 | | خدشو راد آر بفعض 4 تن نفاو نفاو فا لو لار وه

 راتتالآ ردرلغوا ورد هنسکانلاف نازتشالا هنسانعممدرود نغابف یز وکر واک |
 لس علزود نازک هلینوکس نونو یزنیکنوربه ران ۳[ امرود نتا یو[ |
 ۱ یت ناللفب ترش عن میر کن زوو یتیم منيع |

Eلر ندنک لولم رتانش وذو یدحاو ارش هلی  
 ذك ءرجتلاو نی رجس رھنا نواب ىدىس زراو

 دک يجو یتف كنم رجلا هنسايضم ماف ہرزوا قاتسردنا هی
 رشا رفع ضرا لاقب رب قوچیجغاهلبدم كفلاو نوک یب كیجو یعف تنش مار او |

 قورت ی سرزنش داولل الو تم داو قیر! |
aلرد ءافلخوةفلخ اف رطب ةقرطو رایقو ةبصفرانآ هک یکی  

 تل تا وشز سوسک مال ید د فاح هنن رف افلح یتا وردی جاتار رره |
 آی ین ا کیدلک افلخوءاف رطو اسهصقزواکودحاوارچت ید وب
 7 هزه الا مرنهشم ضرا لاق بنو چیت لخت لاد ؟ لپو ںوکیس ٍكنشو |
 / را ض رال هل ری الوا دی یمن ای خ لک كی كه نوک ۔كنشو |
 :رزوا كن کد هیجان كی جوبر ڪچ نوم رتا ارم را
 کندن دا رونا ور دبراجاقا فهلا رس : ۱

 يا رانا 'دارو نمت رد هاتو راخت و خا eae ریما
 اکا هنیمراناسازروقهدرآ ورق اکر رجال بان رازی ادب رب کک
 ۶ ماکشیسارونوفهبلآ ك جن لوا کل درام خو دج اف الوش لالا ولید
 ۴ت. یتیم دمای نرنراغادهودو دونم نباش تماس يجد | 1

 كيجو
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 ES طراح زد راش لوزن رطبا نت کیت زر ن دش هفتا رک : روانا |
 زوالا اا رونشراو لات ىا متد ل اقى طب کات لع رج ولت یت الو
 | دقاسیا طالبا زون لام ةر اربد یخ هه ففحهوزوا زا وتد رؤ چنو ت و کیک كرايم رکا تو له |

 غكثواذاارواوسر٭ هی هل اس لقب اجت دان دمو جیو و و
 رای بیو یو و 1 كس ةرو

 تے حج تر حت تا توس سم تست ۔س

erتیمی یم هر ی  
 راونسال رب د ید هش باغ وبر هه ئاھ اش ا هرو ورد هشام ف تر رقع زلف كتو یعنع یک |

 | دواز دارو کنز واکرواتسا یز ٹک ن هه شوک نو مو یر مک زر
 روان یتا ارقد دنطؤع ند اباهوهنساسنعزر اون اخر رانا وا یوق دىرز وا تاتو اتيا یدنزا |

 | 2080 ءاورەرََوا ہخو ند شضخا دبا یيداز لا اهفدانز کتی
 ۱ وا از ملک ناه نه اس عيازا بالا ن مار مسریهشپ رو لا اعم یو دقلناوا |

 ۱ و رجب و ی ماوس بیس توپ ی 73
 ۱ قید ںیہ یه نتج هر هوا لات

 ۳ گز ناموس دعا نشر را تروم تاون وب نی ا
 ۱ ذوق نا هم ال رهتالا 8 رها ھذا نانو و هنوز وم هاش هکر دیس هکلوک |

 ۱ 7 وف کال زنا را هناا ناكر ت ناف رف وص ندرانآ هک در مط یبا لؤش ہذننرؤ راجن |
 ۱ جسد یخ وال ک تم کنون كن بتا لدغ و ٰیرانک اتو یف كاوه رسل او هلتتوکس |
 | سلف نزد ناتن الد اتر درام یار عقاب ەن اغ2 م كي زا در دصم |
 ۱ لات یاسر لوڈ و یو ید اه اضاهراسوتیاهلا تزاسلاش خفا لضم |
 ۱ کلر و قمر شورا ٹل مرک دل مالک دقت هکر لو اد ابا ردقم لمفهدنوب سی لمحا و ||
 دنس اترا ات جیم "روبی دندیٰود کا ارد ەر ۇش رايو تنا زرت دکب نیممشو ||

 a رسو هتسک هرس نیر االام ھظازدا ہنسا لت عم تول زط ابا ئ دعو ی زن خب رباز ۱
 | هراس ن اتا ننکح + نر اه از سک تان كن همه ایسا راعماآ هاب ووا |

 منکر ا راج راحودار عیار انب لاف كارت فو هه
 رنک كنتو یف كب درسا را راشد را زظ كنار تاو قلا اا |
 ٠ ناتھ تم جارا مارکت نزو لح راسلا مو راتلماسھٹا لا تار ها یدو |
 | ةنادلاهظ نف لاتر س لاف راد ید هام رد کب بودی خو ءالجاوهحرخایاهلپ مهری

 i ې راشو راطخ لوب ]وه لو لب دو ی ابو یش كوم را تا منع
 Dl را تسوفافہ شش کا9 و كنو راتشنلا)یدتارو خیا دهد ۱

 ٹكئآہکندیقاودعلاہراتنوا لوا یک از ایسولا هنر لکدد ةربس تم نن حما

 || کروا بولسا ولو دع | ندنر ا ل قزق نو صا كجا مفد یرانآ بودی اهل دال ةلشیدبا نتداع
 راطخیرانفهدنآهکر دنا هالا لوش ہلکا و دی زكا ك تب اسلا اربسلا: ًاقدنک |

 ۱ | ارام لات سا قدفلزاسلا نهج یاسانرتاسلاق قلش ئرتو کک رم .ندیاو]|
 | یه لا لازەقو موی اا ارادي دندان الو هدنصوض> نا هلو اي |

 ےل ہہ ہم دحج

 L8 < ےہ

۹ 
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 1 کلام نادر جا فو کز وه لاسو |
 : !FRPP اغ نمواهک سیاف نفادلو «تفط |

 نا لو ۱
 ا ەگەر نام لو دنک دلو ك دبا نارفا | ہلطو نور یلاصنرادوسن |

 وا درس نود بس رح بسا ارام فلا تو ٭ لایا زد هد هغمروا |

 نورد الا اغيل نرو الاغ ہر فداقف کیمز ینو گس كچ ىل وهف رنه |
 اڑا ھاکخلا ارش ارام ل اف قلوا فایر قرار جالا نزو لع« راریمسالا ضیا بابل نی

 ناف ہر درو نارمسالهسانعم هطنح یاب دم كغلاو کلم مار | ۱

 ہراافاولکمانالوا هه نبض نم و عف كنتم خب فرا هنسانعم خیر هباءمواشددردنوک
 اک یاد لو فله تار عسل یج لا یعض کیم خش كنم مس |
 7 یعخ همه ریسالا ردتلق عج ایم کیم یف نه |

 اوم و اجطا۷ رد ناز اتم نانول ناجر شو ردن هل برش وازی نا ول اج رش جارش شان |
 دبا قوام یلادکهنوکمن کچو یف كس رسا خم نوا درون تن ||

 ۳ هر دید كن ابو یضض کمو یعض كنس ےب ربا .لوالا بابلا نما عا
 | قاوا دیر زوا نرورارمشف اهل قوکم كنب و یزیک كەز ماهر اره ال1 تادیاکنالزا
 ناله 2 نل جرام ماو دنناذامالطنازپعماو تلضو شیاذاثلوش)نهمعا ناب | ۱

 درب روم ید رضمب یاغرشوکالو مک لبد دشن كلاب و نوک كي مو یف |
 یونس عایرو یرہم عراقی زا ٹوارداوکد یبرنهکز بب فن ترا نکی دیس |
 هن کنالوا ید اصرطورصش ہا خللا دو هلبنوکس کئاھوینھف كم و انس |
 همون ات هما منه ترش مرکی اتار زس فا فین
 فر ردد شنو یعف كوا ؤو ا فقف روتسلا غساویاردهمسدلبلاغیر ولکه د هتش انجم |

 ہہ دز یسک كنس رونسلا هدنولنناهوزوولواندیا |
 ا اڃ ال سو یزسکح كا نونو نف كنس ناتار هلا دةر غزل وام یز ادا

 ۱ لس ل الگ د قنراوخ هد هفاوکه کر دم یز نامو ولید ت كم و هنری[
 دشت داد از زور: اسم هرکس نند لوا: مامتیارنب یادی شما لقاهنیبفلا نما
 | تورم هدست رع هفئاط سب هبعاب لس ك-وخ رهیارس یونس هک ابیهیلاله تیغ ۱
 لاو انت الوایففارطا كرہش لوکس کواوو ہل عم كي رو فا رایدیهر اه هارو ا
 ۱ او تا ذکر و سود راج كر وس ہلدمو راکت ناز ہلا هلنیخف نامه |
 1 جیو رہی و رسا N EI EERE صو وکس | |
 7 ٦ ںلدفا گرده تنمو قىل نار ومارررددوخانن نو آرت روسوا

 ا ین سمن ردیچب نر اوم یقف الواو نس روتنلا زاده صعم |

 ۳ ا شو شن و کج تونے هک
 یم سے تپ سو بیا
 والا )هتناشهغ, راک رب یه رکالواوو یوکس كتبو یش تان روال
 ۱ ظافعدد اوز وقف تنهزسه روان الا و ریشم
 دو جت چوس راواس نما جف ںولفب اهن هما اف هیچ توس |
 زدیم لک نرو رم ناو[



 4 رم
 فسا ضیا تجرخ نت بالا نمار وغم هغی ات ونت هل فا دز وفا ےس اس اا

 كنمهرامنالا ی وم لوک یللذک اض هزنسلا ةرفس) قد نالوا یوف غم قف فو یر یک و
 زجل معا امر ول ایا | وفا تیبا فو ءاضایا ےیل ارفسا لاج قمراغایربكط هلبرسک ا[

 هداه چ ےل دارای اعحایص دیرش تندخیسانههكلرافسایدشا رلیطعبو نرفماولص یا |
 راقتققالا“ دراز را ا کج رالوی ںونو او زویدرافسا ورکو هرات | 1

 . |[ ییکت فا هشلا یم آر زتفرئنئاؤلاقب رد هناا قاشا لوک كن
 سس || توکل نازافوهلنرسک CREE POOKY ماط هل زسک كنار و ی ك نر افتن ساو ۱
 راغی یبشا تیک لاو رد هنس انعمراسم» هرزوا یسراهناساهلپ رک اذک ید ك رخ نیسو |

e. 1روس یتیم زن هدابز كش وک هلنیتهف تارەسلا :تارفسلاردهنسکند ر کس هتالور ہدایہ دال دوا هکر وپ  
 دین تار نیکو ینوکس كنسو یم كی عین هتحولاذا نیلا نرس ات
 یلاکو ا لنت :نارکلاردیو ندنراسا كنم نهج ہلنتقف نقلا ٹوک نالوا ےمادایز

 ین یرکنلا فنشانغم تسم ہیک نالٰوا شو ی

 هل پسرا EY يڪکا و هلی رصد كغلاو یف تانیس

aisنانارکب لطف كفلاو ینوکسب تفاکو یف كنم یرکسآ  

 | رب رطب لثد عب ازلا بالا نم ارکسکسی رکس لاب رولکهنارگسلا یوم هدنتخا دیو یوم |
 | وکم بن هل سک کنز شہ راکسالا هدنتسانهم تالتسم ردیسا ہل كنس نکس ارطب |

 | زنكي يدوى زبر كفاكو وک كنو هلبرتیک تيغ ریکسا بان ٭ هرکس ا لاپ شا تقیم ت
 هلدیدشنویر کد كفاکویرسکلنیس کیلا هنسکنالوا شوخر ەدایز ینعبهنپک ناو رکنا ۱
 | بتا وكنا نکل تس نار انھظا نس هایض كفاك و یتغ كنت رکا ذا نالوارک پا عاد |
 ۱ | دار ین كس راکساو رکی ا وام

 ۳۹ دو با نار a کمںاغر قلغا نو نوک
 عا تیرک لا لوا نکاس نکرسا لب ہلنبتعض راوکسل :هنسانع مرچ یپتبومص اپ سک

 | كتو نلعرمکسمن ده, نالوا نکانپفرکاسلا بویپلادعب تنکم ذالوالا بال نم اردک رکی | ۱
 فن ورک هنر سه خازکر ای وتنخیاک کلا ےک

 | هال نب وژوباو تربحو رظنلا نع تسیخ یا نراضب ترک لا سل اد هو نم ۱

 | پأرف هلغن وا حو ز دف وآ ول هدرپز وک.دوصق+ هکر دکع د تیشغخو نیظخ ییا عم كنو یدتیا ||

 | كناکو یش نبسو يج كو2 نکس :هنانعه ىل بو ها ید فت لبا ترص پوچ
 | | یتیافاد دف ورفه هلبدیدشنو یف كذاکو و قع کنین کیلا رد هنسا عمر ومخ هلی ددشلو یا

 اقسام اس یاس رفتم ےن رکیسلا رد رعم |

 | چا چر د ا ها سه اس
 |ہدرام بول یدین كاا اغا ربیسانآ یج كا هلی مد ثت كجو "۹ 2

 | لو, تیاکج هکر دن بااخء دانونرزر دز ابن دز نوک لب کلب دم: با
 هلا هکر وقانناواردرهددار ارمان درع يدتيا ریا اوج مس خم

 | للاهل ل اوج هلی فالو ءار الا نو زب سام انی ا لمغلاو خلا لعفا الل اغبوز دز دنوک |
 | هی زض یدو مرک نرو میت ںیدوس نالوا قیف رل پس نام

 SESS کس ےس سم و و ا تستسح

 نام



 ےہ ےس ےس حب تو.
 ے

 کلا ات ا دعا 2 ر: زراعت الا هدعرتس

 ۳ و یف كنبس ريالا تذقوت یا تنازع الا ترعسسالاف
 تب ولکەدەن انعمدؤغنس ریعسو یذنانف وشق رقم زیغاکر ردنا ید كتو

 7 رد هنس انعم هر وغ نع هدفترش لوف یفیدرویی ربعس مشهد کوا تایلاتحت ٰیراب زبعس یدتبا
 ین ناعشلا رابدهروعسمیهمف ثم ریز ڪس یب دلواةدس تنم عورصم عیرهونوهدم ۱
 ۱ اں شر یی دینا لنلادایضا

 ۴ ب كلذکر کر سو ردشلواعقاو هدنلوفرعسو لالضیف نبفر حا نا كیا اڑ یزان هک یراب هک« دننباووارف ١

 ك TE كابس هرعسلا ةنوثح ئا ۃروعدعم ةقان لاتتعب هود نالوا نم -ہروعٹلا زرد هد

 مک نس ة 2 عسل .تفطیاترعس یاس قمی ت سلاقلدنس ا تعم كا ناولو
 نمو سکس مس زرد هوناک هکر ونیزوک- شن که کرد ەتكەن لوش لکم كنیهو

 از و لع ریعسلا یعمج لوف كل هزمھ RENT ژولوائراج هدرزازان هک خز هیوکس

 لہ ھو ہارضف كناتو هلو کس كنبسو ضف ك دنا فا اب غزل وتشالا یاری دفتر

 | تست نوعسلا ردیعما رمش یدتناراضعب وز دشاواقاو هدز اعشا صحب |
 و ۱ یهو يصف كنس م وعو مو سلا دت رضا ذا روت و فالو مال; ايلا جلع لحن رازه لاقب هتک

 ر هلبنوکس كتیعو یعض كاس هرعتنلا رتناهدهترب هکر دلب یراکدید لم ماس هلع
 ۱ اور نوا کا اک تدار وار ندنناب لب كانو نو کس كنبعو ق فد عدلا دام
 ٠ ھلنتضف رغسلا هدنلاح ماما كر هیاوا شم یش هک ان اب ابا اد یآ*ہط نیک
 1 نوا قالطا دور اجن ای ان کردی نرفس بق ترس ؤافسالا زویددکعا
 ؟ودشک بکر دیعچ ككرفاسهرفسیدتنا نخ یتضموانرو یکه ب کرا اب هلن رصف ةرفسلا
 ف لازمه رافسالا رد هنس انعم باک هلینوکسكنافو یزسک بس رغسسا یک فک
 دان نوا قاسم هک دماعظ ل وشت هلی تا هر ازاتتفشا لار الك اعتناق
 ند مو یرسک تاافو یخ كنترل از دذوخ اندانموپیراکدید ہرفش همر ورونا

 ۱ ر ا ren ردنوجیا یبد وس یآراکزور ٰیزراکدندرٹن:دکیبؤزدقارن ن نشود

 ]یک اهتف لهبتفیچ كرفس ازفسلا لری دهد با حالضا ناب كموقر و رادند هلوسر رسو
 تیلصا یا بابلا نم رانا مانور فشلا كيتا حالضامایرتنک تيس ةر افلا
 ۳ رانا هتسنکاداتبلا ن تنرفس لوعت هتسانعم ونک کز وبس لبق کافر او یرتنک كيه ة عسل
 1 | هاب نکنیم قاغلاو؛ كف لااف و لزم نیم ةرفاسلا هنشاندعم هساکی دروس هلی نم

 1 ةززوا قزوإ ك هود هکر درومد لوشزافسو ارافشو ةرفاتلماذكدلب لا تزف اشم لا كجا رفت

 | وج اط كنبغ رغسلا زاردیارالوپ ننسہفاب بور دشاوط هترزوا قروب ار ولا هک رونوف
 7 ا انا لاقب رولکهدهنسساتعفهلبار ہہرفانسمو ہلا لغرافتسلا تلعج یاربعبلا تزرھفس لوع

 ۱ ۳ ریز دی اقبا یضعبور ولیقملا زا نضعب یضعب كحاب قيا بام طب
 ۱ بدو یکی بسنت خهراوشراقنسف دن یز راز ودر زدی فا نیور نه لب ثب ونجوردباهلارا
 ارور و قال بابا ن رفع رفت نفس تاكا ترق ۳ اف مزب ىزا هلوکم كف یف بس رفس زا
 2 ینا رو رفاسلا اپ نو نع تفشکی ارغب ۳ هامل اتر ار عسا لاقت و ولکهکهتس اعتق

 ۱ ا 0 نو کس كِافو وف كنيم تلا ال ناچ ہدزوپ ہلیقف یه ر فسا | هتک ن دبا رفشو

 | یعج كلذکه لب دب دشت ك ناف و یم كنيس رافتنلا یک O وا هش اتم
 نوا حب فا تاک اول خا هرفاسلا ہد ازکم اقنو یک اکر لار

 رس سس ےس سس

 ےس دوم سس

 ہا بالا ہت
 حس یوم جت

 روقنلا



۳۸۶ 
4 ۱ 

 سست تس

 بوکح وج هکر رودنشود لودەلبربسک ككاَك ہرک یک وهلوا یخ ارچەہدنسہرکرکد هکرایدەیەود | 8

۱ 

 هرابنمهدا ۳ هراس لانقب كمدلتیف هال وقالو پیک تنیس ںارسنلا اتو هم تر رو ۱

 هرسلا اوج انتیا اور است لامن تجلی وضو لکل رب یز تک تر هصف كنان راسلا اواریسو

 كنءهرسه راطسالآ  هابنعع هناك نطبیلا ددر ن هدناسازا وی ی کو وواو

 یطسالا یدحاولرطاسا نالوا نا ملی یزد کس تابه ةراطسالاو هب كن زض[
 نوکسس ہی کا كان ویت  روطسلاو هلی ید کا۔اجو هلن رک تاتو
 لوالا بابلا نما رطررطسدر طس لاذ ڪڪ سوافو سافا هلسلف بیر اچ لو ظشالوالنیع ۱
 هانعع : مازنحالانرو یل راطتسالا هعرص یاهرطسلان ر ولکه د هنس انعم یھب ر ۰ ۱ تک یا | ْ

 تن هنر ہنر سک كناطو یخ کر د باتو یمه ب٣ رطیصل او رطبا تك اذار طا لاحق

 نیا كو نس ةا ناگ ب ولوا فکس هنلاوجا كنا تولواظاناک هک نک نالوا وضو |
 ترطب لایه هلن ریس ؟ك ناطر درطسمنّذبادا انا ی اکو رد کو ردرطنس تاک ارز رد ذو اه ندرطس

 ردنراوتالشرت ہللا دن هکر دیش عون ہلللسک كپحراطتسلا طل ار طيس بلع تسلی اھت هلو انیلع

 زا تر بلا قمرپناک اب شهاب كنیعو یش ل وج دلا نت خیال ھم وا صو |
 فیفحل اب ترعسو ترعب ملا اذاو 'یہخو اہنیہلاو اته ئات لالا تابلا نم تبرطاو |

 برض لاقبو مهانقرحا یالبنلاب مهان رع لاتقہ رارید ھچک یک ١ ١

 هکعرودنال وا یک قئاقرتنوەلباہدحوم ءاب راز دهغمروا یب رپ وق تاربهو سس ییرورنن نم هو رب

 معسوایاارش مهرعس لاب د رار د ده ټکمربو تعسو هدنتمجرشرعسو هو ول اون رارید

 ںیم نعسلا نوهگیدتبا داربا نظنلرسا هدنرعش زاید درعا هپ ند ر عسا و مهر عا ل ديالو
 نينا هیکهکرییجاغا نوا لوش هلیرسک كى ر اعملاو هب كنيعو لن وک بكن وی رک

 ثیدح باص اما درعسم دندرات دک هما دکن رعس ندی وہ اره هست ا

 كی“ یرلک د در دم هرلنالوا ی هلبفانر سف پب واوا لاما كنآو یک بد رع
 ہی سک نیعو یتض لم اسلا رد اتش وا کس دن موز نیم زود یعہ2ل اقتل 0
 هلی رسک نو تنم راعتسالا راز ینیدلوپ تیاهن یراطوبو یک یراقتلوقیرر,قسیفكنءود ||

 «دقلرغوار اعتساو ہرعایادتب!ذاربعبلا یف برطارعتسا لاو قلشابن درب قسقو ندغنا وف رم

 یی سست سوت - ٤ توا

 || ينكره رارہالا ددیلباقم بهر

 ۱ :دادضالا نم هوهف هتنلعاو هتک ں یا "یشلا نر رنا لافي لری دود هی مراکش وارد کل ۱ و

 | باذعلاوأر ام ةمادنلااورساو ردشملوا وانت ۇب رش لوقو كیا یزاب دابک لان ان ون
 | متلعا يا ةد وابو دوم ادیلا تررساو یضفا قا: دج میلا رسا لاہقب نار ید قهر هدر تتل وارخ

 |ږاټرغر وشاي وس نرخ و رک لکن بو وقهتغالوف رخ آهنشکرب هکر وهن سنف وع لوش هل نک ك بج
 || بز هکر دلاع لوش ایج لنک نينا نيسو فوكس ك نازو تم ینپس ,روسرسآا ويدن و ةا
 || رطسو ارطسسزغوازطس ی لاقب هنساسنعم فص هرص رطسلا هلوازداق هر وما فرصت بولوا ۱

 | ةروطساا لر دید هلیطاب ربط اساو ےهھج كعجج ربطاسالا ی کی بآتسا

۱ 

 | تلذک سوهرطوا یشرغو ARE NNE عسل هنا یس هفن اط برع ج سول ۲ ر ۱

 ب
1 

 ]| ناکادارسا هناق تیالاخداقوبج هنکلد تان متحمل ةت لاقبه انی فول 8
 || لیخدرساو نزسلاةنب ءافوج یا :ارس ةانف لابی" هوم هدف كقلاو ی كنس ءازلا فوخا | ۱
 ۱ لوشرماوەلوا فا ون ارتسا بوش اقهیروماتلیسکر هکر دهنبنک لوا لبخ دوز واک خدفنساتعم ۱

 کیست شنآ وکی ہہ ات اک وصلا ید ہد تچ دا



 رو
 [7 ی س م ےک م حس

 ۔ریابالان ال يک بکا یو رقم تموم
 ۱ درک در سوا ونا وا قالما ید دجاج اب وخ یاد قرن تیبا قو 2
 ازم 4 3 11 نر دید و ماه اره
 او نم لت لر واک ی ښی دلو راسا و هنفاو نقل مدن نعم نار وار دیو چل نک نیو یا
 ےہ وب شا سہ 27

 لس وارضلاخ بسذو در دہمم ہل یخ تاب را ہلا اعمال صف ار

 ا هه هکر او یابد ناسا دن هر یان 2
 O نیت اپآ تلذکهلپسک ن

 رمسآ آسم عطف يبلا عضوی حمل ربا نال نیر لقتال ور ارم عطقي نا |
 0 علف لب هنس انعم رم نالوا لړم تانپجر درلتخل رش تاپیک نسورساو

 :فکلآجولج درب زچنالوا ناو مدل اسم و نیو قلتاب نشا کرک نو و| ی امر
 واتر ورا لر دون مینی لوک لپ كنم, ۃرسل ہنس انعم دم ےلا طوطخو ||

 2 کیپ یوم هن نوم راک یس یہلیوض كنس ار لو هلت لا
 o vip اچو مارا میک يراد لیدی اس
 فرح بوک رکن ع انچا طناب وب ترس لات |

 تا نا للذ فن چ فالبل ذو رر هدم کر ریو لق حوتفم +درارپ
 دک رک مقرب ٹطفانا لو بابا نمایم سا ملا بد لو

 ت مے چہ دوجے سس

 أ امو یزبنیک ناو كنس قیس سا ںولوا چک چک یاب رانا ناش 5
 fe سر ارسال هنشباتعمرنسد هنبیسا نالوا وار 01
 م ادرار نیکه دنپح یقیارغوط نال خواب الآب( هکر ی نسز لو تام كنب رسل

 E و بز او رسک سرسره جد نت

 او مرام رد ید هل اج قیقجسو هنر قدم اس
E "+0900098333377 ۱20 2  

 جد نور نور موفور یر یا ری لر فرو همین 7 ۱
 کنول ی بوک لدن مهار تیار تیا ایج ویک ۱
 الو رد ید تا هلک وید شن زاد یض کنم
 ایزی ما را سک ردبوسنم سرد ەرزوا یزو لوفویو ونو اان حا
 بنر و نیس تو ی اند سون ید اچو غمو
 ہے رو یه وج
 ۳ تار سک بها روزی بس یرازسلا

 تو ھم "٭""19
 ۳ نر ات راشن لا قافص هلن دندشتو یک نارو هلق

 2 ا اروا چوآ فار
 اتاعان مسي لام لعوهرسو رح نالف تل لادن ا تان اگهی
 تک دن سن را مو یر کادو یف تل رانا لو ی دیس دن[
 الا رس 7
 الا حیا يدخارحلم یا ا حله ده دی ته



۴۰۴ 

 ۱ | بستر ات ئ رخو تا واچ ےہ ERE تبیین |
 رشتو هرجا البالعهفلک | زارع رطح لام كا فیلکت شیب ارستقرحا سفر رسل تا

 عرااهلتباطوتعاطااذارخاوشن دن اف نیغلوا یف اون یزر ا کس ز وزژ او ام 020.70
 چرت هر داخ لار ۇل ناول نرم هکر د هتک لوش اول وکتس تاتو یم تنی ها

 ۱ فرو رمه لعق تااعو یک تنم طا ولر ولا هب هرم نا کر زاد هیوا وش ر ها
۲ 

 كم ناسا وردسلا ردتغاد ردتخاا رسا الف کس زلاقت راک هدست زدغور جاا عو رددوا |
 تیم تارکسلا قذحاو هردنسلآ لا یباقاكشع یزاکدیمقین هل ۱ ۱ ۱
 دوم تو یاد 'تاردتلا يف تللادو یر شک ك نبش تاردتل لک ۱
 لال کیا افت ك اادو یر ڪڪ كن ردنا دی مدن ۱
 زد یه دس بو هرس و يا یرنک كا 1 ۱
 ن روا ةر داتا تار ولد هکر ات هل دلا تل نقل وا یم 2 5چ وا: دنا قوای ٠

 قزغ نو ارا شاش هردشماتفلوا فن تو ووشو را أ
 ۱ رد یزخ ر كرر خود تکی

 ت کو يحق ممه نر ال وا شفلوا دف شما لنکن كز وادار |
 یک وفا ئادا ردا وز دا برشی ناله عاوفور درز نون غف لا ذکكاذز |
 داش اط ول تا رتنکلعالویفف اهل هنبلط نشت لو یک 2 لار ءاجد ||

 اٹھ دیندار ذرا کز ولو کو زا دب ۈپ« دا دژ لطاش ىد وام ةا
 واك ەد ٹا عمره و رش اف خو تن ی دلشیاهکر د هنشک ل وش هللا را

 E EE یر هزوک نوار ةلبخف كرس را هاو هلن

 نرو رسب هلن رک اتو لب سا ریس رولآ هب نعصیراب کردن لوشهدزوا |

 سم

 ۱ لو و اونا هرس لاقنءا ل دب اشفو یل تاشو لطف رامبل نی ا ۱

 ہ موعسو جوجه ہی ہم بج

 ےس ےس سے جم مس

 maa nn اح تی ےس ےہ جم

 | رنک نرم وکلا دسر نر یا
 لیکن لیفت دو گم و غم رد رند یاس وماوا قالطا یب
 ایت وتو ناس کنن دق وا شرخ هلندی دشت کن هدنرخآ و یخ كنید" یر دردی

 تزوعژنوکسشللا دو یخ نزد رالمسا اهر ٹاک یز دن طلال قع سو |
 "یاس دن وکم کولو یز کل یخ را دالا: اھ فو لا ثردس لاق ادب یا نقص |

 اھ ڈیٹ دم و سر بم را یاس

 كان فرد فط هل.امو یر سک لاد و یف كن دال عانباا : اگ 9«

 هکر دهن لو هد دشت كارو ی رک كنس را از از فعبار دما لات قو

 | سم رش حرام ا فرو فیلم ا 1

 ۱ راردتسالا رار دعا شفاهی زاید هرکض من هدر دامو دنا هک شب *

| رولکی جت هلزرسنرارساو ا اچ ور ما تش زار وب
 

 ]| هدعشناععواطش نال واهدخلا ودیا بت الو ۱

 | ررر شا وک

 4 ہجاخ نوک لون مر

 ز دم



 ۱ | یر هس فک ل وا ناف انهار طش نیل وقتردافز نالوا هلی وا ندعص ر یف نم ا.نوآوا ۱ 3

 ودود ٤نسیراوق قامت نار تس نا دز خاب نما عضو عر هکر هلا

 واهلي كتا ةر سا ةق نصنلاءاممالا نخ تاک نکا فورا ىف ||

 نیما پایا نئازیعموھدو هرات جم داكا :

Rr 

 نارمل ۳7۳۳ نوت چرا ۱
 ]| كبو ىف كن اسلا كذبا لاو زراو قاوش ہلاثم و اياز تلو (نونز ل کف کا همه |

 | | كب و تاریک ن رسالا هشرافترجحونض اب کرد ارو کس لزغ لیس لاو نوکبس |

 aA شا یزد نامور برا پر ندی |
 و هاب یس روت یلعشاونر لیفت ك يجو ین ان راحت تب تعب اقا ناربسلا ف | ۱

 نرم راس ص كنب قا ھنسانعم ضیا قآ هلن دی دشن ك نازو 3 لا وک |

 1 اسا ویک نارا هل درب جام هزه اهمالا هنهانجیرکب نکی وا |
 وا تالذک هلن او کس کا احوو یف كنیم زال یا هنس نعم حاصل |
 نو یک ر بان بد یخ بو وا كی کر واوا: اکو سولف سلف لیا
 ۱۰ چوب TT دمو هره تارو نه لقب رتوا ندنشلو |
 اسنپ TA EE طابا ةعطقاو

 | اله ٰیخایحازارضمذ اخذ دق هکر ددزطر لا یم مد بم كنو جانور |

 ]ولو فارس 3 نيالا ز ںولوا لو دض ند مالا فرش مارپ زدرولوا فرصت لمس لوادارم |
 3 4 ریبن لا کت دسیا در چن دفبمتمالو ناصر 1

 ۳+ ازولوا نکتهربغ فر طوبار زا نس رقبا ید عوفرملسب دیفار ضم كټ رف یلع
 مک ن داب فرم مش كىتاب د نیش نم هرکب 1 هنر وتو الاردتمر وَ لا عت یاب

 ار الف ماوس رخ لوقت بھ اخر :زمهیکرخارساکد
 | عسل

 رو روید ره رک تها ا۷ا اض الا هرهسب ور مسن الاق ا
 ننه ا ین زار سیا نم انهماو ربل تفویانرس یاانرصسآ لب قلوالخاذ
 رح كلذ حاصيا لینل رها نام فواد ننفور جم
 دیو ض ك اخو ةت میلا :رونلوا لک دنیفو هم
 ان رو ترس كن

 ر ۱
۳ 

 ںیہن

۰ 

 رس سن
 اک فتاوی جن رو
 دن ماین لقد ات شك خبار هس را ذک رگ نزد حجم[ لیکن یر
 ر رجول . مال حاسپنکیرا واک ر دهنینکلوش رم ید راجطمپ و نیر
 تغامر سما ی :ارلبضهژ و ںواوا كام دزنغ/ تنااغاشسا یانعم

 وکر دات وکم كو یز سک ہز واچنجمالا یدجا
 30 سو نم دمئا کٹس تساوی هیت قلا

 ےس
 یک

۱ 

۲ 
1 

۳ 
 ۱ 2 اف اَشو بم تحسا و زتاقق زا ملا ئل تھم دل لام زد هر پتلو |

 3 ترے .:اٹسر ی سلام تل و هلززکسلئاضو ھام كېس
 یاب ویا تباوز ہٹ ےس ےب مس عزم

 سس ھو مےممسسسےمس



 | روایی یون 1 طب اسلاو سا ناب خوک ندوجالاش لر الا تام |
 | رنوکفناناطو یرسک نب طبس ما عع خا: یار طبعا لاسنپ قادوا بوت به ر ۳ ۱ | رس کح لو تعادل اهر خوب هی نک فک كنم نوک ناله

 | قيود لو تب اذک آر طبل ڈفانوا دقو یب ارم هک السا لو
 | | ضرالا خو ع لاوط یا تار! لاچ لا میل وا ٹن یب هل وا نزوا بو

 | كنب ER و TE کدو یو ا

 | تما نیمار یو یخ کت کک
 | رسان هاو تماقتف ناس زاها رکا لاتنلوا یجناص لا د
 4 هوم ںی ی یسک ذا

 ۶ یھ وج er ر تب تا
 | عفاو هدراتعْا طوبا هراس لوشو یا اغلا مانع ان نیک كام هرات ل
 | لاق هنسانعم روا رددضت لوک شب یاس

 |رتسئلاو هلوکم كنبمو یرسکح كلوا او نه زاتسالا هتیطغاذ هی س

 | مات اتو هم ناف نر وج دننو یہ ںی
 اروتسمای اب گكنيلاعت یراب و دتساسنعع هر تسمه هل بدشنو یف تاتو یمن 1
 ارب ززدنای قاحتفاکدارمو ساسی با

 ۱ رایضهبو ںوراشلوا ته هو اچ دراقلوقور) هدر
 اینا ها دخ و ناک نا نلام 1وک دشلکهنساشیم لعافهکو دل

 | خاض ہلیدحو یدک تو كنبسیتسلاو یم سی كى ںونسا |
 نار نک وو نو ی ےہ مج تو کا[
 | كناتو دلی تنءرسه ا رکا الا ا 1 ر .هعیرا ردترد ||

 | تقاناذاد الا تنزل تب ییہ و
 بوندپاورآ E BETA زر

 دردولع قزل هی روت كي > تی وب هيلا ول ءوللاک اش زار
 یم ل س دارها ود نسا نهج یب د ضو ل بلخ تدود لدم ویر سک تاوجو فكتب

 لیساکآ هکر از تهی ل وش لی رس ڪن كيج ب اسلا ھنعانفراتسود وچ
 هک حیرت ناو تب نیا لطم ربو 1971



 هز

 راس

 مظیاتبنلار مزا رد چمک ینا ج نوار اھزاوومانپ قت رد عج كنزانزو |[
 ایچ ھا هنسنعم بر ددنج#ز ادوع لین لامو یرنیک ك وع نم ۱

۱ 

WA, 

 بهت ETE ۳5۹ ار هتک (اژالتزون لا لرد دیک نا
 ا با تحاسم ات مف اطاسن هکر و ده هنسکلوش ن دلاجر هلی دمو یرضیک- كنار

 ۱ را رنو ندنکییا ترایز قوچ نم هنت ط اس ید اوا دم لک ہوس ینلوا
 از باب نا یاری دهدههشت رکه کیاریزوفنسانعهرانالواتسودنز زر دیعج درزی خف

 اوز هاشمی هشاوپ وید نوسلواشاوبراغابنضادودالراوط نان ندهنین لوش
E ESوکس تناویخفكانورمه ةرورالا راراغاب هنسارا ین وفهلرغاب  

 دنیا یریسکك نازروهسانهاانانلوارکد ی کلر اوز رپمک تلو اوو
 هزاتوییسح كان هلنوکسس كناهو ضف كناز رہا هرزوا,ینزو تنه
 | تم زولواد ازم یسمنلک عج و یکلهزان كنواو رسد ابندلاذرهز
 ند تہآوز ندب یر رد نب انعم ضا هلبنوکس كناهویعطكنار ۃرجنلا.اھانعم
 :انعم نصاب نصلاخ هره وةر ہلا نیب رہزا لابتب هنسن نالو اره انکل ہزانو یلفا هلت كزورمه
 تفك اهو ترمه نارهرالا رهزارقلاغ رار د خد هپ هنبنوارونر هز اوارو لک ن رق نع
 هرهزو نعلاخضاب هلن وکس تناهویمط كاز ۶ ةرهنرا لری درهزا یخ دهن رغضنابیورلوبد:ننوک
 ۱ نب اخنیولن بیک فرم بلک کر دنع اچ ندنس هلو نشیازف تل ذک

 زد یک یدلو تامرچزو زنبیعما
 ید ہنی یفص نابیو ی ومنلرهزالدم كفلاو هل نوکتس كاجو هلق از ءارھزا
 |شتآ هنبتض روم زدیسا دلزادلب یا یضف كناهو یمض كنار هرهزلا رررپدارهز هش ومو
 ]ین کتب .راهنالآ تءاضا یا كلاڈا بالا نماروهز ر املا ترهز لاقپ.لمزپ طاب
 وطدواقیتجیروویدانر تر تنیرو لات کپ كتي ,وقیایران ك ترهر لاعب كمر دنلووش

 Ba O كنا ظفح
 ؛کیتزآ هلن وکس نور شو دار كنپس رونا( نرسل لیصق )هغ ضئالو
 ذر ذا ليج تون مهر بالا اهرب وةر چلا سود افلادا وتلاقي ولاق یاب
 | ترا ستار ت بوپ یی ترم
 E ناو سا تخت

 رد یم اتا خرس ۔ ریا تیپ ادب نر اج 1

 1 کر دلیب لو ن و كنبسو یوم رج رد MET یسوع
 | ]| یرنکتنوب ریس هان هففخت ابو یرک تن اپ لوک رده لکا
 | | 3چ مدنتیفوهدنروضح لآ ی عبهربحو هزپسم تدجلاقب هنس اعم اهب رت لوکس ك نیسو
 ۱1 یی مع بس نواب یی دے ےن یوم
 ۱ ۱ فلان بام ته نوکیا ورک تن ری تونس خا

 9 2 هاب یعی«ودپ ندورب ياك د ایون ید بتا یار والا نا هل نی الیجج ناک اداری او
 | كناویرسب باب -,نیرپاملا یودفناسللااباو یرضغخرپسا اهایدتنا یضجبتزهدابله|هدک دنا
 ضرع» هر هکر وس +نسکربينوبیزرانب نطزع للا فو رده تیغ هکر وزب عرب ا
 ۲ یر وو ق م ت نادا

 ۳۳ ہمہ



 رجا رور جاز ود نال لا جك حنا رج ان" ی حانصزدعم بورغاجة لتا جی ءاخو | (

 ۹ اا

 KE RRR Er هرجا ید واتس ا

 EMRE یاغونجر لبرل لات وی ااو یاس

 رعز | نزواکر قوال وشة زخغریدعلا بخود نام یو اتصالا نزو متر یوتوب هاکخ |

 لف ره دز لاش قمرتروز روك هحبرحذلانزو ىلع رها هرقنژا 'فٹسامدربت دم در تدش الد ہو ینرسک او ا
 یخ اهو: نوک كيو یخ ناز يرسل هنسانعم ناز د ید هیرامزرزوفاوا هاو

 فر اس قموا غ بز ذلب هلن :وکس كنار :كنارو یرس کن كن هزمه زارپمزالا رک

 کرد نشوف الوش دن كوو یټ كز درا ار د ددر كم وم فو زس لن شیپ دونم

 رّوبصالوروز هلام اقب رازن دید ةفدووزو رونلوا تداضاک تونلوا سلم ۱

 قص هروژ نوکیا شغلی نه ولافاک سان ردصیالعا ز دور افويك تک ک :

 هلئوکسم كازو یم كح رهشرلآ زرد هبنعغ تدقنرارمشزاو تعلیا ٹکا وک
 هکز زند هو لوشر نانو هدنتباو رد تع وب راذب اظیخنافوا هلبعف كنار یخ ورم

 رد ەكەنىنە ونلو قالطار وروهتنئانعه بننکخ اکو دن الفلم ك ئازا روا

 ۱ ردیغز لموقةرزوا رنصتۂیخ لوکس غلو یفخدواوو ی كناز ورا پلا عجب یاد یا
11 i نوک واوو ةبقف كنار روز زرده نک الو لبفکه نصوضخ رهوهتناوشب کو معزو 

 | زورو ز دمتسانجت مساو تبخزو ژداتتم انعفر دصلمسا هلبصف کامال نانو نا بخر نوکیا
 وا رازرۇ واشار وز ةوسنلاق ورفسورفاسلئقوو

 فال لب نواز وت ی كئاز كلذ ن وز هی دشت وا ها كن ناو |

 | افت فی تلط تنرابز ند سکی لب رنک كانو كنم هر سالا: ربا لخلجمرازلاف ۱
 اوروازت لا كش دبا تبر بز یر لم هلواوونیتف تل روال روا لا هزر نا های هرازسا || و

 قنا ونک ویر ناس وزد نو یار ما لتا زر دوز چو ذو زات لجو لاش تینا از
 نالؤام دچک رک تآ روزوردهنسام لیمه با هلم نیعو هلت ېس د اصرعضو کر هر هتنانو |

 كا و بوكس ذلواوو هلیصف كارا از و زا ارور زرد یف ہر طی رب وور ھا یر ایوب
 ل آیدی: دنزک تاغ یاوبح گنا ہک ا وک الا هک

AEE N TOEءاووزضذالاق رب دیو  
 رر ,داووزىىدەدادغةلج او فہد لیزر د اوت یاد ةحدمار

 یک یراکدع/ا یالطاروزمہا:ںوتلوایالطا رک: كن
 نعروزرا اش تن لو نددنظ و لپ ر تک لذکے یر تند مت ترس دور
 یش رز ام ید ہی یی وے بر رپ الا ١
 فقہ Dii ردشموا ترور واز هک دینظع ۶ن زق وارو ازت هنعووا رتا هیش انع نک لی و 7

7 

 یی هتشرلیعص كنار فر الا و هبا رسک کنار ہمارا ترا فو ہمدان وا

 هنس ام تا هززوکب وراو هکر دهه نان هل رک وا یخ نئاز دیر یو

 كو ا تزابز ہلکا دره ةرارالا رفذوخأ:ندرازوزاوو رّولکهد» وا

 هزار را نق یل عفا مراد ر الاقان ترزابژهیر نکلا دو كنه را

 RHEE یزراکددووو هلطا. مالکو گنا نیزن مرکز لع روز روزلا |
rنا ترابزروزواهس وقى دق وذ عطا ل لوی خو کرارا ویدا ترو زوز  

lin نوت سیا وان an ranta nt i 
ESTES سس 5 e r anew سس 

 یا ا



 یھ

 کز

 رهر

 جس

 !اواورولکنووابرگر ی هد هادودو ولو فرش ۱

۱ 
 اح
 ےک

 ر ندرار بد تو یراک كازو یخ تفاکو تاک لا ا با

۱ 

۳۷۸ 

 ا ت دردناک ی ءایعونایضعص
 أ و نش كجم رفع را" هنفبضاذآ ن ؤئلا تزرف ال ونقل
 | ادا انش هنزوکر دم وکس تاغ فا لا اوز یراکر دشا رال وشن
 وار وکم یان هر در دص لب نکنم نافدزالا ھا یا بالا نمازغزءرفز لج ارفز

 زيتا زنا رافزالا هنشانم لج كوب لوکس ناڈو پرس تل ور نا وزا لاغب
 کرد ابن وش الخ فاز فا را :هتسانضم کاشمر دید هبزفرف و نراکوتیجآ
 زنش تارا داد یدراالوارهطو نعمارفاو و رتوکهب جیا
 | قوا مسهتلةزفاذو مھ مانو وف نیذلا یا نانا دغ مهتر فاز مه لا ةنشناتعم
 | كراس عف ندادن تپه ار یدشا رمسعن یسعو دا ۳

 ِ ی ز نسف رد هلوا ق خانم ہلا تل نفت لب ردک كنافو یش تلاز سفر را: هلوا یناج نرم
 < ]| یو لا نشر فز ارز یز من دن زاوآ راج یو نوا: نیز اوآ زا رف زو ر دعم

 دا هلن رک اس كنافو ىق ناز ةرفرا اضبا یئاشلا بالا مر لا رجب خا |
 | زولواءاک ناملکد ثفص ردمماتازفزارزردمخج هلیتشف تا تارا اشرف ز اجا
 را هیوکس كا از“ زا هرفازا نونلوآیند ناکتنا نا رەش ةو
 غ م دت ولوا هلبصف تنافو نص للاز فا 4 | فرم رہ 0ج۴ we طو

 ما یدک نیکو ان بول لبفک ةت وم دلو هد اڑ رٹ عا دوا زاك د رف هدو

 نر رک ناو یا درک زا علما ی و شور فدو

 رزین یک مولط هنر هشت :تفاکانبتقف رکرتآ زدبکر مک زانو

 یت سس سم ہہ هو ور ا تونس
 اونون یھت لولا را اورولوافرض ال توا ہر تر

 ]بس د کنیت ناور ولکیوا واز
 ات دقئاوا رک دن نقاشا ہرن تسا اڑ مو ےس رج ماس

۲ TESTE دو نس وا i 
 | و یوسی دن هل زو مو یک یل ار ود ناش رولو ۱
 رکن نر هیطن تاشو اکا بل بود تبریک حاجا ١ 0

 نکا تاچ عا فذح قلا نتت تر

 ال مون دو خان نر لول م ضم
 كنار درآن یو ا فل اور منشا
 ز م را دنه افرام ایج

 لٹک زض علم كنار رر رٹلاا

۳ ۳۳۳ ۱ ۱ 

ETE 
 ۳ لالا ساومز بیر ید یو تو 1

3 

 زنا باسن مانا زلف زؤاکی ود کب !یتزاوآ گیفت بانر
 ةر EEE کک كر ہر
 ]| و نج ذمو یز نانو یخ كوا سرما لا ردیف زا کد ودل توکم كازو یز
 اب رسم رامز×ناشاو لوالا بابا زا ا رر سقم لخرارتز اتش
 1 ام رو تو ار ا بم دقناطیکد ودا

 ت تیر بج تہ سه رد صل

۳۹ 

۱ ۱ 

EN 

 ۳ ا ۱



۳۷۷ 

 | ترس اکتیو

 || لب رک تان نایزاالا در ین وقتا ریدر اسیر لب
 منال جانی ویر جرج سیل وخ رج دال بخواب ۱
 ۱ ییکزرتا ظن ندلو 4 هکر دهقان لو هم بوت ویمض كنار ولا ہن ںوناوا چیف کاک یو توا
 | تیداهش یز ا جدلا نرو عا ہنر ا ر ہی سس

 ۱ بت وکس اونو یر نک اِ ریز نوچ ترا هب نعود بروا هی تب بنی
 |[ تک وی کلم مو ین از حنا هدر یاسر 3
 حرز دالولادنجد و سہ یو ی چب خا مطب یا ۳ |

 1 لوکس تناحو یخ كنار كنار _ رج, ردکمک نراقتاانک 1 وع كار ناخا ناال ال

 || دید یخ دتا ار تو ھنتراو دج تا کلا اب انا نہ داوای خذ لا بت وا 1
 دا درخ ار نالف قو رخ از هل تبار ہند جوخ لی سک کاخ رحازا هسازز ۱
 توا هلب دب دشن كناب و نیغ نحو یی ناز یراعنا نوروز ترک سوراخ |
 مس بیو وج ےس کج بوفرة هدرب یو پوبادوا |

e :اوج ..رارراا.یب هکوچلوک اب  
 هرز نرده رار ذا میزد

 سمی لج اب و و جج

 دود یر دون نال لا نوچ نی لک
 دادی ج انک یس لون دی

 بوم ںی یر : و هوم تایی ی سس بوت |
 عیوب نور ٍ و سس

 اهر ی Te RH ا و |
 یک ضعرولک دنس اسم نیریمارزو فی ییئاک ارز یم لاش راک

 ودل همی تو روال یت 1
 دز زا تست یا همانا یر زارا راها تاع یا

E EE 

 و ندای رهو یک نم اخر یف كا را |

 دین
 دزد : ردر رانی لہ

 | ىچى هلال! نرو یل
 قو نهی

 هراعرا : نرد یف درد یتوارعذاو حب اراپ الا نین یپالانسنیکنآ ا 24 منو یف

 ترو تارت ور اب ایست یو DE دش لارو یش نر
 ڈی دعاط کوچ یزاک ی ملال اہک نو : تر هاب اردو ق

HEاوس  

"٣ 
  TEESكينج مبدا نرخ تاد |
 كار هبایر ٹو یار درز لام |
 ریه را هام ||

٦ NAA سک 

 رح

 یخر

 نر



 یطبز

 لا هاب سم دید ارز وفا کاغذ هلا لاق ی ج لی ثنابو |

PY 

 و بد روهد هلن نوک كانو یف كلان هرز هرب 1 دانم سر هرم لنازو ین

 جم لاک نس هرالروک کیا هلن وکم كانبویبض تار ربا اة طق یاار نب مهم
 ONE زدنیکیرازوما كنجرب داران آہ کلر دہ زیبا نيا ل وش هزز ورز الخبر

RT TTA 
 نال را نالوادد وم رفیزموا هلصف لاک ید کابو ینو کپ ناز و یش کیم یقاز نما |
 ۱ جریان ار دما وک سن وهلمصتف كنار ار را ہرا مته یا یار ژب
 ۱ روت شیپ !هدک لکه بضغ نیغل وار زآلد یی هطیلن ییب|یسهیراج اسبق ن |
 ۷ جم نوکیا را ںیکمد یدنلکلاب تج اھو یدل وإ نم تلخ یلع ءان
 ۱ لاش راز, دیخد هل معر زو هدرایا«رهتنا ادالوالا بابلا نماز رب ز ةر ر لام هنس اعم

 ارزو تیوب لاقپ ردکم روا هلثباط یبوبةتالذکر زویدیار دص مه دنا ویو كس اعو |
 هثبساسن طخ لنکس تاابویرسک كنار ةرزلا ینانلا ولو الا بالا نماریز رز یز ل ایر اربد یی

 راکه لن وک كابویرسک كنار یک و یطخ یا نت فرعا نا لوقنا ا۶ا توس یی الالاف |
 راب هو ادوزدواد بن رایضمب ندنمجوبویکرودق یا ردقردیججشكر زن روزا ردهنساعم |

 زدهنسا باک هلیقف كنار دؤ نا ہنماپنم هلی كلاب و نوکی كنازویرس یم * نیر[
 آن هلو وادرور وںدد ذوخ أن ند ترب بسا ما وعمر دلو عف

 لیف راک ی رش مش كنيل جت یادجخ هیلع هل تولص یس وم هکر دغالہ لوش لردمویرسکے كباب ويم كنار
 ك ها رب وز هنسکنالوا یوقهلدیدش ہنویرسکت كنابویرسکكناز زنا یدلوافرسشمهدنآ |

 تیشلا تنخالافب یتعموانزوهلسنم انا یونی اینعیرتوکه لوکس ہدتبام ك واوو یف ||
 دعوی درز ھر احیا هیفوغل ربغت و أرشعنم عن ماوہلک دا یاهو ۱

 راوبنرهپرسک كنار نابترا ردیعاحتنوومیسیر آلابهلیعض كلا :و یوکس كنونویض كنار رویت ||
 رس و ںی رم یبہ یوم و ےہ ںیہ ےہ اش شو و وہ دب رخ ابر یچ ها دمو یرسنک لب و یخ كلا زار باتا یدالف تباور هل وب تیکسلانبا ردنغاهدنس پنجم |

۲ ۹ 

 > چ لار یار نرج یب آ رک دی تاو رول ةر ملا 7هنسانعم |[

 تلک شب هنبرزوا کلا یی روب نیس بردبا فذج یئادز فر >ردراشعادر |
 راژبرال هن اعم قوچ ىراوکد ەي لاعنو یب ر اقعراربد ةلحتمو

 ا RAPE ابنا لاقإ ابد حد هغذغاطیٍدنکی پ وتوشفیاباکلار زا
 كنار ری رار دهن وتود ملز وو تناذاز ولو تلا زا زا اب رز د ځد هک یو تراب زاو
 | ەل دز خرولوا دروبك زب یکیهکردهنسنل وش هل رسک كلذکك بو ینو کس كن هزم ھو یز کچ
 || واعریفجرحدلا نرو ىلع ةر زا "7 لو ارت لاو اجندن هک کهن نالوا |هنزوپ كش اف فورم رحم

 ۶ از را دب لواخ هیت وہاب رک كابو جم كوچ نما را دوهف بوئار از لا اعاب
 مس ہنزوا ی اون بوقعی نتتغاہدرٹن هننانع» واج كان کیم كنابو نوک كهز مهو
 اوى رنک از هر طب :ںولوا كد مس این صد د اض لو دمال با ر دشا وارک د ۱

 اکا ام سد طو فاقہ قو دیا زانو هدندجسس مور |هرطخ هلبنوکس ك اطو یخ
 هلپ صف نافلاو یوکس كند مم نیعو یخ ك ناب ویربمک ك ناز یرمہ زا ردرب چ هبوف
 افالوش رزین هدیپعوب دلو مساهبتسک صوب ت دلاچر ندیبس و هینکنالو
 ہرلجلامب دو لاج ده دم ودوماواروکاتصو یر اذکردهنسک نالوا قوچ

 تمسعس اینو كعب تا نو نا زوال وج و یف کنز جالا ریش تورو |

٣ 
۱ 



 فون

 نص یا لاق NPI TET نوکسكفاکو |
 هنس انههزکد نرو لوا«اک هر کد وفرمعلا نعاضونم یرکد هترکد دلوقت فّرشلایارکد لا یدنآرغلار ۱

 .بوتوط هدرطاخ كلذ لب وكس كفاکو هلم کلا ذا رک نا روک لایا داو ن قرن لاک وقت وَ
 | لاقت هنس نم كا داب ىکا لدن دشتو یم كفاکو هاتف رک تلآ ییاقنو قالب ةَ کد لاق قسمت |
 ژربدءدهغمغوط دلورکد راک داو کاور اات یک كنءزمه زاک دالا هتک نت ۱

 یریغ هر کذا لا قعردکا عرکتلا نوا یت دل ارکد تداویاذآ لا ترک الان
 زکداویدبارکتذا یلدا یک [هدندشنویردنک تالا دو رشک ز«ره اراک دالا اضنایرغهرکذ و | ۱

 هلکهنس انع»ن ایست هلبجض کاره رهاهکر دوبنانلوا پف ندنرقوب هو واین دمبیامادمپ | ۱

 هرکذتلا ر درفت هلی زالوتسفت هلتاست ر دهنساننحنهنو و می آ هما هز دون لاح کلو |

 کنن هنس نانلوا دونصقمهلیسهلیس و ك هکر دهنننز لاش هل اہ سک فاكر نوک س تالاذو یف كنان

 زک ذب هلوایدانعمقمرغوطرکز ذمدلوهکردنووعلوشهلبنوکس الا دویرتنک تیم راک ذا نولوا
 | ع اهشرداهم هلنوکس كيهوم نمک ككلاد رمذلا ردتخاجنرب ن دنس هلو هع: دب ۰

 زرد هزغاندبکو دیکودبک ل لا رکولا زلف رت دو مامی ل ےرم ندا تفاوت

 تفل درد ملا هلدعو یرسکت معو یف كلا درادزتذ تغل خج وا: زبمذلا ۳ او و رعم ےن

 داف رهن اش ی او یکدست ارور

 رعذلا رمذلا هللاذرسکر دیعج كر فذ صف كنهزمه رامدالا ردنالضف نالوا لقمان د زها ر اوجنرا
 ۱ رھذو و لوالابابلانم ازھد هرمذاهترمذ لاض تمام تح قمر دن لوکس كشور

 یر قلخ هبض كيمو یف کلا رمادتنا روک ابا عدس لار دلار هد هفموک !تالسرا

۱3 

 سوتانوضعرولوا مزال رخ كن هان ا کیا ددنسن لوشرامذ یدناراظغ وا قم قمزادنف
 یاتتنعم سب نالف نماراماد عنمانالف لا و حب ضغورمذ اذا ئا رامذلا یاخ الف ملوقو نک
 قل ودنفن وارا: رامدهنلهارامد ارب 3 زراب دید رامذهرامدور وا وایز ام یفاضاهرامذ كنیم احیظنهلوا

 یدنکیی ڈک خلا رعدتلا ن وڪغن داوابحخا او كعاعف د ینا آی شکن دنلهار دید دقیق لطا ی اح کک ردجاو

 لظلاش كَعا! فبو بو دباراکنا هنلعف كنهن کرو کرو یرتواندنفی دو توف هنسفرب كنا مول ىش ةن

 ۱ یدلو ردهعا لاخدا هتجرف كن هقان نلا هن کرب ربع دتلآ رم ذتلا هدعواو هلهبسلع کتناذانالفلع رم دشت

 نوبویس هتروازموا هلیدیدشنو یخ كنِئا دو فض كلوا مدل" رمذمل "نوا الير دخت میز ۸

 هن زاروب هلیجهاب راک النهود ناردنف بودلار«تتار زار دز منم هاو هنری قلو قان لو جامو
 د نوتا ٰیسیرواب ردکعثولمهلبنس اجت وذ ن مم كن هفانع رکتلا نرو یلعریبذتلا ریدتلا زر ردنفبوروا

 1 ازالصف ) هنانساتد وسااذا لوہجلا ءنبلایلاربیذت هغي دلا زید ايديا ران وو

 كراوط هکر دکلب الوشهلب كنار رازلاو  هلتوکس كابو یف كنار لاو هل دهوا
 یکلیاملبرسک ك نهزمه ةزارالا هرز زا اس اوا اوم اف زا ۱ 7

 هل نوکس ك هز مو یف كناز را زا (یازال ضف )ايفر هلمج یا هخ هر اد الاقبت
 ارزو ارز زر رآز لاشزدنارود هدنسهتبسكنالسزا هک یزاوآ نالسرا مرکل ترو یل ریتزاو او | ٰ

 دسالار نر اضدا لاق و تس انعم ن رغرشنالسزا رکا هلب رک مزنه الا ییانلابابلانم ۱
 دور تالا کرد نما ضا از تر طلا نزو یلغەلیرسک كہ نمهویقفكناز ترا عازابانا نھ

 نکا اسنالسرا هلنتعف ةرآرلا ۱ دسالارڈزت لاش : قمرکا نالسرام رکلانزو یلع نو لا یدتیا |
 سس ۔

 : | كل ناک لی سک كلاذ راھذلا برا كاذواشنمب مضت ثحیا موقلارءاذتلاشقهردنق رب

 كينابزرنو رد تک كاناي ۹ و وفا ا 1
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 هک دنزوعلوش ةلبعض كنيعو ہلرضف تالاذ روعذلار ںوعدلاروعذموھیف لوپهلل اب یلع:ر عن لاقیەنسكک |
 و دلکحورجما هدقدلشیاب :ہتصوم ەکزربدەیدفان لوشزوعذو هلدودرودهلتمون و بیع 3

 هرروا رع ہنئاط فورعم هلکع دسانسنیدراغی مزهلبوش نچ لها کتدنزاکب نیر بنقل کیر ۱

 ار كركر د هار نیکسکهبتخف رفذلا یدزاشغا فوخهدانز ندروزمءاتاکہلوا شااصلوا || رفذ
 اد زفذالا لرد خد هغلعابةحار قتلوفرفذو ن وسا وا هج دار ك رکن وبل وا هبط ۱

 كف و یخ كلاذا هرفذلا مارا باسبلا نما ارفذرفدب رفد لاع ںفذلا نیہ یازرفذا كم لاقت هنت

 ي وتلوک هل ا سبک كنافو یف كلاذ رفدلا ةرفذفضور لاتب هاب ول ہار بوخ هدایز هلی سک
 ]زدی هزار هلبهلمهم داص نانصو نانص هل یارفذ لجراذع لاق نک نلف هاززمارپ

 ات تادکر دربنال نالواهدندرایغالوف كنهود هلن صف كفلاو نوک كنافو ىك لاد ی فرا یرفدلا

  ۱اس میر دت ب کر یوشناک نوک ار ادتبا وررت 121۲5 ۱
 اف ہال ی وا كبن ات فلا ہدنرخآرؤنلوا لامعتسا نیوتنالب یرفذ ةلیسا یرف د هه لاقت 7

 یرفدمدتنا هیالعلانو ریا یزد ونا ر دکعدوازوب نزوا هلبا هلم هم نیس هل ساون وهخبد) وا ||
 قول غیا دز هد ی - عمو خب مهر هدر جیب ردع درفد

 وا قلم عز یک و ههر دهلک ادع قاحا فلا نفلاررابق نونمه دریک لاج یی ارفدر )هننکض بو

 ین کدو رک اد تار تایرفدلا۔ردەنسانعم لیوط هرزوا یزو مهردعرعهو هلبراتعا |
 نه ندایردهدن رخا ۲ كنبرافذ هكملاوو نيج كلذ يخف ك نارو كلاذ یرافدلاو خج كارد

 و تلاذ رفذلا رفذلا یکی راک دید راهی ونتیدید رافد ریاض ندبسوو ردهدنربدقت قلوا 1

 ںی سس و و٥ یرفذؤەنس ام یرفذلا یظعهلردیدشت كنار ٩نارومل رس
 هایم کاملا و یف كلاذ ءارزهدلا .هلیدیدشت موسوی كو كلاذ ۃرفذلا دتا ۵ ۰

 نمک لوش ہذتنباور بوقعیارفذو نوعخا وا هی اردن راوطیآ | هکر دنوآول سار 2 ۱
 ردیلپاقملتنونلنبتعف رک د هاوا شاعابهصاززءارب پول وا عش )شل کی رار ومد

 ةراچلبا رج هل رسک كلاد ةراک دل وملینوکس كداکو یمن تالادنیارک لاو نیم رول ڈی انی ]
  Eتلآ هکر زاد خد هصوصح و طع کد وهنسابنعمزا کز مزد جنکی کد ید یوا دو كرانوبىبك |]

 انس انعم کک وک وک سال فالخ عدل کډ نالواهلس انجم عاج تاریک ادب ندلاجرا
 | تا شفخا رد راشعاقرفنرانب ہدمجدغیص كا د نالوا منسانعم تل بارکد د نالوا

 عملی زد هه قیرف ندا ید ابعو ېک ل بانا ودی دابعزدقوبیدح و و هک دعج
 لوا لئام نخل مچ ب ولوا طلخندنا ابو رونلوا قالطا جد نرس روم ورک ن وردراشوق
 ]ید دیو و لنا الا زاد یاب یوم ید هوم قلوش رک دور ریدرکذ
 ان ماوعتیدتبهدیعوباو وار وهد هز یس هغرا بولوا نددالو ی روبه بد هلق لوش رک د
 کر دد لوشن تل کک هل د دشزو یخ كفاکو یم لو رک لا ارد رد نج لع هم وذ وب

  ERE[وددقا لو اد ہو اکو ی رک ةرك دا ها
ppg r TS ةرڪذلا هلواهيپش مپ هوډ كکراهدنشبنجودننآه 

 تیرہ امدح یا لجرلاۃرکد 3 فلا یک تبع لانس نم 7 ۱
 | ]بت نک دلا نا یارک داما لاقغ لاذ نعلتسفالسخ نھنیڈدجاو لک ن م لغو هن اس
 فج سس یرسکك فاکو یتفكلاذ رک دلا, مراص یارک وذ فیس لافكإ سک
 | نک تك واک ملیرسکلاد رک دلا زدیفالعب كشنات رکا تو لع رک دا ھاك نالوا بو
 رک سه را نوک كاك ىز الاد ذ یرکدلاو دلاو

 سس ےسم ےس
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 || یدندردهنساشتعم دنا ۸ جا ی روهدلآ یتمهیااذکب یرهدام 7 ۱
 ٠ هلب رسک ناز هد یس :یراضفلر الاد ریراهد رهد ندهنتساننعم دان الا دبا هکر دهلکرب رهادرهد رهادرهد ا

 نیرھادلازھد ی ؟یراکدید ءاعوبن ةعاسو مولا موو راراهن رهاراهنو الیلدلیلر دهتساتعم دیدشنامز || ا
 | دنسانعم کوشا هایددشت كنابویمصكلاد یزهدلا یرهدلا رذکعدابآالانا لت رک ار ۰ ۱

 كعد نوسشمهر ھر هه و هلصیرهدو یرهد یدتاپت 0-9 ہے لاد یرهرل

 تن ادلهس هلص نت" ود تلات ر بنا هکر بغت TOTO و پ

 لواوو قوکسكناهو یف كل اد ةروهدلا یف كاهل ممم نیسرواوا كع در زود لې هک دقدناوا
 هرز د٥ هاو مموهاوهس ین هتفدهمهنعجنادا یشلاتروهدلاش قع آہریروقچبودیا عج ییهنسارب صف

 كن همعا هلكت كداقو یض كمالرتاو اھرکآ ادا قللاروهدب وه لايو ردیس را تغاطیکیا هک رد

 تر ذالاقع كأ كي فن دور وکستالاذو یزسک كر ٰمح رادالا:(۵لاذلانضف) نوع ||
 قەرکاف هلا هه نیش و ہم ار ودا ۳ػ اح شدی واهن هتعاواوهتشر > یا ارُادا هحناصو لسحرا

 نالا هیلع رد لاق كا تأزْخ تولوا صرع هر هنسازب لنکس نامه و یتف كا هم لاد اذا
 از یزد دیا :ڑذلاقرؤاکذ هننش اتم تهازکو نح او زا[ لع هاضتل او رد ٹی داق و عباراا ۱

 داسعا لا چد داض هوارض و داتعاو هبیرضیا * شلابرذ پ لاس ر رواکەدەنئاسنعق دابتغاودنع

 یراک نداد هما كاب عور دکعد"نوحاو نزشن و نرفنیمانعم كنوبیدتا ییععاردا تسانعما

 ہررکہل رنک کان« سهو یف کلا د هَرَدلا تنا یزهالع ع هرزوا یسهغیصلءافردندنوبیجد |

 عضو یذلو هکر دهقان وش ہل ر تس کک كز هرمهو یم كم اذلا هر نا كن" وشنا لاقیەنسانعم

 ینمبەودن هلبحوا قرب ندلو هکر دفان لوشراذم یدتارایضءب هیلبا ترفنندنآهدنیخ ٰیکیدتبا |
 نا تم یر ز هنسانعم تبار دق زاب هنوکس کلا و یقفشالاذ راذلا ہؤا قور دی

 نانواظفح بوناوامج دو یز سک ناو یخ ناو لوا الا نخور
 ر للا د و یرنکک رم زاخدالا لوالا بابا نمو رجتدا لاک ےّد 1

 هب رنک اخو یقوکسا کل ذو یز اک زن رخ دا زا قزو لا دو رس
 كي هم رو رذلا ندن دحا و ل رتتا ک كلاخاو تن:رسه تل کک هرحدالاب ندنوا یزاکدبد قر

OOOO ۱یک كر ندناصارذ یا  

 لوالا تالا ء ارد ءردا ءاو دلاو او با تررذف اب اردد هفجچاضو وه هل تضر یدپا

 | ید ك ناوی دد شتو ئز ننک كنار وی تلاد ةنرذلا یر و هتفرفاذا |

 || هنسانعمرلتنر د ى رددت كراو یزسک ك ادو یعفالاذ-یرازنلا یاد لو تاز هتک ر هلندی داش

 یجب زن تالاذو يف زر ةردالا ETT یخ
 تو :تواو تعاطادا لوالاتاتلاز ۰٠ ارورذرتت نشا تزاذالاغب ىع وطن

 ةراذلآ یذنلواتنا ور هوا ندد روا ضزالا نتعلطاذا لفبارد لات 1

 تابع قولعو اهتمام قولع جا واو ادا لب رکی ادر اردلاو لااا
 نالفقیدتادیژواو ۱۳۳۹/۹

 كنازو - یعضكيعرادلا هد كد نکا بضغردراو ئضازغا نب 2 نال ذهقارارذکر ارز ۱

 || رعد ارد لاق  قةقرۇفةلنۇكشكنلەۋ یف تلاد "غذا ن راده هفاننالواوخد هلبدب دش

 ۲ شاذوقروف روب روعذلا زی ا +s صذلا سوم = ٤
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 درون جی هم اتنا نرو کارهای رس هشت اه
 راست هر سه لا هلو زو ان0 ۋ اربع تاک سام عموی
 : سن نالوا ززو لفک یو او زیر اذیت فر دیدات
 زا یاس مز لا ذعفد هک لوا عماد اه خال : تا لک یا

 رک باما ان هر نت ید اندو اتم ضد نما ن دس اا |
 هل نالو الش ناز دفتش اب |

 یاس ودا نااار ع دقت لات انار
 كاد زا ۷۴ تیم هو دن ردیف هم نوا قو ۱
 ای وو واال“ یک ناز لدخا زور کھل نا کس |
 ۱ اس نو نوا ارزو دو رد دخل یک هارد ۱

۱ 
 وات وتو بل دنا عوتام لقادو

 9ٰی نوا تلذ زا دلو ید لا تمام: اف غآی آراد

 تم جہ ده

 ےہ و ےک
 تی بہ
 طنز فا دن هتک مه ادا ناتو |

 د تانک کنان رود لجراب ۱
 واوو مط كم ةروادلا زد ین هاق |
 1 ر نس سی[

 تی تماس ET ۱ ۱ هاو جد کما نزد دور رس ۱
 امنای قزاز دلناک کلی فا نشول اکر ایراد ۱
 تی سش ےہ سج ا ۱

 ی |
 تاج نا ذم هيلع یا لا

 ۱ ۳ E TB و دل وادخوق
 انا یراق دم نوک ابو فا دلا لایا ازاد کرج ۱
 اید شن ارم نام نقدی یا نافع ته زادال ناو |
 نهدلا وانس ر هننا نوک ین ل وش نکلا ناز شک نافؤا زاو تعا ۱

1 

 مست یا aye نکرد آلو هیت |
 ۱ لا وٹامن لاف اکل و طول دیک رکا نار اجر ایک ر اراعا |
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 | ۳۳ 8 زدشلاروا هها وه زه دلا ناف کلو اک دق رش دو نامزات وک ك اخو ۱
 OTE هد کپ



VY 

 هل نوکس ك نیو ی كلاد بلا رہدلا یک رسع هارد وکس كند دورس دو جاوا[ ۱
 ہحفدپ یآ ارب درک ا هرب دایوه ابا یدتاەدننقچ تعامھنع هللا یب سایه انعم قدك ||
 هدومف کز رپدولجر لولب خف كنیسو تلاد سولبلا :ەبہجفد یا لوالا:پابلا نہ خراب رد لافنوََ.

 لب یخ تلا د یرسودلا ی یم هرسودلا ر دچا كن کنج لر ذنب نام ذکر سودو لوا ۱
 نالواۂنسال قع ہدوەمرف هک بوک لوا +دومرف < دمو دلو اناا هد هدست ںی ۱

 جلب تارا اک مہا تو هک مد دل یلدا یار ویلا رت اف عربو
 یون بواوا زمره دندوا وش لب یسک عو یف تل د نمد عبازا بالا ندازعدر عدیدوقل
 قوا داف ل هاو یف ل خا هکر ود وج من انعمنانلوار کج ہلیف ك لاو ةرامبلا هلو قوج
 ءراعدلا ورعبلا نی یا عاد نجوم اردد دبا مقوا یک افعال وا ۱
 لو ةيرعابلا ردفورعبهخلوالصا هکر بیس كنم و هکر آب كل نم, هرعادلا |
 نالوا داعش هنوکس بدی تل زپه دالا وین هو دانا یک دیکر درلود |
 نزولع هرعدلا هلوا زامقچ یشن | نیغلوا هدام لمع وان فطر لدتا چ هرکه کر دفجنچ
 تیر باب ود بول او اوج علا هيسانعم مده ردۃممی هچرح دلا
 قا لت گر افص دالوا دار ہم ید دیف نیر لوله کدال وا وقتا تیبا |
 قم یهنینوزوکیم س تنیفو یخ باد. هرعبل ںوچچا یراولہ ]دید لوپ ناک وتو ای |
 | عطخ ایک قرا كز هبش ېک دیا سال ستا دپ :رغدلا ف عقاید قوه انهم سالن
 هامید ام یع«دنلصا مالعورغدلاب نکدالوانیذعنم ۰ الع شیر إ وردنمءفد لصا کوا

 || یرعدلآ ,ردفمصا» نکل د نوچ همتا یخ ونوس مافی ۱
Rg o۱ مهیلع اور دآیاافصالارغدلامیر دستم عقد كا  

 ١ زونلوا تیا ود یو قصالورغد دل ود بہا فیس ف ةدیرلنآ

E TENT ۱ 
 ا ا سو ا ا کئ av # هيلع ||
 كافي عباد رفدلا دهن نون یف نزن یم م تو مت دا طولت یا یزد ||

 زخدلاورابیدرفم ماپن د ند انهو نمای اهلا رف لقب هنسانعم یلغار دیار فوق هوکس ||
 لب نمی روا رسک رو یخ اد امد ہنس انعم یه د رونلوا قالطا جد هیالب رفد ماو

 | ی برات ال تی شم فدرال دهیم یک ف
 منہاس اہ بنر لوف کین اردو رع ننس ول اوما وکار بیک اف كافوا
 مالکی وان یا نالف هپ جال ارفا دارف د لاقب رونلوا لات ءدنننعم هارب مدار شادرفد |

 ۵ رن چ هلنوکس نامو یخ لاد فدا روناب وہ هد نغلو امجد صوم ینپا هنیکرب
 هلب ربك لاد مرارفدلا یون ریبک او ىج تلاد رتافدلا:ردمنسانعم پاک نچ هززوآیزو
 مان اقرار فد لچر لاعب يک مان رولک هنس نمی قهر ارف دو منم انت یہا دال وکس كفاقو

 لا مار دیعجبتتهرارخد هوش لاد رزاغتلا اروم ہغارایک ناھزاجوهلراھمز ارقدلاو زارنا ۱
 ہے || هیرصف لاو هل عفا يا شعب ادا یار قبلا يز فب ناله لایق نس نم ۱
 رەد || لای كَلالم رکشا نزو ىلع رم رد منم انعم لاله لب صف کلا د.راملا ديما تند |
 یسود نوم وډ دنس اس نالوا هدنهاک دیص دایص رم دتو ان اضباهیلعرمد لا یو اربمدن هرمد ||
 ملز زمدلام طبل لب بروی زر ون یی مداد ہک نیا 3
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 OETA بوډا فرزڭەماعرونلۉا برضهلکت ا کردینا ۱

 | | تانک نرم راردال زارادالا, تنجنعلام کرک ار رک ل ام نالوا اس ندرافکه لوک كالو 7ٍ ۱

 ۱ | تیتر ندا ردجخلوامقاو بضغلا هک ہدجاورر و بضغا هود قرجفینیع

 انعم بادرکرولوا للاتخا قرغ دنا نوک ار هکر دونصلوشهرژوا نر ور وغ چ مالمو لو ۱

 لاتین سیب ید سم هد انتھک ۱

 ها اونم هو خلاق غیاب ھه رادان :شیکتاو لا لسکهاخ

ک دوار دیار عم راد تخت ہوا بتوعرمو نوصم هکر دزبضاب لوش هلبنوکس تناجویمف
 نالوا ر

 بت كرو خاد ندلا :ردلا راب بدرا تجف نوڪ خبر لوا یب امیج راجا ص تختو هنختزپ

 عیامردهلل لاو را رده دنماقم مذ واعد وب ہریخ کالی اهر دردال لاقب هنسانعم نیلدوس
 میکتلوا نایب ییاطخ فاکن لکه کر دوب رهاظاورار د هدنماقم جدمواجدیالکوب لجر نم كرد
 تب کرد خان ل وش ذی ك نارو یتض تالا د TET ر درا ذی درد ناپ هدنا وق م حر نم تیل اع

 | قونلاشتیکرانکلبارفاک یجك راد هدب دشنكناروهلیكلاد راردلا اهانعع رادلا هلواقوج

 || د ات مز دمو پک كنا دوم كلاذ رپردلا ردیعچچ ڳن هقانبایض كنون قونوزار د
 || تنفتالت ظافلاوب كلاد رردلاوتاردلاورذلا هنساَممٴول "ولوصبا هلضتالاد هردلا رر دسرو

 | كنانو كارو ہلپض لللاد یردلا ہهنماضمزوەح ا وج , ِلمرد هلڪف هدیلات كيارو ہی هدر ره ۱

 | لوا یرتوا تدعبدلوا صایهلو بوسبمهرد بولوا قاربو ینآرونهکر دز دلبلوش ہلدی دشت

 ادیب ِنلاد هردلا زار دیو یطویرمسو ی ریس ےکترازپ دیزدبودا روسکم لاد

 | ساع چاورو یز راردتسایاهردقاسال لا اند هد هکر کس ترس هردو رد هنسفا

 1 | رربدیخدهکلکودر اومغب نذتولبو رب دهجاورهلیعف كي :و:قافنو یقافن یا ۃرد قول لاتی رواکەد

 | اقبتولب یک و درومغبہدایز ہلنئوکض ِنلادو یزرسک كى راردلا الا بصيا رد بایلل لا وب

 بولسا یادخاوررد للغ امه لاق هنس انعم بولت و تمسدلنتصف دردلا رطب ردتیارار دمام

 ۱ | فدا دروس لع یا قیرطلازد لحن ارد یخ دہتماقت تما كل الو ودڃاو
 || كاخەولحو نيمسملا: هبولح ترد لاعب قم الا وتمدوس هلنیتص ۳۳ .هنسانعم عزا ببمژرید

 و ورارہذ یخ د ەغمردغاب ردعابیدولب راکر وررار داوردميهفهقاسنلا تردا لا كر ودوس

 لاردتہت عزا لاب عاص كلذکر اردتہالاو یکی لاطو ضیاحرد خلوا در وزس امهقانیریو
 ۱ ذا لاتو اات !!توازإ از ملا ترد نسا لاقز د یدکی یب لط هک یکراردتب اوبلن يا

 ۱ هبنوکس كار ازهدی او لب راه !رللاد ر در دل زدردلازر ده بلطیخ دار تجار لا لتعمل ا نم

 | تیکسکرشاور درب فیک شاپ تنی! لا قوم اعم ن انساززاغهردیر ارپ كج هتب یشی د بالغا
 | ءردردلا .هنسا عمار كحل ان شید ئچ هل صف كلاد رداردلا ۱ یدشیارورممکتر ۱۶ د,شود

 || ییهتسنرك ولو اهکالیاةرشنلا یبصلار در د لاقب كعوکب بولا هزغا ایا ھهج رحلا تزو لع

 ۱ یھ رودردلا ندعونو نادر سا لئ وک پس کنارو یف الا. رادردلا ردکموکب ولآ هرغا

 ےس سس ریس

 انت و نر ەدلاقنرونلوا لامعتس ءدنکی کر دهلک رل دید نت کارو یم كر الا د نرود
 4 د هک 3 یدراشرا هد نسلپخ اون نع یدنا ننس هغر اط ےس ع یر ومد ول دآ دعسهکر دوب صا کوب

 ]| یکعدمرذسکن نیرابنوسلوا ع دومی« رقوش ید رب د ډ ورده دلا سران سل د سلوا هرزوا د ایبک
 تو ہؤا بی ستی ال سو و برع یدرلب وسورفدرانوس تیا شا هی قلها یز وس وپ ودياراعشا

 کد هک دامس ی رو مد نقل دعس و نبرد: زیور لب رض هلکنوب
 یا متن نیک لک هک ایک هلبوسکتالاد راس دلا ږدو نوب خد نراب لوا هکر همانا

 س

 حاولا



۳۹۹ 

 لاوش بف نام ۃرادملا داش: حول رد هنس تالوا للصا یادخ هدنسو نؤيق أ
 اهتلیافو اھت اد لات هلوایسهلابقا كن هکر هنوبق لوش هلباقف کش ہلوا یس هرابدا نآ کر دنویق |
 هلیعضاتالاد زاید زاہد ہتبداع یا الف توپ اد لاق بد حد هتوادعهبادمو هزاباداو هل اقا .تناذفانو |

 یک امدر دەنسانسم اله کن كلاد رابدلا ردندنسهعدق اما لب زع ذی ا كن وكم نشو |
 یقورابدو یدتا قیدتار ور مکا لو دار غ عودر هواندمکر دیمج کانهرابدآ ابر سکس كد قلا
 فتا دروبدلا تق رولا هام دمر یا ارابدۃولصلا یل بنالفاقبرولوا كد هزکصندگیدک

 زدنوکو هنهکر رس اردتم علاء هکر لوب د هل ل وش ابض ور مسا لب اعد ہي ابصهک دلی لوشم م كن ابو
 لوالا تابلاماروند وادی مهشید اتم یدک کات واد یناشن قزا نیت ودل هدقدلوازا ۱

 راهنلاراد لابو هب هاد یا ی شلاتربد لانقیرید یدک بولآ ی هتسنرو فدهلا نم جرشیا
 ر دا یزفوراهنلامببیا هنر یلعردااذا لبلااو لاتعنہلوق نم ورولکەددشب انعم قلوامباتوبهدیا
 لعتزارید لا ر ولك« اد هتان قوارب و رب دامو ةنم لقا هلا حذلاقب دولتی اوس و

 تیدابا تزد لاق رازبد ید هکعا تلاور تالح ندا هرکصد دک د لوا ہن ۱

 | تو تلوضتیا زا ترد لات زرا د ید هکعود هروبد ناک ز وروهت وم دن داعب تخلف نع
 ر دما رولدلاخز مه ن عن ,انضااذال وہ سل ءاتبلا یلص وار دلاش دراربدیحدهعمارعوا هنلیر ودوازوبد

 و و تا می مار تابوت هر دال اهنسنکش سا ارغوا هنلب روید هيم كابو یف کیہ
 هک ردلب اقتكللارقتسا ہیر نک ناتو کنەزمھراب دتشالا ی دراشرودملبا زدن وک ن دن درا هدلاسیکیدنود
 كي هنسنر رکا نزاو مربی دتلا ردقمق ور افاک(لابقتمامکترولوا كمك یردنوکی دېك رفس ۱ ۱

 لافزوو ید کاشی وز تی هلو ردکعادازآ هرکصندو دنکل وقرب دنور نکا نطق دن اهو هننفاع ۱

 یف كزابوو یفع يه دملا یو ریا نال ف ثب دحز دب وهو رغ هب تندحاذ تیدطاتربد |

 ترک یهتسفر رد دشتی كابو هلن سدتلا لوف ,نانلوا نیعت قتعتول ادب هیدینشاو
 اوهطاقنیاموُملابادنلا یلوا عطقنم ندا دن یو نس کس جار هایم كابو یخ كن بابل
 زد لاقل اشزنکل اهن وک عا و يف تلاد رثدلا ردلا ضخب نعرکضعب مطقن ال یااورادتال ثیددط ی و
 والا تالا وف رک قارئزکتح لاش ەنسانغم ق وح كلذ لنت دلا زدلاوماهرتدنالامو

 راسا و زوار اراعش لبر تک تالاد ران دلا لات ناو کسر دن درد هلال خواد نعد کارها ||
 2 و نتف ردنا دوا سال یزغ ہدامارا کنآ لنت هکر داس الو شہ لبز رک نجم نتشرآمشاو ||
 لاقت زار دید دععقج ےرزوا كنهنسفر زادنوا زاندلا ق فغلن یارک دم لاتہقی كار اند هل اب ددو 1
 لاقب هنن اعم سوردقاوا تارخ بولتن ہل ثم زوتدلا دیک فهیلع بواداهضرف لار لا رد |
 كلاذ روتدلا اد روئدلا یتا یاش لا رثادت لاق هاسنعع هلی كنانو عف کان یئادنلا: سزدنایا یاد

 ۱ رگنٹلا دلا نت اتم مون دیدن ال وا ةد وقت وااڈادو هک ابو ناضو ی هاب و |

 ابا تاش عو هشع لصا اردن زا ئارد لاغب لا حالصا نساوپ شوق یرکلا نزویىلع |
 ندنوورش کر دهنسکرورمنس لوکس كجو قالا د نارجدلا یساوب شوق ابال نیعو
 بواوار ور سم هتف زدیڈلا رجدلا زرد ید نآرب ہبہ کەلوقموبو ہلواەزوک عز هلوا نورخیربغ
 0 جڈ ما نصف كانلاو یف كالا د یزاجدلا: مبارا بانا نفازجهرجد لاقت قلوا ہروک
 توکارف هک هلبمض كيحو هلن وكس کیا و یخ الاد روس دلا ی یب رسک

 وادار دلا كاع اا بوز وش هنتر هلتتط ز روح دل لرد هب د هیدصک وکار ارفو ||
 ةا داعبازدند اضدا ]را 7+10 داضودلفاق یصعمو نیستم ىق ىلىق هج < خالام را یلامق |

a:نحرا:رخد۔ لاقت ؛قلوا لاا  egرخادلا هالا با  
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 | FTN هلربد هیت فقر را مووی نون نه
 ۱ توپ ہی راصنا تاب مساع هک دندنسوپزوناوا:قالطا ی ها آر اردو
 فک اعنن عردسکن ماضعا هکر فلت درابدتبا دیھش نوک ره فیروز هک اتفومکر ندوبیهحو
 اغ ا انوا بدنا دف ونى رر اب چی فتا نواب ماجي ان زانم ما ذا

 ۴ ل رغاص بودا نيد ضا2 ن دنمالک كبآ نهب یزال وف یرلکدید نذار د همالکتلعج هلو رع ۱
 . | ٰعكلذك دلا رب ودر هليزسك ك لاد ةرابدلاو هلبنوکس كنابو یف فللاد ۃربد< هدنلع كم د مدزوا
 ۱ هلیئوکس كتا فا یدلاتاذا هنسانعم لریغودیافرب یخ هلب رسک تلاد زابهلاو كف تالاد

 0 دوی نا ردشهدرد اتاذب ودیا یدکی و ییصا یدتیا ییارعالانا ی مسا كن هيدر

 ەدە رر کال اووودلانولو ویلاعت هللا لاق هنس انعم فلخ درا هلن وكس كنابو ىم تلاد

 "| غنی هری هنر ہو خس ہجر کت میفرط دنا یدنلق نا عجب فرط مک یدلف
 | دارد نیما كن لبي رب نددسای هرزوار غض ةغبص هل ف كتابو هل يمت تالادآ رند زرہ
 وا ورا کنالامو رب د لام لاقت ردربارآ یجو یدحاو كو ر هنگامه زکال إد

 ٹول یبلبا تناور هل وډ نددب روا ہدیہعوا لام او ةمب ارگ از ا لمنز لاو

 بد دے نا ةر دالو هلق هلام لاق ردیلباقم كن هو e كناب و ہلنز سکت

 | || قود هژاپنالو هدنسقرا ثآ هکر رغابهلنیتفف ربذلاو همجوفرمب م اذا هر دالوفلقرمال ا ذهل
 | | قنواخ/دویکر ات مه هنسانعمزرغایردیهچكربو هاتف کن زہ رادالآ ردا ندیکح ون
 راب داو تتقنا هر دا لاش كار ان ہال وک زم راتدالا ر ولک هدهنشانعم

 ]یار دلو دما اور ار دهد ەق وارغب

 ۱۳۱۵/۵ ترس والخادهنلبزود وار یلعرااذالیلاو یلاعت هلوق اوف هنو رار د خد هغ وا لاو
 دوةنسا نعم ت٤ رھ قص :رکس ہلئباک ةر دلا ںدیطیفن كالا زایداوروبدلا یفاولخدیا
 لاسفن:و هلندی دشت كتاب , هدنزخا و هلند یربدلآ :افآزمام یلص دام كلاقاراب داو ندرابدا
 ادا ومن ,نالشف یدتبدیزوب ةج الا توفدنعاربخا خس یذلاوهو یردلا یأرارش

 فروج ضا ناز ہلا نم ناز داب ر دل دحم و طراق هدنتفو رخآ نانس رریداب رپ هال

 ۸ اینم نمر رد اچن موق هربا دلا ردندر چ لرانم زار بد رول مانتسهرلنآ ۲ هکه دنحیرب رو
 لوک تا وقت املا ذزا هو نارك نوا هو ینس کوا عن نان الا هردو
 | تاوان او درک نالواهذندرآیکلب هلراوطرف اط اهنا دو رت و طهلکنآ یب هنن رب هکی رپ
 ]| ب بولد اشن هکر ددقوالوشرپادو دهیم نعمت ررسك كنا ریادلا رہادلا رد همدغب ساحر هدنفققوط |

 ۱ ۱ اتنا یا ناو د جد ههوق رادو و دنالوا یلبانفما كاف ندنرافوا زام وةرادو هک ننانهتوا

 ر زاقالبرشک نانو ص كبد یادلا رادلا سما بهذاکهذ تاهبه لاسةب نوک هد |
 هم یک انا هلیرسک ابو یمض كره زادالا زادالا ردییحاص تووایراکددراد

 موس رھی دت سوپ کود نک لوش یدناددیبضوبا ہلوا ش ها عطق
 رتن دکلسا یزدکج هنددرا نکررکا ك ore رسک نان یخ تانا دا رب دلا وا |

 em هروربکی ا کردن لو نیزه آهک دفن لوا لیبق یدتیا |
 زالوا صلاخ هدندسن ه.صف كياب ریادلا هنا عم * E نو کوانیدرا ریید نعالبیق فرعبام تالف

 || ردصلاخ 2 نوا هک هندی ادملب اعم نالف توؤناوا لناثیمملا ہللا لباقم ناد ەشىك

 2 لنهزسه ةرابدالاردذوخ ام ندهران داو هلابقا یٹصا كوب یدسا ییععارولوا كعد

 هلن لس ا زهک رو ہدنلا:ہمز ارب هلا فا هال واهدنکو ام یک هلواهدندرا كدخالوق هود هکر دلش |
 ہہ

 جے

 0ص



1۷ 

 ادب دو نا تورا ناخز اونا رد هدن امی رس رخ منج نلاعتنلایتم هز كل اطات نلعب 1

 رکا هنس انعم هبها درر: یب هالبوونخ اوزانروااجیزب یراکدیاد نالبرص هرروا قرون ۱

 ودنارسفت بارک نیکی یرهوخو ندقاز فوارعم لبن وک كنوت ہدنبامو یخ لیجو ك ناخ |

 هکل ود ہربروتچیکروغ نوا هنسانعم ءودولدوس ییجلروصح هلل رسک ك جو یف لناخ
 ابا صا یا اروخر ا ہنعط لاقن لربد ید هم ؤا هرب د كناوټجزاوخ و هلوام دند كر ك سکون یبا

 تاساحندنا ویج هلن وکسكواوو یخ ناروا روناواربسہدنبیفع كوت و ناروشو ہلا وخ

 هنمو حاصیااروخروخیر وا راخ لاتی قمزغاچرفص نص ہلرضف ؛لواوو یم كن ناوخت راوخ ا ربی دعچ
 لچچزلازاخ لاقن:یللوا ننکتم تولوا فبعض, ةر بعض ۃروحا راوخہلادسجالج ہل جرخاو یلعت هلوق |

 طا روک ك نانو كەز ةر انچ سلا نسکناو فعضاذا لوالاسابلا هةر وخر وخ |
 هکر دو یلصا كوو هنساسعم توص ردندراوخ هر انها یدنبا رایضعپ هنینسانعم فا طعتسا | ۱

Atینانا بو دیشا نیز اوآهک ا تو ید نسسرغاخ وزود ن غالوفهسل و هدنعاتی وها  

 بودبا فرص ولی رک كن؛رمه هراخالا "یجسام لەر ولک ید یابه راه * اودشود از ود بواک |
 ۃلنتضف رونا . اه اننطعو اه افر هراضا اهر خم اذکعش عنصوم اب اط انچا لاسفپ مر دنود
 نالوا فیعض هیدیدنتو خف تلذک هاو او هراولاو نا ور کناخ را وا راوشیا قلوا.بفیعط ۱

 رازید ہراوخ ځد ةیىدان نالوا قوچی دووسو ةراوخ ضراو راوخ جزو راوخ چو لات هتک هتسک ||
 هلینوکس کيا یف فا ربا ہنس رایزنی دوو را فیض پے ا ا ۱

 ہن سک نالواولربخُر الام یا اربخ کرت نا یاس لا لاق و ولكە د هنا نع لام و تالاب |
 داپخوهنس انعمر اببخارولکید مسارابخوردیلب قم زار شا دعجچ هل سک اخر ايطار اخ تنا لا |

 دشتی رک انا بقا ربخا رداکد یب رعردندراموی٭ہ فورحم هکر واک هد هئسانغم ان |
 هر خو ةر خو ةر خواږه الاقي یکت یغو تهز دز اج كا حد فیف باب هنسک نالوا فم تم لباریخ
 ةیلاعلإ تاج چپ دب ول یا تار خا ہل كئاو اوای اعت هللا لاق رولکی خد هنس انعمهدایزو لضف ||
 لِتَفص هنسنرب ہلیاربخ هک انفو یدتباشهجا هده کت باو ناسج تاریخ نهزف یلاعنهللالافو ۱ 7

 هک امازالوادارم یسانمملیضفت فا نرونلوا ق ا تین اماه هنر نر ووا هشة راس |

 ہن یر سکوت را زالوا عجویثتن وصفبدل وا هنسانعملعفاو زید سانلازبخا رارید

 ةنسانعم نوسربوربخ | دشندنل وفا لار اخذ هلیدمو یرسکكِاخ هربطا ندهنشانعمرک سم |
 روذوخ ًأمندنل وق هنر اتخ اهن انعمر اتخ ار دمساهرزوا زو هنا خف كنا یر سک كا خا

 رایتخالا هنس انعمر ایتخاردزٹئاج قسد كم د هللا ةربخو هقلخ ن دلا ربخ دمع لاغر ولکه د هنس انعفراتخمو

 رتضلا ؛ هانعع مر کلا نزو ىلع را: ہنس انعمافطنصا تل دنزوا ہلئوکس كاافتو

 دیار ناز فرح ردشفلوا فدحانردیربغصنڈلزاتح هلددشن و یربک ك لابو یخ او ی كم

 هراتهسالا ہدرپسکتلاحنوحخلدلوا بولقم ند اب ہدنلصاردشَملوا لیدبت هاب فلاو نوعي داوا
 هک اتیا بلطرخ ندقح شعب کلر خم دار ذس لاسفب كجا بلطرخ لی نک كاتو همه ۱
 یدمو یرسکكناخ قربجا لتر هدننس كل هنس یبا رکا نزو ىلع ریا نسهلورخ ۱

 رولوا یسوراصویس رهرقوقآر دفورەمەدنتةابطا هکر دکیخچع ونوه لبدیدشن كن نالواهدنرخآ و |
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 ۳9 الم هلوا قو یدو ہک دا هک. دهقان وش بوک كيون هدنامو یب مع كيجو كناخ رونا ۱

 || روناوالامعتسا خد هنس اعم قلق یزوروبخو لحراب ترخ لاقنادیلباقملرش کرد هنن لوش ||

 ۱ سانلاربخ نالفو لزیدسانلافربخ راوی د سانلازپخ ةنالف هلو دارف یمانعم لیضفتلعفا هلکنوپ

 رد هنسا نعم تعاجر وناواربہعت لغوا یرابر الاب هل نوک كنابو یف كلاد ید (نادلالصف |

 تم ج

 روح

 رد
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 یک ا تسریع هاو ریال تیسووس یی: ۱

۳۹ 
 ےس تت ۳۳

 || اشار وار سال یخ اهانت ان لار تو دراو |
 | ترخناض ابد ید دعا هیاه هرنخ خو هحشر یا بطلا ةر تدحنولاقن رار دید هراز ۱

 ی اولزرک خو رب ایف تامج یا ینا بالا نم رخ وال بال نم هرم 2ا نبدا |

 غ تخلف زور نمازی هان یار لات ا
 ۰ ع pa یدک اهنگ یانداهشانالفر خلات ارد خا کز تا نس |

 او زار یخ یف لا قر مت قفس هو لك اشرابخور دا تالغا ا
TEYممتخامبورتجز ا  eer EET 

 شرخ و هلوا یادم ارس صرخت هکر ڊةتسکلوا ازخیدتا رب آهک زده لوش رخت و

 وج چوم جوایز سا یورو
 ۱ ىت باه كا کز رز هرج نکا لوق رچى زارنا هریظو هدي ندنا دنک و وف رخو ندر جن |
 | ندو نرخ ر حالا رد كا هک رددنتق کیف بنابر لک اخت زاد لات |
 و رقبا ورق رندر اپن او رات رخ الام نوط قات توغ لاعتفالا |
 وات رشت ی دف لوس اپ اضخ یت روا تال ناول لا قر |

 SENET NTO تیکسانایداولارخ
 rs یں با نویناوآز انجم ان رک وس لا نفی موق رک

 ا ا ام خار OIE SS .مکتردذوخآندنوب ||

 كا نه ناجنالا كنعیرا لا ن×نالف حر اخادف لیقت داد هک کو یک ناز جرم ا
 ازار 2 رام واهر خد ئارال ترمخا لاقرقامافا تار هلا رتن |
 2۳ لالا رب قلی هک اطار ااو مت ا یا علا رخ 5

 ای ی قد تا قد رو هان اکتیو فلات |
 شا نشر رخ 7 ۳ نخور وات هری هکر دهیم |
 ۳ب۶ب0ٔ-۳-ی 2 ابو هلیضخ زعم ها |[
 | تنناویامتوام 0202970
 ۱ سو مور سوری کیپ دن و لو هلیدب دشنو یف
 | مال وا لی ا نی تر تب دو دا یک
 هد کت همتون یا ناکلال جزا لات دید هخو متد دن |
 ںیم ںی مو زم دل ووی ژنا یا ٰیرماغ ما یرماخ عضال لاقب رواک | ۱
 ایج ون رہ زر ی ود زادایص |



 آمو یر ےک تن بلو نے سد وب نالوا رک داماد کیو نخ یورو
 1 | ںولوادارمی نه هر دسناوارکه اعم هدر لوک ل داضو یر یک ك م: تالذک ریو هوم

 | نالبوا یر كى نی وم هزوکس لداضویرسکاخضخا رده یا یضمارسچ هند بهذ لاق ۱

 | نانو تک اد ہا دان ی نا دخدرش خ کر ولو اولا اول ینا
 ادم ۳9 »هد شراب هکر زید هل وکی الذکر طخ و نل وا فرش ی ا

 | ردقل قل لیا اذهل یطخ اذه لاپقب اراد یخ هلو نازی د ید دب هل ننموردقز طخ وږو
 || ہلط یا ذل ری طخا نه لاب رد ونسمانجم لم كل ذك دمو يک ت ا بط و 092-7
 | رخ لچ لا لرد ربطخ غ دو چ کد راج لیزر ی دایر و

 | قتل کوا راطخالا دسفتب یطاخ لاقب قلوا بیک اله رانا ر دغو خیس فرش

 | ید نمت لک وا دنيز ەپ نم چ ن لن چو ا نمد نهال انو انا اچ یاو الا طاق |
 | لوکس كناطو يز نک کاخ نجا تابا طلاب ارد ىد هکم رنک هرطاخنهتسنو و

 | تر ؟یرید اطار نک کلو هدیاز هاچ اروتل وال امعتسایکانج نی بوو باضیخ هک 1 چچ

 | رر دخدهبءود قافودج ر طخ وزرید ر طخي د«دوس نالوا قو وم نويد لوا کیا مت هام |

 | هلینوکسس تان اطو ی كاخ طا منلسانعم لهودقلفوچ یہ ہار تف نی هه الا
 نب رعیلارطخ لاتعب سرو تب بورداق یر خام هرې نشر وق ہود صف ن خاو |

 | عنامظخ لا بنیاد یب کیا تکی س یو مرت مرد وکو قاثأ بالا نانا خو 2
 اره دل نارطخو لرد هل اص نگر رون نرو گم تم نیئاز رات اوم ایا نطخم |

 یت ٹپ ںیاظب ااا رض برملا اکا ھر دلا یخ ناں یب راف یز ناز ۱

 و هر نار طخ یدنا رایضجب را مهاودیارٍاطخجر الاغ یی رند اب بی كازاطو |
ESER۱ اطاق اردن  

 ی بان مرور لوح اصر »یر دو نیک لب طا یدبا

 | ربخیا لا با صادر وطخ را رضایت اه را
 رقخا لچز اب ترفخ لاقب فن انعم سر داب رف نیک نشرباہددہ هل دمو یرس کت تاافو یخ تناخ |
 | لو ازیفت لوک و درو جو ا اا0 ۱
 | هب ترس دا بغي ترفض لاب طا لطد دم زا تاافو ةن رفا 2
 | رخ لاتی ككاودض بودادہع فن هریک تن زم رانخالا ارفخٹل نوکینادت و |
 ےک و اترتی را مردہ کید اکا دیش رھ ااا 1

 ارکان ون اس را باشت سبد یو 0 |

 | روفانب ES ال اقو یض كہ هرففم هرفخ ةیَزاِح لاق ترون الو ا اج نها ||

 PERO TRESS ےہ
 | رایضمب ردندتعمق تابوبخ هک لفاب هززوا ین ر ورکس هل د شنو یتف ك تالو ی كلا

e ۱۳ لنک وب رج  
 || اف زا نو چب یس ین وان ویا جج او نۈچادجاو نلوآعیرذیبک یی ردہکروف و |[

 ۱ نا دال هم ناتو دراز درز هکر 1
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 رد خر هفاوا قو غوص نوکو ید تربص خ لام هیتصبا ینو غوص نغابادوخ ا: نل یی هفارطا ف |
 3 لا فی اا قوغوصهلبرسک داصوهليعف ك ناخ قالا هدربدتشایا بموبرصخ لاق ||
 جوک لب رسک َكلذكداصو یوکس كونو یسک كا صا را درابءامیارصخءام ||

 ۱ ما 1 kec زاقمرپ جوك ى چهل رسک د اص و یخ کہا 01 ندونماینعمیرغص ||

 1 7 ةٰلرقث دا صو یوکس ك اخو هل رسک ل كي ۳ هدداشردیدآ لر هشر مایع كناخ

 ۱ 2اک |یریغ ك ناصع رک اصعلرکهنوط بولآ نا نا ین هک منین ره ها ورد هنی ہییش 1

 8 ROE نا EBES داور موم .هرصاعت زرد |
 كنان ضال" لود مخمل و دنیز یرەدر ینیدش واقل او یکیاب e ارپ یر یھ دوم دا
 ذخ | | موقلارمص اخت لا قب لری ده؟:رکب وبا هنلا نلا كنب ریربدن یکن < ہنر ہل لد اصو یف

۲ 
 - سرد

 اک | بود ابتخ نی رفا فی لب و کک ناخ وهل اک ,ه راصتخالآ یر دمو

 )ٹوک سک داضو یعض ہا ہرمطحلا دیک عاراضا یالک كجا اصتشبایمالکوردکب با

 || ردقلوا طاتخ هله بس بولواروبو دنعس» ة.ودوهدنمس3 ناهرضخ و ردم ام هنسنولکنر لٹیەکک كر
 ِ | نندع ۳۳۳۳ قلوالشیرارجالانزوییع رازیوحال ردقلو ابهر هرفهدم.دآ ی مک

 ا اريطوضخاو يشار خال ی قل وإ لشي الذكي سعالا
 یار ولافتات اه دمیلا هل ناف رونلوا قالطا ؛دوسارضخ هکر ولو: کون ارطخ
 یارقو ردشلروبناتماهدمنوصخیدلوالئامهمرق ن دنهج یراق داوا لشي ی وقهابز

 یہ دا ءارطخلا یرتوا ندنغبداوا قو یراحشارارد قاع داوس

 روک وش نه ءارضخ و رار د دہ رکسع شلوا قرع هرو مدءار ضخ و هنمانعمناعنآ لود
 NR زا واز ماهساواهزاتولکدنره توا ناهد هنمدارب ز هاو لصادب هکر دنروع
 ا تیسری سی ساوصج كلادەنمیو ز زالوا جت وزالوادیفم یدنسنرب

 ۱ رم رہ یکی دام ه ءرضخ هللاداب لا راربد ی د ی

 نا ادلون لادداب و ردکلمزان کهن هنسانعمتراضغ ]را دوم نیغیدب نده ار مع هللادأب ۱

 نکن شق اکو دهنجاغاامرخ لوش مرد هو ي رک او یف ا رضا رولو كعد |

 ج ےس عکاس یو توي نم راطتخالا هبکود |
 | ریدر ول زات نیک ارولواءاک هندی داکنامز ید اصح كکرعهربعب نور ضتخنو ا لو ةد |
 | هو افترا ایماطقر اضخ ذه لوقتردفرص ال نیا هفر عمری كنار دلم لان ہراضخا
 | د دیش وقیرآ لیخاو را د لبخااکا کړ دشوفر لب دن تاب ییزسک ك نازو یم ناخ ېراضخا
 ||« دشوفولکمام هدولفوهدیذه هام ار راش هدر هواویراکتهکر دب شوف نارو ن ورابط هب و
 خالو های ن راپ راما وج ر د متو ر ولوا هد بونین ہور اخ یرا ید
 1 هلاک راض خو لوا شاق قوچییوص هکر ددوبب لوش هلعف لاج رضا ږولوا برفا قوا
 رکا دیزونچر دک عین داطوارھاظ یسالص یش هل اطوار نم ہرضاا توا نب یبا

 جالصرونه هد اوز و نئامرخردلخاد هو ردنعا وا ین ندعیت هلوقعوو ۱
 جم هرکی کھا نس هدایز ندم کر كلامرشرابضعہ هکر د ندییسوپ لوا شباطوارہاظ
 ا ا ؟۲مرزوا رو یراقش هلپرصف لفلاوی دد نت لداضو یمضكناخ یراضنلپا
 رسک داضو یم تاب نیم جا ردیدا كنوارب هی هلم چ ءا روملفاقو ها ههجم نیش یر اقش و

 "- شوید وارض هنمانج رخ اف كنيلامنیراب هک هرزوا یاور شف ار د هنس اعم[
 وامفاو هنس ابرام رو ها ار خار نا را مک دارا

1 



 خان

ET TET e 3 0ررخ هرکس كادوا قفا لدل  

 | عف تلخ رب رطا عیطقلا نع فلخناذا لالا باناانقیبظلاردخلاتش قارا تدنسهروسوهآ
 هکر رب زودلوشرب رخو نا بابا! نمار نت ءامرخنافت قاغا قاغا وص هیدمو یرسک ك نارو
 زود یجتلرر ارب رخ هلردر دشت كنار ویزسکناخو یعف كن نم ة :ج الا 4 واهدننس كرب كسك ا ویسا ۱

 لس روزا هرا رخ ناع لاق د زاکن 4 یا ہار هیدش ترازو یف کيا ةرازلتا تیر

 تر رارخالا طقس یازو را بالا نازوزخ رضا دنا خلاق قمراو هبمدتسو شو
 | نک و ؤادلززا رو ىق ةرخرظنا اها ئا ار ر خاف هدب برض لاق ك مزاو ود دان رسک |
 ڪر ی ینعع رخزخو خو مونلا دنعرخلاقت رولکید نذالو ی سداروخ كنهنسکن اغولو 1

 | تیم كنار وی کاخ (E روا نت مع هدا هدا ز قم وا بر ظ ضدو كم بدن نر لار ولع

 رزخالا قلوا كو کفر روکنا یل رولکود یناذغب نادا کی زانو عدد کفار نت
 هکر رخ ی داراب هننک الو ج وکی وک ەل ق ك نازۇ وك ك زاخو اإ ق كز ەز ىه |

 یف كات رزانهلآ رد دفن اطر لوک كازو یف كناخ زرنا لالقلوا ا.
 راھظا یهنسن نایلواهلناذ هک یک ل عاجنو یاعت زدتمفص غار کن و صارف ور مت

 یهاظهدنکوک هقرا نعبهدرهظ تی کر ؟هردههیقف كاد ىع تاخیر دز
 ماشهدوص نمونه ام ر فا شف لاخ ۃرزخاو وفا رولوا

 هسز ووا خط لوادر وادع ەسدازات1 وات اهدنا اک ورد دمافظنال واهلککودنوا هی رزواب روئپ ۱

 ۱ هلبف عا رب رانا ردزواج فورعءهلردعویرسک ك ازل رسک كرار را ززذمدیضع ۱

 ۱ زیا عض, وفر بزم 2 ۇر درائ اخ از وهطهنوم کردید ەش رة فور زا نانخ و ی |

 هکرد ردجاغا فو منو كد رازو قك ك اب ویتفکناخ ناررشآ ردشفکه ڈراما شعب ےک |
 | ىج كنار هر AE رسک ك نارو یف ناخ را رز ایا ردى د ەش هاقناز خو لر د ةا قواك
 کاب و یخ كراخ "یز ربا زاهنسکلالوا نکس هدیک کلک لب تش كن از و فا "مار خا

 سنجر هل دض3 كنلاو شۈك واو یت كانت یزژوخاو لر رصف ك علا عف ید از و یو کس ۱
 نسخ ۱ تا تک كرو قزہذعاظ رک او قرااصنزالوق ید ردزاوكکلت عوق هدنآ هکر دکم روپ ۱

 | سل هدارشو می كیاررض هلزوکس كنبسوی ص ك اخ كانك ناس حوا بوک دت كنبسو یک ۱

 ور یس داخ دون ما بالا نرس ما قر سخت رق ی رو و
 ۰ مکشنآ لھ لا لاتود صنناذا انا املا م ی یخ لاقب هتسانعع نطقت اس1 نوش اا

 ۰ مرکتانزو رٹینغلا یکرگ ار ذر یو یدع] نفع السی الا
 ۱: ةراشطاورایطا ردقویدحاو ندهسانعلالخلئدانقلا نرو عوف اش زسانطا كاكالھ

 | قلواتالعب جیپ یخ مامان تیس کہا نکا ا
 ا کندن لها كلذ پلو ارش هدا هک م ماء نال قادر زو سی کاخ هاتف هتنانسقمزاو

 یشخ | را دک از اهن رب بوکان یش نا شا * لفظ او هر اش نب
 أ نالفلاس زود هیهنننک نالوا یا تراشع و هراشح هنمتیقناذا نالا بالا یز انت رد

 سمخ || سا شعناشلافعسو لن اتنا وکس ك داو یف کلا شا انودناکاداهر
 ]| ها نمب تم مکلف هبا لدیدشت شد یو اوت بم ما 1

 ۱ اهن رالا سفف دق تاک اذا نیسدقل اصل رو نیل ولب هی عین و والب

 زا شو ۃرصاخا هنلواهبا 9 ونک ده یس هر واك نغان|ئ غي هفذقدعماهصخایوخوا عبقعو

icدربلادلااذا لخراّصخلاقب هئس ات كرو لاق عموما صخا  |[ 

 ںزخ
 مس حس هست

 سم
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 كام ہو کس كنابو یسک ناخب ةرطاا زا قو اینا فر + زىنو اره
 7 مار 3۳و هم ام واکا کا او هنس ان لاج یال دمو یزد رانو یخ كاری ااف رام یلع
 ۱ د 5ا هلا ههم ءا تاله ادال ورم لرش قلا اق واب عر تاد لرد ید

 کیت نالوا هدنزخآهودرببخ یدنبهدعوباو راد ید هنکو هو دزربخ و هلک او تاغلا طب یا
 کاش ثوداتعرازهدقعهر وا یضعب لنهنسا نالوا لصاحب د ر ةف كنا و ی كوم 7 اا

 ۳و طط درواغ غا تعارز هوا تکر اتم کلک لینوکس لان و یز سک كا گكکا نکا
 شدا ن کس كنابو یف كناخ ربیخ رطب هدنس هحان فیش ماقا زانا رور وفا
 ۱ 1 - ارج ہت فر بدو یربیخ یجویر دلا هیلع ل اقم هدز اجر دی“ ا كعضوم

 ا: رنه نیح که ناخ هل وک كنابو ی للاخ ہرا هنسانمنع زهر ید ۲

 یسنئا ذفَءاش اوزڑشااذاۃربخاور یل اقٰلہذیبع ولا لاقت وسلو | هدب رغك نكون ر وساوا دمو

 بیدار تلخ اتا هلطیا ہت ناقب تا ردضهلنوکس كا ویتفكناخ رخل اه
 شد كتبو یف كنانو ینوکس كابو یتف ناخن رویا هنسافعهرادغ یلہالظ تباغ
 و ویو هلوا ہدلاوزتعرش بویلوا یلاحازا قربك هک د هتف

 ںیہن سو ہاوغمکںولؤاڈاکو راواوا,لزان ندنزوب لوک ؟یوا كحترواهداوهترارط
 ٣ 0 ' : زاد بن لو زا و یسرق کا هنس درب هم كراج رانا هراننطا اراد روع

 رولفو 7 اتم لقلخ هکر دهن تفربقحهلرسک ك نانو یف وو کلاس واش لا یا نززوا
 والا نالا نم فن نیلارنخ لاۃبر دیلب اف كتفر هک لو یلغار نمت رو: هدنراکدتاکوبنیراکوب

 ای مت رد لباقاتفا نکلو نال تا با لربد خیر خ یدن اارفو
 یاب تماقاو تطبخ ایا۶ ء الا ها ةع فن كرن لاب ززد ى ەە راق ەن ەقت اطر |

 ۳۹ ۱ كم نو ها لا:موقلا عم جرخم: مو لا یف ماقایانال فرخ لا

 | یا اخ ہار 7چا ںولوادتسا بنعم ماهطهسرولوا ئابفوجاہژم او هنا نعم ماقتا قلا نکل نوکس
 ۳ 1 سفال مازنخن موق ل ابقب هتس انعمرانالوا طلتح نو لان مل دم كفلاو ید كنا و ین

 ۱ ۳ رک نمم :نالغالا همابقپ ران زدمج كالذکه لب مف كنلاو ینوکس كنا یف |[
 یر للا قوهذتماذاتلذ وارئاخ هنکر د زلا تراچا ل افن ك مرا پو دبا كارت هرزاوا یظلخ ا ...

 ۳99 هم هردلا هتسانعهتس هدرب هلن وکس ثلادو هلب سکه كاج 7 ندا اں ما ' ردخ

 رل ۱ کت للا و لا .ندنظا تمزادا ةد هب راج لاق تو وه نالوا هدر لاها لاپ دشت و

 | زنا ورد ەش ین دباغ ات كالس ادا رمن دز دخوردیلنلخ اد یار داخ دشا لاقتدنک نالوا
 تلکس نادتالآ بلا لاخ ندروتف بولوا هرزوا لسک هکر دهیمشکل وش
 | رقم ةد تان ها تسكر رادخاو رد مرز یادسال!ندنخا لانبقت یادی مازتلا ینماب هددشبم
 ەق طهژومخر زادخاو هیفماقیاهلها نالفزدجخالافقب مع كر لاخیزانا بولا
 EE وس كنهلجرو هی هلمهم ءاطلالظاورطالمهلطااذا موةلاو دخا لات لزید
 دید ك اجا اجا یرادطا ردندرانآیر دخن د سؤبا هکر دتعا خر تدر اظن هلنوکس
 نکا و طاق راد نسا فد ؤا باه تولبەزقۇةلنا نەم می خلکو ک کف

 ادب ی یزادخربب لا زا دخ نو دلواد ایس فول شون یا قبا ەلدى
 0 اخو یلجد تردخ لا سب نشوب واواللکروش هنننربتفف رد راد ةقاتو
 يد كلاس ردنا رب درادخ یر هر وغ! وررب د هلآ وهاکر وتفهزلکک و هنوباوا اب ناف یاب
 7 رد لوردخ موبلاقب یتاوم ةردها تا ملنا
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 ۱ ك رکب نالوا هدنرزوا وی هکر ږد يدا ەچ جانا لوتتزرعوداخا كىم هلکنا [ یک هکر دانا

 زمو ردسیروابهود هلیعص كئاج راوطآ رازدبا شد نادروم هکر ولوا هاکو رنود هنرزوا |

 سس

 و ةروحالا راردلیسصف هسلوا لب هسلوالصفنم ناقل وا لصفنم ندنساناهکات زر دراوح |
 |ناروطا قژکعچ تالزکه ليم ك ناخ ناز ولا هلن رسکک ناخ ناربا یتلق عج هير ڪت ل واوو
 هنسکی باهم لواوو یمض كې ةرواپا :ردیدآ كير هدشب ترش ماش هلن وک وکس كوا وو ہیطف تااح

 جک هلی رسکنءزمه هراحالا قعشلیاوج هلی یر یر نک افر رؤا علا یعشلیاوج هل یر

 تانک :ریوختاو هلبدمو هلبريکلواوو یخ تا رب وا اى اوج نلاراحااخ هتک ناس غب كمردنود
 ردنر بعندیاوجردهانعمر یخ د یدرد نوه تاج راوطاو ہللا كناخو یمف تیم ةروع ةروها

 یتفكناح را وةر ا اوج درامیا اراوح الو ةروحمالو هريو حالو ا زن وحی چتر امو هتلکلاقن
 یف E ناریطا هرما فرحت یارو ةرجر جراح لاق قل وارتفع ید ہدنسیکیا هل نوکس كنابو
 موقهوناریحوه لا » ىج هلی رص تاغلاو یش كنا یرابطا دنسک الا الو کس كابو
 قلوارب» هی دیدنینو ی 9 هلنبتصف ربعلاو قرب عرکتا نزولع زیا یرابح
 ریحنلاقب رار د ی خد هفلوط هلیوص ناکمو یسیارود بولوا عج هررب كيوص رتو رک هتربحلاق
 ۱ لب رسک اح نار طا هسانم ءام مقر ینیدلوا مج وصولی رک كہ مھر تالا التمااذاءالاب ناکلا
 لا هنسکنایمارب هج وکه شدا تاملار احلا هنسانعم یراعمحجموص ىج ںی سچ سج

 ہتطاتسا یا هراضتسا لاق كليد نس ەلی وس كن ہنسکو ہر اتتمنالا یب هب اذ ارا لرز |
 مضه دججم نخوه ۳ نیس ةغاساوغینس اادا لوه يمل ءانبلا لع تار شرک ال اقر قاوامضهو | 1
 یرسک كتاح كناحو یعّض كم رکساافنم ما اکران ی وطهلنوصررهراعسا وقلوا ||

 كنا را ہنسانعم لیست باصمرولوا ددوم نیغم الو راک ورزدبا قوش قا کت واب رضا لیمو |
 ةربخا لب نکلا راج هنموردرب , نالواهیش هیوروهدوخاب زدرب  نالوا+یبشهلخآ لینوکس لئاب یف ۱

 كلاب نالوا هدرا وی رسک لاج ريل یربطا ہدن رہ هفوکر دیدآ كره ڈر لام و یرسک كلاخ
 نالوا بوم ہرح هلن دیدشت كا یزانفا تکنالوا رونما نانا ارد |

 ر اکی هنسنعم ید یرحور رانا بلقعغ ناب ەك ایوکر د ايتلا فال ام تربوا ورد فنن |
 یه وف قزآ لوش بوکس كنابو یف كناخ ربا( ا اخالصف) ادبایارهد یربحاتلیتاال لات ۱

 "بونلوا بشن اکا هقانهکرولواهاکو چی روا هنسانعمل زنا دا اک هتساا
 هنسن نلیردلب وبدیدااوادوخاب ویدیدلواعقاو داتبتصق رخل ونوس یک 1

 كمر ورخ مركتلا نزو ىلع رها وب رسک كنءنمه رابخالآ راضالا یتا ضمنا
 ی بلطرمخ هل نوکس كنبسو یرسک مزه رات الا یف هت 1
 كح ەر ورخ وليف كابو تام را ربا كيتا بلطر بخت یه دب دشتو نیم تابوت را
 كبه. ةر هانعم ت تالزک هبقف ڭا و كيم ةربغلآ هنسازعمر كچ دل ظفر لب اتم )رقم هکر |
 نالوا مالموزود لوش هلیدم كفلاو یزکتت كنابو یتف كااخ ہا ءار یادت ےہ 0

 هلیرسک انارو یف کاخ رابطا ہلیصتف كنارو تااح-یرابخا یراذطا ہلا زرا یهر دشا هکر درب |
 یت عن ئاخ ریل نج كلذک لبنوک :وکس كنابو یف كناخ تاوارذخد۔'یجج یکی زا وا یزامخس
 لوش هل رسک كابو یف كباخ زہ مہازلابابلانم ضرالاربخال اقر ك مرو تيرا ھر هل وكس ابو

 ۔۔ہ ھم

 لوش ہلیصفكلاخ رابقظنا مانع هل« كفلاو و شکم تو یف تل هاربا ۀروتسردس هکر در ۱
 لایه انعم کلب هلبنوکس كنان ىق ك ناخ ربذا ہوا وچ یراکاد تاارشح هننآ هکر درب الا
 خلوت واک ددنس اعم نامی بخورماایهربخ نانو غیاب رز رخ |
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۳۹: 

 | تیم هززوا یزولچرتسیدا محترم ی لعلزبج و یدر ولواندرلناهلولمذل و! نامزو
 1 ۷۹ : فانی باس یار اجرا نوک بوی قوچ یبهرا قاغابدحار نماربیزعا

 ۳۹ میت هیت كا نیر تم و كناحرجلاز دہنسانعمربکراب ہلرھف

 »نیر ؛نشواقهدنسلهزروا لۆکە دمو یزنسک ت كنون یف تا هر «ندنت دا تیانهیوصم

 کک الا زدشف د ق اطبزکنکهربنح حارص بح اضرار د یاداشت بالحل وانس النعم
 1 کس زایی اج رار راز: هنلوا من راشن رست ويد زد رانا ءفنرزوا
 ولوو قاداقنى داوي نالوا موم دم باوا هما لار بضفهلنوکیتتافاقو دف
 ۱ ]عین زوم روک واور یت اس مونا روفما هلعطاق لیل دال غدد ازاک(هساوا نکاس
 :زوکو راک ام زاح لای ا!ووحواروحیروصنز الاغ هنشانعمكعا
 سس عوجر ذی تاخ روخآ روحا. هدایزرادعب ناضنلا نمیار وکلا دعوا ولا نماید ومن

 ]دف ین نیک لوش نونلوا برم لنوو ناتسفن یف ناصقنیا هراقروحللاقو
 ان تراغلاخةجاطلا تنم او هود ام ورو دعا یال دکر وخو هوطز روبهناصمن ندءدایز

 1 7 ۳ هستم الاه ان اطا ندهن انعمتالهكالذکر وخوقیفدلا نمایش ن تدرام یا

 1 ندان لب دوا اکی هتاخد انک یو دمت لاتا باھا تاک تالاهیا
 : رانا طاتزو الن یکیزو عا كخال وف ردراهتسن نال واهبنش ہاقوخع او ردہافو جیا

 انعم تک حب ھزار د هرب کیدو د یاب رومواهراحجو ارد ی درب یکتا جالعدبلعت هدنفامد

 و راس هکن هکر فر زدی هر لرش لیت روا هنسانمءمچرم هل رهن لی اراعا
 ۳ روک هکر لنیروک هک ردنروعلوش ءاروطا هلروطا یلواهایسیهابسو قآقآلزوکر روحو یدحاو كلذ هلنیتعف

 ١ وه یاد هاما لاقبیدتیا رورممکتملوا هزفهدابز یس هرفوقآهدانزقآ

 ]| لا زرد یدهنلوآ قا هنششوپزاروحاوار ازوحا هنیع تروحا لا قوا هرزواروک عهجوزوک
 / دوس ید وای نروح زر هک اب یتا یا ضا یا؟یڈلازوخا

 نیئلاروح ہیاصنہکلبردقوب راوح هدمدآ ین یدنباو یک یزوکرقبویزوک لیکر دقلوا های هلجج ||
 ۹ :یرکیلا نزو ىلع وصل ا زد مییشن هنبزوکر شون وک گكِکیزوکكرزوز×یراکدبد |
 257127 ار افطاری جم ترزج ناو ور ید یار
 ۱ ببوپای یکی اریوصنو یب املوحر یا رعب نیعر وج لاسه زارید یدهغمروا عادهتسهرباد

 | كمالویمف ك وعلو ۃالا لعاهعضر) اهراداو اهأبهاذا ةنطاروح لقب ادب ہل تام
 | لا تبا وص اغ دل دباب ہن زار و یسک کنار و یف لناح نويز ام ویسا لکیسا هلندیدنشت

 یعنص و کیلا نو صا یراقدنرغاز یراکدیدنویراوخ هژرونزهوردیباصکا هيلع یل اعق |
 دش :اسو دیلع هل لص مرر کا یب هنس انعم ر صان رو د هنیعمیراوح راضهبیدیاقراصق

 هرببر ز هدننبزش مالک سو هيلع هللا یلص لكنينهکر دلاقحا وما نم یراوحو یع نا ربا

 ما یزاکدہد تابراوج هرروز هو ردیسهش اطاسا, تایراوطا هلوا هبیشبلا هحو یلعقالطا

 روحاوردز دلا یراکدید یزشم ازوکس لاحو ہلیقف لاہزمھ نوا روال نبنوحتایرافدلو
 صان هر در دشت ناب واصف تنه نھ ٰیزوحالا لقعبیاروخابشیعبام لاسقب رربد ید

 ندنمس ةتالوکأم ہلب رصد كفلاو ید دشت وا وو یعص كا یرا یراوطا هنس نال وارت

 ركل و نوک تاجو و صف هوم" یراوح قیفد ادهلابش هلوا شلرداغا هکر د

 لقب ۃكؤاوو یرسک کی ہروھنآ ہروحا هلو شلدرامنا هلکمروُمخاب هکر دقانجلویب لوش ندجانا ۱

 2 ںی

۰ 
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 ۳۹ ےک یس رسی شو تل ا یا
 زا هدف وکم کو دمور دنن بریک لوو راس و یہی یر ایچ |

 دید دنا ضع رو هناعسوهدارمش ەم اجاق ەسلو اولا واری سنز فرار دارا رص

ENS RY ۰حلاو لا رو و  
 قد ارتد ور اوا نارا عزو مرام زذو جا صلة و
 لا ارج اذا اک نیلا نو موا نالوا دیدش«دابز رجالاتولبا 9 شا روزت جايز | |

 رھ یز راس تا اج هایش
 رد دشا قال وفۃریخاو هلیدمو یر نوو یف كناح ہرا فا

 ثا تار ۔او نبض طاو باوک مو عم ك احر اور نیر اترا سس
 زی اچ كرامتنا جوب هلن رسک ك معو یوکس تاناحویعف كا نشه هزجالاو هلن ۱
 ریتم ما زین لاو ی ةرزوا یزو ربغصنەلیدیدشنوا یرسنک نانو یضكناح نیما |
 ةراجنو یتعوم کراس راسا ارواج ام سست هاو و

 نالوا «دهاکوآ دات یصتالفکو هيه نا یف وص هک ارانکیدهنف ار طا کاضوح کل بد هژاش اط ل وش |
 تار رهف كفاقو هل رشکناح :نابقرابیج نارد هزاج جد هاش طی راک کی دار طا تو ||
 ہدٰالو ضمباک او رب3وبیراتانقوقرنوزواوتلر دپا ولوا هدنلکش هکر کچ هک کج ویو هب دشت ا

 شا هرز وا یرقوا سزکی دیر هکر دش الی ن لولي یکی خیار زرد عود |

 داعهلبرسکكناح راج راج _هلیصف كلمې م ناغرارد الع هش اطلواورهدیریف كيتکهدنرز وا هک الزوق ||
 هال و بولوا ضاک ےل عز ذکی ابحت هللا د بل نیکی تاف و یدالوا كنار دبد ك ننک رن دنم وق |
 فولو الث ب سضیسیدزدنآل سقف هس را تباجارکا یدر دبا توعد٭رفک سيدا ؤا کره |

 اقا كر دزخج شوق فر مرق شا د شتو یخ ل ویبض کنج ںی نابود اہ مزا |
 اه ان اذیت یعف كد یعض كلاح د ةرج اورج یدحاو رکا پیج مدد وف وق 1

 یهو یف ك اح ر اجا رد ن طح ن هللا دف یدآ هکر دیبقل کنز ند نزای طخ

 ]اهل دنتن لیمو هل.دعخ تناح تالدک ةراجلا نارروتوكوب«درفس هكر درانالو| ج ییا

 یارک ناتو یعضتوا میم ةرمعآ ناب یر یک لار یو و اا
 داضوالر تک لات هددشمءاب یخ د هضم وز دیه اخ زہ ضم رانآہکںددماطظر ندیم خاب دپ تو ||

 كفا طیف و زلیلسا لاتتوک اهل دیذت كيا یتا ناخ ظ.هلاهراج رد هفت اطرب یک لادمجم

 || یار نوار ەش ترورنضکر واوا هاکو هنن ودنسافعم فیصر دو رابه هیجءاظو هلبنوکس كابو عف || |
 || كا لکن هر وا قتل نم فاطر ج رسا و اد r والا نوا فی

 [روضدخرکا ارد دما وا خارخهرعا ءا حر رج سب مال الکی اک یار اغظلخد زم ھلوددنم
 محو یوکس كاحو یرسک كم مح ا ہدننبالو نعردیدا لر مشره رز وا یزو ماطهرافظوردربخ
 را ریب دآ نش ربو سک جم و یمط دز مه نس اعالا اج اا ا

 :توتلعا ت و وصناظاب تاغاق لج ئدتاتوقخب وع وضو كن اقهتوکس کمو یخ تناح |

 | هناضرج لات رارب دهفمرقچ نسور دك وبق كلذكر وەك نل چسکنردکسکید هنر لک |

 كي چیک كناح نج رال ردح تر دب NERI كانو یف ك نوتى وامقنناذااهرم |

 رد ناطق ن برن بهش بس نر لاکر ديما كساب نقاب یو ی

1 

 مس —

 سا



 روز

 نق

 نیک
 رک

۴ 

Fan 
 ےس

 || یتفكنوندکو ندا ہک ال وار ال ةریظل ادکب یدلیذلوعنمندیاتئارف
 ما وما ہدمآلکوب هک می مردبا نطییدتا هدیبع دوا. هتسکنالواكنن یشاع» ہل رر دک تافاکرو

 هاظو هنساسنعملوعفهر ول وا هلیعف مر ظ حنس نوجکیدنا عن نام هنسک نال والیهلوا شهلا"

 خطخادکن سد زد نهپ لو ای او شهادت هر هزب حامل اهو اعتسا هکر دو
 کكنهزجمه از افتج الا هلن وکس كنافو یف كناعع :رئظا رولا هلار اہتعاڑپ ی سا هنسا مز یا لبلق
 اقرا ارح و ضرالاےنرفنخاو ی اسلا بالا زم اهر فخ ا ضرالاتب حل اق قمزاقولی رس کح
 ا WEEE نب لا والا لماخاعیلاذب و ہل ھیاارفحہرفحلاقب رولکہدەنس اسنعم
 1 اکو یکی راک ل لمرفحتتراخلاقب رفح ماننا فلو قت زرد د هکر وچ نالوا: دنبی د شیدرفحو
 || د چد ازم هکر کم هلک ید مزال لعفرسکه کر ونلوا مسهفندنربعتوبكنی رهو ج وامل وصا تدسفاذ

 ۱ اووف نالف مف جما لاقي زا قچ هدنب درا شدد هک. ندرابلوس ل وش وشر ھحیدتباب ودعا و هلواناینیاب

 | هلیصت كلافویعط ك لاح رفا ردشلوا لصاح هل ةمزاق هکر وقح هلن وكس تانافو یم كناح * رقبا
 | رفح نال ناحاذ از نار غال افت قلوابب رقیسلناقشلرب رب رافحهسالا هنس انعمرب نالی داق ی جج

 ٰدعارایضعب عب هنس انعم یدانق ہت یکم مدھردفارطنافحندو وقج نالن زاقەلنتصف را

 || اکو ےیج زفاوخا انرطراوط هل رمسک كناف فال فا هلوا عقاورفخ هدنآ هکر دناکلوشرفحب
ph۱ لاق ةر ۰ 3 نیاید ی :داوتسا هلی  

 1 قم خا هم نیت بو وهم سچ هو

 ۲ مو یش یل و هدنآ هکر درعا لوش ہلیضغ ںیم رونا زا لوید هربق هلپ رسکكلافو
 || اتتاللرہلا ارق |لاسقن :كہشکد نراشید نآوف ہلیرشکكہزمھ زافحالا ٌىمدَفواروفح نالف

 | || جوا بودا ماف یلسپ یتکئاہلا ہزسھرسکانلااھربغعلطودعضاور تیهذاذا حورقلاوعابرالاو
 ۱ .ںدیراٹہاد ناوخ هلا هیچ داسض عضاورو قاوالخادهیضسب مورف هک درد عابرا قلوالخاد

 | هتسننالوالیاذ ریقطا ردیعسا كتوارب ہل مصخ ك ةلاو یوکس كنافو یرس کک كناح یرفحا
 كفاقوىضف كاح رفا سماعلطا بابلا نم ةراسقخردح لادن قمل وا لیلذ هلا عف كناح تا

 | راقخمالا قغوطروخ تلد را رافتحالا نالا باللا نم هرقح لاقي قعوطل_لذهلنوکس

 ثااکرشح هایم كفاف و یخ كنان نفاسصلا ٭ هرفصتسا یاهرمفکساو ہرقتحالاقب تلذنک هانعع
 عرار قا" "كمروکرقح چیر کلا نزو ىلع رقه هدنعاربقح فن فن لصاذامسفئەبلا رفالاش
 أ سو EE ہرقح ا راهتسن نالوالیلدهلیدب دننویمف كفاقو ىم كو

 وید نوتضح هبا بودبا عج یماع راکت الا بو ین رک الان لاب ِكمروک لی اذمٌضف |

 ۳ كوربه رارجعالا كنریزهرف هرطا قلوارکتختال وک كفاك و ىع كلا كنا ةركلا كاسح
 میا دا كنرا جاو قمر زف هلب دمو یر لک ك وهو: یر سک ك زمه رایج الاو هلن سسک ٰك مو
 وز وا اج یماغ دایدیل وا نی اما کنویہدیضابر ر کاو و دلکد قوام دک رد و یهجوكنغداوا
 یف كز زمه نج الا نیوصبدلوا یل هن ظذ م زا یکی دلو اڑ اجیماغدا كن سسنعقا

 3 ۳ 8 دید دنسهش اطمجترج اوج لر ان ہن نالوا فن لول هوس

 ]اد 1 2 0 نیاردقدوفرجاو ممم و مرغ سانلا خج هانعم ضیا لا ة بالو رح او م نمد وسا لک

 مولف كن ہزمخ لمامالا یدبا شمل کس لوا نس ها ذیل هل تا ولص تان اص هک
 روک لا یعجج كوب نکلو كسر د رجا كلذ ک ك ادلب د هنسز قاب کا ند نی دیج

۳ 

 0۳۳سی سس سوسیس سست



 مو ِ
1 
 اند هی زسک همه و یا كاج دایی زار رک شب ترا ۱

 هدخر با دلومکرر دفیوصیراصلوشورول وام -هدننج ارج هکل ارد هکر زیا نوش کلک ہرضحو یھ ۱ 2
 هلی تنیس دنعسو یدنلاوضجلا نسنولانمیدیئاباموھواپکریطخ اش تلالافبنولوا لاَ

 فن وه لا دو بقف كافینةور ول کر و مطب ادلونکر دوصیرابصلوش لوکس ك ناو | 9
 || یف كي :رضاصا دولکهروهظ نکرلبز وق ن ويفكر د هنن ضا ا وق ل وشن هبا هر وتا

 زدن دهرنکمونددبل اغم باب وبون اطلسلا دنع هاج ىا هترضاح لاقي قمروتوازبدب زبد فك داض ی 4

 یا
 هلن رس ڪڪ ك اح راضطا دعمتودعیااراضحهشاخلاب رد دهد رکب ا

 كٹدرکسكذکراضحوودزاو جو یدحا و كنوب هود نالوا لز وک یمة ےگ ۱

 | ةفانلاش هوا رکی وهلوا یوف هکر ر.د 4 هقانلوشر اضحویدنبارورعن روا ایم ۱ 1

 هدر اینک لناس ةزاضحا رر دهرس تد وج هلبعض كنار تلخ رؤ هل > رو هوم تعاذا 3اض 3
 لاس: ردیلب اقم لتسیخ هلنیتعص روضحا ینمسالاباوریؤاہاسضعم اطاغب راضی قم 1

 ترضح لاق هلب رسک داضر دتل ی درم صح یدتاا رهو لو الاب ابا نماروضح لج زار
 تواسقو رولوا لک ش٠ قملواهلنرعز سکی سیضامنمپ ر وکر صع هدنعرراضم کلو ةا رعا ی

 ٥نْەس هکر ددننکلوش ہنر کک داض و یش ك ناخن سلا رب در م] | هرضح ید ر ل ۱ ۱

 هیلبا كرتیهپداب نسب فلکه رضح هکر دهنسکلوش لی رس کل دا ضو ی له سست هيما دا ء3

 ہانععءلیدب دشنو یم د اضو هلن تف سض علا كلك ت واقل رسک كنانو انیمه ناضتحالا |
 لا ردهنسانعم ةفالا اشک بل داضو یتغ كيم ۹ وا و وهف لداضو یعضكيه مٹا 1

 | دوسینعیلانا طفف ضمن پا لاقبوہرضحم نیا افر تک هيف یار وضو تن | 1
 بر كر ذوعا ویلا هنلا لاق زد رضح لر ناخ تدا یعب ةر وضح فنكلاوهلبارس نط كنیدوف | 3

 یا روضح موقلاقب عج كرضاح هلتبتعص روض ءوس نیط ایا نییصونایا نورضحنا ||
 هلی ك داضو یش كناحز وضح یدنلوا لامعتماہدنسانعم عج یدہازدصم ہدنلصاواونورضاح

 ردیدآ ید كنهلسقر و ردمدآ ءرہشر هلن وکس هد اتو یف کناخن: تومرنهح ردیدآلرب رب هدنع

 مساو نسرلیف یه هرزوا خفیلوارمس !كسرابد رک ار دنفلقر او مسا هکر دعا یکبا تو ہلا ارضحوا|
 تودنا تفاضاهبناتیلوا كسرابد ۳ او سرب دتیومرضح اذغ بولق برم هلبارع فرض ال نان ۲

 هدصربا ماس ر دهلب وہ لاح نسردیار ور قوم بولیق برعم یرضح ید نسر دت ومرات ||

 سج رس رام و ردیدآ كرېشرب هره مار وازارپ دهن هلکتنرکض ربا ماۋ وب 1
 نالوا بوسن» هنومرطخ هلدیدشن ك ناب و هتک اد اضو | یتف ك اح ییرضطا ردت جا | :

iEرصصح ۱ نالنرض ياو هم راض نا نمنالفلوهنردیءج ةمز اطا رد غصت تنو مر تخ  
 أ رای دید رج اضح هروب رهو زرد یخد تروق ولیلاباک !هدرابد بو ردند رایت هکر وا اجى 3 کج

 عواید ہدنلاحیل٭ هرکنو ہدنلاحی لەفر مزا توا فرضتمزدةفز عم وو توغل دلو م ۱

 :كنهلمهس ءاطو یخو او بطوو رازی درج اصح بطوا و ر جج بطوارپز هزز واچ هغی : هی زد ۱
 یظس ]| نظا هلوا مولطیساتفم لصا لرصص> هکر ونلوا مهف ن درر زقتوپ و لرد ءولاطدو بلو کس |
 منم لبق لم رو ظعلا ردیلباقم کنحابامکھ نضانعمرجح کها عم انک کت هیچ ءاطو یف كن ا
 لوشهلیدمو یرسک تن اظو یف لناح ةرظطاو هلل رسک ك اح e aer اشسرا 1

 نطظتحنا زرد لغآ اک آهک وا نوسلیا ظضحندقوغضو ن دل ار تواءود هکر لوح | 7

 تئارفیظتحا مشهکه دن یشلوقلنیل است یراب و ی شا اج و
 ۱ کک یدلید یمن یاب ىدا ۋا سکه نیک وتایققو سنا

 رب سس



 ۱ نیدونسفبهک هنسکرهولضتیانال ف مہیلع :رصق موقلا برش لا قبر ولکدەنانعمء لا رصحو ۱

 ید ہفاقارضاخودلس انعمودع كم کس هلو کس ل داضو یعضكناح رضا ردیلب اعم لود هک ۱

 | كيم ریشعا رضا هتندعا یا زضضسالاتب كر درس ناضح الا ںاضحسالا ادع یا نیرغلا رضتحالاعتهانعم 1

۳۵۹ 
 سست

 | PE لال اس رازہد ید ہر یراق د و فام ر زاص وار تص  رفاکلان منہجانلعجو

 | نی کس یشاف درا كنب کس هود اردن دکور خوه توغارب هن ززا كن هود هکر اربد هعددصد
 | تاد خد هکتیاهظاحا نیصخ ودع راح واک یشاقلوالرس وال “زر دبا کی بید ن ہتومو

 نر ضم ان ةن قد ود قدصا هرزواهح وون هدنرزواكنهود راضتحنالا اراصحو ةرصاخرنصاح

 راطحاو امتی لارصحر صےب لجراارصح لاقب قنوارجاع بولر وی هلتفف ریصذطا ربعبلا
 8 و اجواكنيلاعتیراناماو تفاضیامهرو دص ترصح لا رارب د ید هنغآر اط سکو ک

 ۲ نه دروکرناج یس كاس كنس ہا ترصحنویفوکو شفخ اهدنفل رش لوق ینددروس مهرو دص

 ۱۱ یدال یت بهنام د نل هج ترصح ب ویدر دلکد زُ اجزسدق هک هیوبیس وردیضاملعف هحر کک

 ۱ لزبد هلها نعرصسو رارد َأ قلا یف رصح ندو رر د هنع رصح هس! واز داف اک بودیا ع انتما

 كناح ر وصح ا هنسک نیلق اض هدابر ینرس هلبرسک لداصو یف لناح رضا هالو وا عج هلیلها

 ۱ هلی اد اصر رد دق الا ترضح هنسانعملیلحالاهفیض هفاننالوار اط ل وب وص هلیعلد اصو یف

 | رضا یکریصحرلریدیحد هب هنسک نالوالیخح زوضحو رار دید هنيا ع اچ هنر وعروصح و

 || رصضح او لجراارص> لا هنمو هنس انعم نطل!لاقتعا قلاب نراقهل ن وكس لد اص و یم كناح
 ۱ نئوافسلا نمهعنماذ| ضرلاهرصحاتبکساانالاقكع منم راصحالا اھیف لوه ءانبلا ىلع
 تی رس ارد ید ەکعا قیبضت ینسفن یدک( یشکو مت :رصح ا ناقیلاعت هللا لات اه دب تاب

 نوک كنه داضویمف ك باح ۃرضحا یسفنرصحا ینلعج یا یطرم فرصحاو لوب
 رہو وڈ نما هنم ده ٹعنالف ةرضع هتک لا ہنمو یس ہروجو یف

 ہر لاک تر کس هد هب نوا فورعم هلک د نکسرد ردیدآ رهشرب

 ۱ هجیاشبیانالف رض خم ناک ل اق هتس انعم نر فور وضح هلیکف كد اض و كم ناسا ردبدآربرب

ERRORS SNORE1  

 ونار اق و رولوا كم دز دنا داب هلباربخ ینلوا ب ۳

 ۱ ۳ ۳3 و اراضحا سر فلا رضحا لان كمتر کس هلب رسک كنه رسکل ننه راضحالا راضحالا ەرغە هرضحالاق

 ۱ رکی ارض سرف هنهو رحم سره اذه لا هلب دمویرسک هل داضو:ینوکس كناحویرسک
 ودك رک داهل ټوک س كلا دو صف كن هلممم نیعودعورداونلا یموه و راضح لا ال او دعلا
 ۲ :درضاسوهنس انعمنالوا نرک اسهد هی داب ردیلب ام کت هیدان هک نالوانا کاسه مشت راسك لداض رضاخ ضاطا

 ٰ | لر دجاح هحاجورماسهراعسمکتنر هام نشر لو شا ما

 ۳ ویو ہی ق»یااذک ضوم ضاحنالفلاقب یا ی میم نیس |

 ۱ تک لداضو ىح كم رض اصلا هنساسع»ر ایم ییجارضاح ہد دشت اد اضویمض كناح
 ۶ دم مولا ةرفکورفاکل لم يج كارت تالذکن تل ةریضط او ةریططاو ییجلرسضاح

 ] ایرنا ةد اناا لها نغنالفوترنماطا لها نا نالف لاقبرداب وکو راز رانا کی ب اغم كناب ا |
 ۶ هو هنسک نالوا نک ان ہد یدابیودب کت روف ەنککنالوا نکس «دورض اسم دیدشن كلاب و هلنرتخف

 i افلم نزولاو ر اضحلامب یاد طه دو راک لاو یخ تاباح واضح راضح راد

 7 ہہ ار از دوای لوا ثعابهکسادنآی سیکیآ ران وب ردلپ ولدآ نزووزدلب ولدآر اضخ ینعد
 کرک هاضو یتف اح رضا ردیا نیم وبدردلمسوبنروک نو صدا هباشم هزدنبولدآ |

 “ هدو



o o» 

 ۳ یرسحا دواکتخنعاضمرض هرس ر حو رار د خد ہزظن نالوا مطةنموهتشکالرو رتسطا هنرس> ||

 قغوطز وک نب روس یک یی للبتق ج كربسح هلبرص كفلاو یتوکش تنبسویتفكناح |
 كل دهشاامو ی دلا ا لوط نم ہرظن عطقناو لکی ا ینانلا بابلا نمارو بیج رب ہرصب نسنحٰلا 7
 کال که ضف كي رولا رب د هام كنامرو هئامر هیت یدموقلوا هدناملع هنسنرپلالکو 1

 | لات هنساضمربختفاصوا نار وک بازو کد لير سڪ تنسو یف لب” یا رظن نالواعطقنم ||
 ككباوزرآ ہدایز ییەنسنرب ہلئوکسس كتبسو یخ اح ۃزنلا ربخنا رک ارسلا مرک ال |
 | رسحزاقب كم دیاوزرآ ییهنسنرب هلو ہانوکس كنتسو :ہلیطف تناح كل ذك ريا هرکصندق داوتوف ||

 ترسح لاسقپ قاقرسح# ریسهلا بفهلتیا عبارلا باسبا نم هرسحو ارسح رس ىلا ىلع ||
 اهشیر طقسیا ار حر اطلا ترسحلاتقب اربد د ہککود نون شو فرب ت واز بک یر غ
 لاب لربد ند هکعشود بوت هودوقلوا دنموززآ هلی دد شتون كنبسو هلت نا
 هلی دد شاو یخ كنبسو یمض کم حا :لربد هنکوب هود هنتر وو طقس یاربعبل ارور حت
 ردع نطب نورتشیانورسهبافصا ثیدطایفو یزومیارسحلجنر لاتش هتک نانلوااذیا
 نوک سس نشو یخ ناس شا ردیعسا كعص ومر هدانم ہی دیدشتو یرسکتنبسویعضلوم

 ترتحناهناک هفیظلیارشخ ندا لاقرولوا :دنرلنآرع ميکتلوا فیطاو بکر ید هْغالوقلوش
 زالوا جو هند خد رشح ناذاوزونلوا لاهتسا ید هدب رخ ندقلوقو تددحو تیر یاارشج

 | رار د جد هنفیطا كنکایقوا ز شجر ولوا٥ اکو یی کپکس ءامروغ ءامردر دصم هدنلصاوباریر ۱

 مذا فیطلو دنیا زدن وکینعب ارشح هنرشحلاشرارد هد هنفطل و ہنس هه آی یخ ددلزدنوکو ۰

 زد طنغ هکر دوب رهاظ هنسانعع یر هد قوار دینع ارس ہللاربت هل نینجا قیا 5

 ردلکد ینرمدقوا زدیزلکلی قواد نم هکر ردلکد نخ ورد شید فطلام ذ دقلا ن ورش راه دح اکا ریز
 ینخالام یل رولوا فل اع ید یکی دد نانس ند ی رنرشح ہدنباک مان دغللا طیصكناشاب لاکن او

 نوجو نوجم کت ہدیناەلیخضو هدلوا هلق تناحیدتبا تناکح رشح ماہسورشحمہس شفخاو

 راربد م٣ کف كنانطن وزر د هب هنشنن قا هلبعف كيج ن وجو رار دطذو طدودروودروو

 رشا موبهنمو ممتع جیا ارشح ےھ رشح | سالا ترشحلاش رولک هدهنسانعم عا عج نشحاو

 لوح وات یراہک رد تیاور درگ قورس. دوام تومرشجو

 نالسفلام هنسلات رشحلاسعیز ولکهدهنس انعمتلالها اهر دام وس نفر شلوق اوەترشخ ||

 كندر نتفق ںلزک تارشا ارشحلا ی ی)هدرخ تلراروناجنی رو هدنز وز هلنېتعف ةرشلا هتکل نکا ۱

 م اسو دیلع هللا یلص كنيت ,رشنالبا ر قجالوامجج هلی رک كنبشو یف كو” شعلا ن ی

 سشحارش اطا و رفکل ال دلا وعت امل او دج او دانا اسا امسا دسج ی مالسلا ةیلغ لاقوز دندن راشرش

 یک لوزج هلبقف لواوو ینوکس كنشو یف كناح روشےلا بقاعلاو قاخ یا ید یل
 بیمه ا رو هلي لوز وروشحس خلاف ات تا شمقلاقیرانبکرد )۳

 PEAR كا هلمهمداصو ىح كناح ر صحلا یوم هروشطا .هنشانهم# راخچراشاط

 یه اظربودعزصحو هب طاحاو هيلع ,قیضیاارص>هر یخ نا ا اج

 رصخوەاٰوطاحاوەُ لعاوفیضا داد دا هنور صح ودعلا ارص>ل امن رارب دی هع

 یرسک كل داصو یف كا زیصخا هتسحیاروصحو مفلجراتب دیش اوس ۱

 یبا یکبنجرولک هد هنسانعم نایربصحوردروہشممکتررد ید هار وب زص حو هلی ہلدعو ||
 یب دلوب تباہن نابرولوا رہاسظ یرقرا هدنناب ك: هودو كتا هکر د ینیبام ككرطلوش ربصخ یدینا ||

 نایاب د ها ند یصخو نوه دلوا هداج یار وزار دیجدههاشداب ربصحو لد هر

 7 كا
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 لار اوراید هم رول ر سهل همجم داضو هلن اف صخواهضاضتفا لعامل برقي ملاذا ةرج هلیلب تنالف |
 ندکبناولیئار بیدساو رخ هلو سک كارو ی تناحتر طول لک نانو تراکب ۳

 و مت ؟نالوا ندکیناوكسا ںیرا دلوا شعب با د سد اب انوا کل رد هشآلوش ہی یحو شاخ نالوا
 انور ا نوساواترارخ یخ كزک ن وسلو ایت ارج بضع رک هنینکا < نالواولنرارج ہربر جو

 یا یف فمر ورحل ماعطلاذهادیج ال ین لقب هنس انعم تزا رخ هلی كارو یف كنا >
 اف ون اض مت فا یخ نا راو یف کاج اورا ہنسانعم قابلا ل مهس نعودججملاذ

 دوو یراماف لزا کد بشم نج داوخ دید كنبو یی رویم لاح ةيرورتب ةیرورطا

 روزت هک لا هراکشآیسلو ندنسەفثاط هیزورح هلبصف كناح كلذ. یرورطا :ریشلوا 4
 او رز هنس زر دنوکم استیاهنر دیک اسرس داده کر اب ین دوش هلبص کا ۱

 ورسابنوک کا مومو رسا یخدردنزکهکرولو هکو ری اب مک یزکادورح کد ولو اکو
 رخ ابا هر ارج دملا حل اس قلوادارآ لوق هن كناخ رارطا زار ابا

 Eta رحیر دصم لوک »باب نکلوزدیلبافما تديفر ەلد شت تاب و یزمسکتنارو

 | كام هک« رخزکاوالصا حر انصادافیرحرصلجز ار حبلاقبرواوا داره دی دلو ارح لب هیلصا
 | ننعفاز باب تر وما نانلواکه ول شع یا هرحح لج ر ارح ل ادب واک هنس انعم یاس وصول
 ۱ RE باو نوعی از تایر وک نیا جاقرلاعفاهدر اه :زجاباورولک
 ازار د هلاک تاه رارجالا ,ارورجو ةرارخوارخرحت ور و ارت تناف مو
 1 دا لرارج لنز دیحسخا اومد یر یک
 ۱ ںی نیکنالوا نسوصیژ هوداهلنسک اح یمض كی نسل ,اشاهعارارح ہللا
 نصیضختهنتهدخ لنت یادخ ۍ دلووررر د ید ەکمنادازآلوقو کتا شق یک تروسم مرکلا
 ]| دتشم ەنسنرب رارعضالا وارعسالا نیک تمدخهدجس و كم تم دخ ہہللا تب رز د ید هک ما نیعتو

 لاقت :اربدقت بویلناروا یبهنسنرب هلن وکس ك وکس كنا و یت كاج رسا ی هع رخ ویلا ارسال اب قوا

 aaa لوالاو ین لا بابلا نم هررحاو هرزرجن یشلاترزح
 1 توس كلازو یخ کل لاج هرزطا ضح یا ذیینلاو نیللار زحلاقی رب دید هدزوضوب
 1 ایس .تنار با یدصامر خو یسفن ۃرزحاذھ لاشوءهراسخیا لامل ا ۃرزحمذھ لامب
 | كالا دا ہد کیو زاتخمندنل ام تاک میش سابلا نیفنا تاز اا ثیدحاقو
 | روید ون وک كل وی روزا رکچهبد که لرسکد لواوو هلق كن احرواررطا
 | هو هززواتمدخ الاحو هلک ت وقو تدش هنس اضعاهکردنالخوا لو ہاینوکس ناز وو ی تناح تالذک
 4 7 ہوا شما تمدخرونه ,نکلو هیازہ هتمدخبوشرباهلاکهکر دن الغوالوشیدننا بوقمد و

 ۳ میت یف ك ناخ هروارطا هانععهلیدیدشنلورو هلنیتحف
 ۳ د كنتو یخ تامل رد دنکو زور دیدم كیآ لوش تدنرپآ مورهلپرسک
 دنا قل وت تنفى اق الا بابا نهار سج هرجا یعارز نج یک ترسح لاقب هنسانعم
 e كنس اا یدعت الو یدجتا سچ اب اھت رح لاق یکایک

pirسا نما فاشک اناج اهل ںیہک ك زمه انجالا رانبالا  

 رصد اق قلوا نواز بواروب هلت روس .هبی انعم هکم هکر وپ ابحق كنس
 ۱ ۳ لا او ہلاکت كنبسو یر کک كرمه زاہضحالا ابعا دا افلا یاب سک
 زا ۳۷ قهر وا هلن ۱ جیم زالال دز هنا نارو یک ا: مرک نزول

 ج حس



 نورذاح مینا لات هلوف «یرفو هنسک یهر وق هل ثالادو یف كلاود هنسانعم فوخ
 | نوبهأتم نورذاح نالوا عقاوءدەع رکتیاوشا یدتباشفخاولاذلا عضب اضبانورذجتو
 .ةتردحلاا یدتنا اره رهن لک دکمد نوت اخ نورو هنس نم قاری عل واز ارد هست

 زولکی راذح یمج هکر لرب هعطفر هززوا قو هبل هف ہلفیفخت كابو ینوکس الو یربنک ناو ۱

 رخ بیو قد بیام بای وو یمن

 عیب رفیا | ۱
 نئوکس كلادویرسکتلاخا اح ناب ذاا نوساوا هدنالسرا لركن و سلوا هذسورخكرکردیب وتن ویب |

 هکر دما رغم سوا هروح وا: هنس مک نالوا كانفوخ هدابزهبیفضت كابو ٰیرخک کرو |
 یزو راقآ نت ابی نو یخ کا ا وانا rr هلا یلص یا خن وفر كاوسر |

 3 وام هزار تر یخ ص ریل ات هیات ك ناس نکا
 هحل ہرا یک شما هدشن ۲ اراشاط هدنا 1و هلوا قوح-یراش اط هرق هکر دوب ل وش هلی نصف تلاح,هرنا 1

 تارطاو TE تک ك ناخ "را نا یک طعر ولک هد هنسانعم قلنسوصو هلوا شءوطزوب |

 هلنا نوت اواو هلند دشد ئانار و خیل تانک نورطاو نورطاو یج كلذکه ید دشت كنار و یش ك اح 1
 نرخ زر حلب دیدشن كازو ىف کنئاحو کن همه ؛نوزحالاو یکی رلکدتبا عج قو ضرار دراثفا مج |

 هبهو د لوش رخ و ر دفورعم یرحن لم ردندلاجز ماللیعا هلیدیدشتو ےن كنارو یف كناح |

 ردقلزسوص نالوا هدنوکق عوصیدشا لغات ۇ تط ىع ةف ىل رح شطعلادش !مملوقهنمو ۱

 "و رص كفلاو یف كاح یرطا ملا نمو انزو بک ناشطعنبضوص هلبعف كناح ۱

 NEON نقف كاب نام نارح کش اطع یجب کک اح دازطا یکی شایع ۱

 طظسو رحو رد هتساتنعم دازآردیاب اقملادنم هلبط ك ناسا رطا زولواندنوتتاب بولوا لاعف زو ||
 هدزونرحو هنا كاما یسهرواواو یر ْموقرادلا رح و لمرلارح لاش زولك یخ د هنس انعم ||
 هلن دخن انط ےطلو ههحورح لع هس طال اش هنسانعم قاکب رارند قسد هرب نر وطهر طب ۇلؤا 7

 71 هدننباو زارفرارادیجد ار دن نمک + نالواندنسهئاطجرا ےرحو را دوم

 لار جدا رمز د ةا یک كزاخ نارخا یاعتهللاءاشا رولک یریسنقن كن هب رورح و هبرورطانیبیا

 ةتسا روات نحر ؟وکرخو ہرزؤا راغتضتهغضر دهید دشن كا بو هلی كن ەز مهراد یشادنرف
 زرد تند ھدوابنالتو شاعم تاظدلو زرد خد هنر وب وهآو نشا نهم ماچ خ فر د خد

 هدماقمولو ززادی ندا لاتا نار ن واش لر قتل ار ارح او هنککرآ كنبرقرح قاسو هنمانعمهیحدلو ۱
 لز وکر ور دلکد اخ نادتفل ام ع و ماخ هے و مخ دز وخ ناو هک فن لیل ارج نہمب |
 IE DE ا

for 

 || هرخت هکر دوب جو تكيونوراریدفیرذح هنبوب كنس هرح یکیا كنس هلبنف لسی و یدنپاز

 ا شا تو اما نیع و 3 راز 0.

 || یرحو یرحو هرزوا یضفیص تلف مج زولوا كر هدنقبقحوب ارز رولوا عج عج نلکر دیعج |

 | هتسانعت شا قز وص ہلیرشک كناح ةرطاو ؛رونلوا یر هدربولشلابط هرقنعب هدرش هکل رد ۱

 || تا ردنتغلوا ار وسکم قاقك٭ رد ندارد ورتو نادهرف یزاک هتنار وسکم قشاج كت ەرخبو

 ۱ ةسداز الو ان ازرکاورولوا ندا وبهیارولوا دنازنونندیرخآ ماەسرولوا الف تز وكوبر ُ

 نرم

 -۔



es 

  +40027 708ھ1 الا راداطا دا لکع هدایز نینتا مولر ر فا

 زوکنالواولطیلآهدنقارطا رداحو هنسکنالوایماضحاعیاقجا باوا ولکنرد ندزرا هلل سکا || ۰ك
 | نالوا قلا منج یماضعا هلن وک یش كلادو یت كناح ندا دلت التمااذانینبعلاةزداحتفانلاسف
 7 i لربد خد دخل اص هنیکنیکز اج وسم اجا بابلا نم اردجار ادع زدح لایتقبولسک
 ردجا ٰیعیزاکندل اعفا بابوبو لفس الا اهتلسر ادا لوالا ب الا نم ار دخاهردج ا ةنتفسلا

 ,1 مه ط> یاد ہلا ہت ری ل اقیرارد عدل اد تن لام كل نکی بلو ات یو ةنیفسلا
 ا درد رفقردحلاش لود نده تجر دو یادمنیالویدمنازودح ما تاجو

 | نوک الا امت بولو لوط ینا ہدنفارطا نوک كلا دو یف كناح ةر يطا وإلا تاببلاقم
 ۱ و یک هود نالوا دچنرا و فرق ندنواهینوکس كلادو ليم كنا رام ا
 ٰیروقچكرلترتضف ردخا زرفاظدغالوفیکه وکر وفاکلا نزولع رود اعآ شع ددونراوف ٹونوا

 انو زدییکط وبه هلی للا دو یخ کلا رولا عمو انزو|یکب یصیاب تالواشیناو
 ی )ید هکمنشرودحو كتا هخشاهلز پتر ودا ننینیادغشا ندا هکردناکلوا طوبهو ||

 | || یمن رپ هک ئوز مھ رادحاالا رادحالا :مرون یا لوالا بالا نم ازودخ ردح لعچزلادلج ردح

 ا برو در مک تکوبنرافنالآ هدفا ارطا كربون هفک یا هلون دجا لابن قربا ندنرب
 ع ا اودي اقر و جو دیس لا فب ترکو ع اجا لب كلادو یعق اح رود نارو نزاع کج
 رجلا ةرصبلا لا تر دا لوقت هنس انجم طاب جا کاش ہلل سک كرمه :ناتضالا کو
 راح سم ابا یشابز کم مرکل نزو ىلع رده آ ںادا مو چن کلا دو رك

 2 مح هنسنانیمریصب هفدح یسهرقزوکه 4بض تانک كل دو قوکس كونو ین ۱

 1 رو اک نا هنیعهرودنح یلعودنرعزدنح لع وه لاق «اطعهلوکس کوا ہدتبامو
 ۱ لاو قوکس کونو هل رک ناج رانا اکیا زاغن ورق
 [[نزوک هکر یا تاغ رره نیم هر وبتحو یمن يه یمرقیوک

 جت دیاد | ردیج
 مرک نیل نو فعال ا غردح رند بنا یک نر یک لاو

 | یمن دنبال جار ةرببحما یس یذلااردت ںور مکن ردم ا کیتی یهو[
 || دلدار بتاج لانو اد کب وف ای دبستان یا نکن |
 ۱ :وکس فا دو یرببک نواب دعا یدتا یمن خساوک ناچ بوروکه رک ن ععادسا ||

 ہیر کک ہجوپ نالواهدنب رفص بولو شیروف یا ندنغلفر اہک هان | یس
 ۳ ریبحورابدح ةقاَلقبءنعم لپ زسیکلاذکت ابو ییوکشكلادو ہابرسک

 ادو یریسک تااچ را یپابدح قوت لاقب مساعی ل فان قرايجلبدمو یرسکن ابو[ رز
 لا نم ارذجمرذح "یا ترذچ ر لاعب هنس مردی قزعص هلق دباو 4 هلنوکس

 را ہنسادبنعم هبنتع هنسیک مدیا زا قحا هلی سکكلاذو یف نا ربط: مبل
 ذح یج تانک لی رمق كانلاو ین اح یرادخایبچ نور نفت هام نوک لاو

 راعشا ضهبرذحو لات هل ءاش نازو لکی شرف ن یر فن هبرذچو رواکییج ید کن ویر ذح ||
 7 عن لوشارزرد شه دن دزاد)ونهلجوب ہوس ہدقدناوا لاهعتسا یدعتم

 ۱ اس شرق نر کد رض ای هیدتملوءغم وا
 هرذح ږاو مرج او لر ول هلی تنها ذجااراو یدو دپار دخ کرد ھتس انجم

 ةرویحا ردهنسانعم ٍردحا لمس بمان وا ترک تنارو یف نا زاذح |
nتتلو جو وه مجمع  en aسک ت  pgm TR YS TOTبوس سم بس سس سو  

 ردنح

 ردح



 راجالا شاطیهنبتقف را لوادر وا قروفز و بار خر هنیتلممسکهباداصوهلت احلص>
 71 آران بیا هرس کس کن راجعا یک اح راحعا اوم هلبضف كم ۳

 PEE نا IER هلن وک یخ و تفت طا ا

 چلو رادتغا لد هلب رسک 4 هس انعم درر اک اجود كناشدا رو رونلوا ۳
 لوتیو قا وش لوق ید جنرال مت یرزو ردفضفا دکن کو و رواک هدهتنانعممارح |
 امر ح اجارفج ہک یز رش لوف ددو ارو الخ اذا کالم اوز اذا لا موی نوک رشا
 فوضماتدراآ ۱ ]رد لا تھ وب

 هدانزوا نکلو نواب هدفا رطا قب ز ژزودادقم دزوئوا بوکوخ کو ناتھ ماشو ۱ ۳ ۱ نرو رزم ی قوا هو بو یف 8 را ی دروس
 ریو هرجیهنبلس انا هح ان جت نس لنت :

 زن توکار جو یت کرا
 لأ کیدا كن ؟رب ندلاجر تالا کت ییا دت رد یک رر ۱

 ودر ولد بلوک یس امر 2 :

 نضام را زونلوا قالطا اد ہما رخ رخو یکی اتع ابار تسع را
 | تخت ییفک كنم ست یس ھو آهو
 یم اه رخ هلبصقف یخو نیم کلا جاهای نره لا

 مک بسا ةر اوف زر و تو از
 رد سنا یاس رسم تشات دکر ارو یندهرب ید والی لو طحم
 ررید خب ادوات ہدنزغ یرقلا یا ہ اف ۳۳ 2

 روخ ات ورچان بلوط یه نالوا شن اوم رخ سازی ناپ ۱

 ر قلوال وعفوب سد ةيفوق هما جت مر

 ناروع فخری ربا وک كو یاس نازل ود رش 1

 و ا وب اپ راد یو و شاذ فقر

 تراس تک قد ضد اقا رخ ل ی انزوا

TOSI ۳یخ کت و نوض وم ری  
 یف كنا اما ردزانغا تماور هلیجقفابربخ ےن حجر تک

ntهو درس سرو ور موسس رو  an angےس یت ت ےن ت و وہ سس ©  

 دہ

 | ردندا كنس بصق همام چو زداکد حک یکیدبد عطق هاو هدخ اصر اتو لوالا < ۸ كی

 ترس نا ر دو ینداو مچ وص له ده اه احو یکی تاک تابش کاش

N CIREنا یوم هوا  

 ا

 ۳۳ نما ٴل زہد زەبج ناقخ هدزوک توالت ضب نا اف اه ناک

 ۱ رب بسا وو ںزوادخسوا یزو لفراکذورکد وڈلاج وا 0 اراک ردنرنکم :

 یوم

 تاسست

۱ 

 ےس تی م

 کلا

 ا



 همابقلا ¥ ۳ nê يتلا: بس ERT واشد مایا

 هرروای و لجرفس لخت ناو اس ریا فاعل واش نا کس ند این افر وا رنک |

 7 ادکلہردلکد ید نوا ق ورد نوت قلا كن وب و یدلاقهدنف

 ۱ 1۱۱۵ نی تیک نو نامجو رقم دهلی اتم

 و اعلقعامار دغا ات هلقنوهلقع یکی دیدر دلکد نوعا فین یرابخ فلا كنب نہ وجنکلو
 دو اور دلکح د عاظدج ویرمغ ندُسن ان فلا ہدنلامعتسا فربصنبال كەز وب زم

 یف كو ودنلوارظن هدا ثر دشفاوا حرصت هنغیدل واتان لا تار اج ہالیضر پزی

pe 
 © هن ناط نم وجار هبتلصوف ضرالا نف ءاظال فضا عنترااذاكذواتح تیلاتزخ ۱

 ےک ك اح ما رول اتلمدرتصق یخ دره دقض کيا و ناب یکر عن سک نالوا |

 ری ارظن دف ورجنهاوجو هپ هلک ت قیقح تخل لها ۾ هکر کم یدنبارورمیکتنرولوا بفلایخم ۱
 شش زا ہل وک نانو ی رسک لاج تا هنلواقیفوتوویدرداز طن هب ہک تروص ۱

 | کلم ]رک کود مپ یدتعرابتحاو زرد لب هزمهر ەپ دزجاولقا هک یدنا عصا |
 ۱ mh آوا دطاسا ی هسزر که هنسنر هو یس راډ الو هلی رس ؟كناح||

 | تدان هکر دتفیضلوشهلبنوکس كنانو یمض کئاح ةزبحا ردیعچ لر اتج لئت رخلا زا یکیراکدید

 وہو هنساشنعمهوضر كم + هرکر هلی وکس تان یف یاب ةا ندنقایض نالوانوچبا با

 : اپ ڈر خادا ازل بابلا نم حمد نیع تو لاقي مچ موس نخ بوک نت: الا ۱

 ۹ لط ارنحلامن زرد ی دهن عج روس دو ي سبدلارتحلاقب قم وا نا د هند بوت رکو

 و نوكسكناحوىرسكك نہ مہ راعبحالا نج اخ طی نیل نوک وو
 لا نزول کوا تضعلا نم نم عا یا ربحا لاغب کون ندنبضیت اد ہیک الذکی سد

 اہزوصقم فلا, ی یرکو لا رازہد ید هبالب رکوم حور ازاہدنآرانالوازفاسف هکر دموقلوش
 هد زرد جد هه ود عظع وزولوا كع دالن ؛میظعهلباهد وص2«فلا كذبك یرکو جلا!

 دن پک اد هلگر د ہمئاز فلا لا كو بو یرکوبح
 فلا خلا نورو زاسلوا حد قلوا لخاد کان ءاھاک ا ہلوان وچ ا ٹی اک ف لا رو راربدۃارکو زیا
 ۵ تاوان EE ارکد ودنلوا ق اک آهک ا اردو لام كن :وبندل وضاار ر ردلکدیخد(ق السا

 ۰ هلوالع !ندیضو نکلوهلواش 3 عدردلکه نی اتقا سک اک دارابح یخدهدیزانج هکر دوب

 با ا0ز لوعت هنس انعم خا ششخ زآ ر دص ملبن وکس كِانو یخ كناج رت آ هنشانعم
 7 ات هدر دقداواوز ابن در یراکا هی لوکس توی كناح زحو یناا بابا نم

 اصن اس كبره راتحالا تا تعامل تامل

 | دهرکووا ارکو یاننج لا كا تادح | فیض نالوارکذ مرکتلانزو یلع زیتعت | هلوایرتوا

 ۳ و REESE دن دآ دیش رابکیعنج كح ارد اص
 سام قوذ زیحس نکلو رداطعانالواقفاوم هنسیلصای انعملرتح مهیدیال ۱ کل ع دندیکم

 دیش رکذ تاسف ةعموصلانرو ىلع روا رد اپ دب وس )با هنلنمءا وهدحومءاب راپ و

 ۱ تیقلادع هل رسک تك نانو یف كنا رتاوحا هنسنانعم هفت هج راو ذرب
 اض نه هان ,ر دل دل ادح ول وەنسانعم٭ اکو اک در یعاهوا ن اع هلی لااح هرانطا

HEنیما مر هلن وکس كلاحویرسک۵ لانهزمه .رانحالا. ۔اید اما او  
 دال ھر لاس لا ندزالو بتونه یک تاج یب هد پور بندر ناک



+4 ۹ 

 | هرانون ویرلفرح یا جت لار زر و ابد

 كناب EAS رج رچ - ردهرزوا عایشایداقماذتیو ایم ہدنلاح غفلت كرات وار زرد اد ہ روپ جت ۲
 لنابویمفلیج رابطا ر د هنس انعمافحرد نع ہدف تعلیم اتش هززوایرنکتاناروینوکس |||
 نادنضغاب ندقلجاا ر ولواادیهدسکو که هکزاربد هنر ارج لوشر ایجو ہنس انعمهمز رخ ەر ونه دا ۱

 :وکسك ا: ویرسکناج زبخا:(ماا صف صف رد ہنسا عم ترارحن انلوا کد لاک الا
 .هووتسانعمزورسورانایارومح هاب چبا "روبطا" زر د دەر ارمحوراو اب ىز اب دلکنآهکب کس ا

 یدنإارف هوس بد نبرد قو دن لوا قالطا ذی لو واک ا
 هاب دوهب رخ ورد هنس انعم اهن و اځ زس ورح یدتبا ییطصازدفزسانعم ةيهرسو رههنسان

 روحربحاریز رذهضفا رنک کاو ردنفل ید ەر دن وتا ینو ر ابحالا تهك ریموت |
 قرور قزوروبخەتلا او عصف قلوآ حوتقم وا یاری سوال یا |

 ۳ زابحالا لغٰیرافد سد کر قو یکم كِاحَوُی رک كيمهربها یدروناوامچجیخدفرز

 رادر دنصم هاناو کس كنار و یشن كناح ربا ارتا رت یا ربحا لافہ تل پ بونوقر ا۸ی رسک ك ل ەز مه ا

Eممل وق ن؛ناکر ولوار دص ہلیھقرولوا م ادلب رسک تناحسپ  
 هری هربحلامب رولک ہدەشس انە قل منمور .هدهنس انعمرورسكلذکر چو هتناسج اذا

 كرابدوهم دیو تورم ندا ورک ونون یانورصتهضور ىن رف لاعتەللا لاقو وا اربح ۴

 كا لز وكر كلا نزو ىلع رضا رضا هدتیاورضعب ۱ ردذ وخ ام ندیوبر اسیح الا بفکر و

 هدنیلهاجنامزملبدب دشت وهب رسک لا: وی مص لینا ربحم قدنسن یربغ کلرک یرشدنرک طخ
 ھم كن وكس کئاسنو یٗ كلاب رولا نو زودی د لزوک ییعشیدبا سا كنب ونغ لیفط
 درکه بصف كام ر كى ج كربح هلیقف كل ہزمع ازاخالاد ناز دہرا لو

 رابحا هکر دوپ ہرزوا یتاور ہدیرعوبا یہ جو كن لکدیدر ابحالا بک« رانا نیکو هلل ل سک

 یدتبادیعوباو یدبا ی حاط ہددوتم نت کیمیا زار دذ وخ ان دزبخ نالوا هنس اتر کرم

 زرار دیعج كرا بكف ك اح تالذک تازابطا زدادنس انممرتا هلیفب راخا

 زر دهد هزر یکی و زرد ید هنولظربحوردکو ب وکن اقا ندنرغا کود م رک زوم رہا فنسانعم

 هما ہلوالز وک اروک یواوهروت بت قوا هکز رمز ل وش لب لنک غم رابعا دیدج یاربح بولاقب
 یرسک علاج ربا ربخا ردشاسق فورعف هکر و دەبا در هززوا رؤ ہد ہلبضف کان یر کک اح

Frenردقلوزاصنالواهدنریراشیدملر سکس ةربفنا دج كلذ“ تارآو  

 حرطهدنرخآ ین اهییج كف راعسهلدت رک زی رجلا ردشٌیاروریربسفت قهاح نا یک هن 1

 عیار لا بابلا نءاربحربحم هزانس تربح-لاقب یتمرا زض یت د شد د اعف ربا اندو: ساي

 نانو کی یارب طالق اف زر د خد هک ءزانهابربحو تیلقیا اخت بو2 بعلت | |
 ردشلوا ععاو ہدمالککو مکتب دید هغو تر سفؤ لار دال قاین بولکواۂوابیدت ۱ ۱

 کہ سار کیرحشاب و ندنمالکا ارح رمالادهقربح هلرا عزدذ وخ ار راحت هکر لشهدربذطا ی ٍطعایذناهلا دا

 روان ندیم لزهشرب بدی دشت كنارو هل ر تک كناب و كناح ربط: نکی کا اس ہدنلس

 ٰیرلکذبد یوطلباہروص ةه فلا دنر خو ەلیعض كنان یر یرابطا زرد, زنه وغاک 7

 كا مج رکا ر ولک ی ج تار اشا زدنا یی ج و ٰیدجاو ترنم ركز معشوق |
 هلتواجیژانحت ثعاب هغ وا تنرمصلشهلبار اسوویرارطا عهد تک نیک ل ئل قوكسراپد |

 تاناویحرت اسر دهرکوانارظاک او زدنالیم هندلو هلتقاجردف یی را یو رد اض هنفددلوال رم |
 ۔ےسکسک 1

 ها 1

 و

/ 

٢ 

 ۱ را نوری کز ودلال وشرح و ارد مجرب هرز اون

 نج



 روح

 رپ

۳:۸ 1 

 اه فورس روا ترک یر

 لاق كج اقر وح نیهنسکر مرکتلانزو لع رو رو دلا کال ءرابونیرظا نعراجلاقب

 | لهر وج رض لاق رار د خد هکعرشودبوروا ی روا یب ةتسکررب و ترور طا یه یا ارب وچن ەر وج
 ۹ مرکتلا نزول روصلا ار بودی مچ یی هنشنوتروکتوهرو یک

 ونلوا لادنمحتسا تناومورکدم ردیمسال مشربهلببض كي روج روعقف هروخلاقم زدیعواطم
 اظ ارب ناو شعر هنمداب رف كن هک رد هند ؟<لوشزاح و تس انعم راتله ی شک وف زاطا

 تہ رسی زکو مظعاذ شرطات جاو لج اتر ||

 بم وجا یی ےس نیا تانکر :أ ا عظمت اراذا هرم زرد یجذ |

 ۱ | یضص كم َہَرَواَا × ساسالایق اذکلراح ہللا لاتر رد یخ هدا ضالخ ندلاظ راجونکردیا

 ۲ ۲ یدین هدلوافکعم هددنشم» ةر واجر ازالو هرو اج نر ؤاِجل اظ ین غ اشک وف :ہیھٹالواوو

 زک هلیض كيج راوطاو هانعم ہیر سک کی راول رخاو الا وب و
 دلار ات اقم كتبا شکر لری ۂ نک جرم اواوومفكنات زوالا خصفارکلاو

 رزین لالعاواو موقلاروئج ال اقیر د هنس انعم رواج هاب رس کک كاتو کانهزجه راوتجالا
 ورا ازکا او نوهلدلوا نکا اس یلقاع ید والالعاهدرواجتو زدهنننع انغهر و اجر وتجا
 اب لاس ةجوز داعلا نزولع ةر ا یدرونلوا لالعادبال هسلوا هنسانعم
 ۱ ددهلنریلیکئءرمه ه هراجالا كمي بلطدتم ند نک اد رسک ناف ته مه هر اهسالا
 1 ها ارامان هل هراج|لاه ن ولکه د هنس اتم صالخ هراجا وڈنمەراجاف نالف نمهر اعسا لات

 1 ا رو یس كواوویزسکمح روا روذطا هننتانعم كیا نصالخ هلا ەچ لادو لام

 ۱ ولزاوآ مک ر وج لزابو تولبوازاوآکحروح شیغلاق یمک كنیزاوآ د عر ہرزوا یزو فه
 EE | هرهج هثلکو ة هرهح هرات روابط هرهطا | رز دایمنکلفجهو هد انعم هود

 زد هکعیارتشروعشالب هدنزوبزپ ره و تل تالا مار ھا ترج لا كیا هلاب بوق
 اغ رد یخ ددفمر اوہ علا قع نہ وا كد و ةفرعفراغ نماهانکلسیا ضرالانرهج
 / روہجوؤہد نوساز اومظیغاب قا الا دوشنولطوت رع لع مه انبص یا نالف یان رہخ

 ام دید یورو وک ەنکربو هنوصبعفراذا لوپز همت لای ید ەد هكا

 هکنرو ۱ .: درک ازوکهنسکرب رات والا ز هازفانتخرخناوا متن ی اڑ نا رہتا لاق ہانفعا

 1 اب ی اب نص ناب کز رخ تب عیدتنا شفخا ورق شاوا لار ہلرصف

 ا سے می مج هل یز یش لاو نمو هدفدنلف اص قوض
 رم ناو جداره اره لا هتک نیمر کاشف وک لن وکس کنج هلدیافویمف کلزاو
 لو |شنمعسراقوضاک | هکر دد وس یل وسلوش رھا ءا ارج عنو رها شه هکحلاش

 اورنج لاج زلاسقن یوم" ردا ھوا ی جا نم نسخ هکر زرد قد هبهنسک
 0 .توصلایروهلما :كغاتوص مر جنس نز و له ڈیوڈ ویل. هر وهلا نظنموذ

 : +71017 ۔نتماقا بالا نم لج ار جهش لاقن اشم :توتضا ارهج هنسکنالوا
 ۱ کلہ و یا ارزمکسا ھت نز او ل نوک نو یر یک کیم را رپ اق ەراکشآ
 ناو بوكس كاوا كيج ۃز خا "یلفهراکشآقواذع" <ةٰوادعلابة هال
 ان تاناهو یف لوح "مارا هرظنف نحو هنابه نه ز مشا مئا ن القر چک نسخ ام

 م ثا فزوع نزول هود ہوجا مکنعاجن یر بج تب گص لاقت ةئان ت عاج ہلبدم
 فورطا ماز ةرھول یاب ون تحسین ن

r 
 جا

 رک



Ftv 
 ےس

 هکر دیعجب كمرمج هلن وکس كبو تف كپج نما هنرابر تکرتو هتعطق انالف ترغحا لاقیو 1

 سضاعریم هکر د رک :ونیوردیلغوا بب هک ث راحهکر دتر اطاونبو هردیلع واداهبض هکر دهضوتز ردحوا

 ٹفلاے ہار یدنبوہ نوا دن ورخن دکل ہر بون وسه ںج یکیاندرلنوب ردیلغوا

 دبا بو وز 7 هبدنیبیکرب نت دنع سد ر دیار ومطهر وا ندنج یف ہدنسەعفاو کر روک تروعربندنع ۱

 | رح لافب لو ید هبولنآ كىپ هرمجویدحاو هرملا نا ولو و یزد كشنا 1
 توکیو هلبا رخآ آق هکهلیبف یه هلمطاب و هدندحر دک کن ادم هاا كس نعت ۃرمےل ا ۲( ۱

 || تیره تارمج یدنبا ہدیبعوباو هکر اکدغبا تفلاج هریعر ارب د هرمج + هرانآردسنیاپنکه اقا لاک |

 ۱ هر هنسکر ناز یدلاق ابر نیمه نو دتا تقلا ەچ ,یدنوش ت تر اطاون انان کر ۱
 | هکر دوبی نود داریم الرانوپر هبض ورد راع ور نیم ت ارج ید زای هی دغا تنل اخخ

 | ضیخب یا ہیک ردیفارمشا كببال 9نکی 11 هکر دناډل تو توا 51
 ۱ ہزکگصندناپ بواکآیرار وشحالس تان هغ اط بر انوپهکر دبا دوت سبع ندن با چ زت ثیر

 1 ندحكپ انیهرجودب واوا ندنع وج وند رحم« رچ کا سنردیاڈل | هد ندا هکر درا والا سا
 || قجافوا ہز جو :لرلش اظ یچافوا رانا ہت بت یر یر هکر اد هسمجلوا اا وا
 | تند معو نوک یوو یربک یخ تما یجب برک وج واسلطآ ارد ید هشاط |

 لر اف هد هرم ا ەكى دەن لوش هل کف ننه مو ی یوم

CAE EE “0 ۶ E کا 
  4و
 EA رخ م رکا نزو یلع ریما زرد ىكاۈكام هوم 1

 اور ؟بع شیب رنو ید قم «رج تار متواهراجتنلخ ماا ترج ل ونت كمك

 مج یجاسض هکر دندنوپ یخد مشر سج و كمروک ندنزاغوبدخب سود نفت قوی
 9 تیبا قو مارو اه افق ف تدقعو هتمچباذ همش ارج لا و ڈا ندن دن :

 مو کام a دلا ماعم جو ددل او

 سنج بدی دشن یکی وهف ۳۳ ردہارانالوام رم کتی نوبل طفنسک تز نم 2

 ٣ یاد افاقہ جات هل بورس بیعت ارم لاقي قلا |

 ۰ ےس

 ند شمیم اجا .O لاا قل
 ٰیراکدہدرب انا نؤصعلدلوا عقا اد آوا یو هک هوس

 برو کوی ره ريج ناز هبراک> هیت مو نویعخیدلوا
 كی نیلا كجا هلو اط هلت رک نو اره گام

 قت اجرح نو لع جا ریتجا اطہر ر هخیصرم وی ا
 عمج هکر دموق لوش بو کناه و كج روهم سفت ||
 رضاح هتفد کری مسی یہ یہ ۱

 نلعلخ ریدر وپمج ور ةو بطن اوز یاقل ہن هیلعا وعمجاقا:رهمج» ربا و رهمج یدننساهدقدلوآ
 چ

 ۱ نانو یک هکر د هنن لوش كاذکه يخف نی مموینوکس یحیی کن كوم تم نا یخ || ۱ سا رار اب روخ هلکنآ وید شبا نیما پوزود ندشموکو نادر هکر د هنتسنلوش هلرقف |

 ۱ دوم مئی ہلیزسک ك زده راجالا ر احلا زا نوح روک

 ى ۱ نیو پیف ہار EERE رعب

 ۲ او هیات 5 یا بول وس ناب رول ملا توو



 لمدد ویران نا فان موا کر ووا تب ق4 اغ کر هو ظر دتا ۹ة

 و رضا :ةدشاور تنکیناا نا رذهنسکنالوادن وکو نافذ ریسک نی || 1

 ۳ تالا دام هاو یر بلا لخاذ ھی درد فکر بدل وات یک |

۳۹۹ 
 ج کک م د |

 ۱ 'كنضوفنرج 7م TTT زیان غالى اكد نزولی |

 لوش روحا ERTS o REE وکتم ۱

 | میرن رتی ر نجلس یاب لاعب یار وشح رب لقب هوا یکی ایکو ای روق كن هکر ردەود |
 وزار وذ ع اتم نجا هک رب دهلاوجل وی هبدهو یرسک ك نبش و یف کوچ ابتلا. هلغاق
 TAPER هلبنوکس كنیعویعف ك وج ربا 1 روق وان از ذ مت
 ۳ REP ینوکس ك یخو یخ كيم رانا دا جاشاپ با شر

 یزاکد دامن هکر یبعفا لدروف باب ی زاکدردنالت رص القاب هزز

 | دہلاغ تفضو قن انو لدع دو ار ر یدلوا ینم تن او سرا یو و امور
 لکن آف وص مەك« هلت حر تش و الاغ هنرز وا یف وص ومهکر د وذا ره ند هبلاع تفص و یدلوا عچچت

 ا )ؤا تم ن دف رص باهل یکیا هک ندقیر عا وو ی .کبسیکوادلپ هما راش 8از ۇب |
 رهو TSS هلبس جوا |
 ِ -وراداکدانن بجوم قلوا ہدابزرندجواو لوا چ وا فرص نما "پاتتساهدنتهژز اسار |
 TIBET ندیعسا كتوم نعد كن جنم ها هلم ماج قالخ و زد لر ب لب |
 نزول رب یاب تا نانرعاج یدنبایمصاور درب فیدر وا قر وقكآ واور جت ۱
 دیبا وش هلی ةع تبع وملب رسک ك يح راد ۱ ید در درد هقلح هرعامنرایضهبردیزازب یهو ||
 من كىي مارا ابرلغابہغزاقز نج وارب بویاخاهل آ هنسک ابا و
 6 6 رد لوقت یس هلغاب با هنلیب هرزوا رویم ہو تلهنتنکیا هه هیدن هایدندشنو |

 2 رمسیف زف عج نزو یبہ ربم لا: قمار کلام خر وذ ضعاا نزو للع هزورعط قوف ||
 st الوا دینوکو نلاق یرفعطا نزو نلبع یرظعطا یخ مرنا ایک نالوا ا

lt 

 دماغ رفعج و هنسانعریفص رهن قوا شابک فو نکس
 5 ج زازن دهرفاعح هرنوب هکر درمأع ن چارا ناالک ن زدت زا

 هوا شاباب یا بولوا ععاو ہک ده وبق لوش رفجنو یو فا هتک
 حاره فحاصهده ام ونورولکرا وس ناک اش الو نثار د ر ردیف

 ×۰0 در ناکرا یی وصز وھی نک رایو دار سفت فورعم
 ٰیساوا یارک د واوا عیار ل نوکس نئافو م كج سو: اوصاقلطم
 س 4 ی انعم تالعوج شناظ هلیض تن خلف اف هر و یکم اوزار جا مک کج

 قو یل اترو هلن لکت ناو یعض لذا هرایدید هزفح ار نالوا تب یتورجما ||
 ب طسولامظع یا ةزن دان رفع یرف لاق و أو ٰیراخر 1 1و توشاوا ||

 و ید محک امر قد یر كيش

 3 8 ها ارفچ لاقي كا چ وجر بوشوندهفراو ق وحشی اک كر اهلطتعص نوا 1

 د لدغ و عطا ورسح ن بارم امضا رنک ا! دال وإلا بالسلا نمار وم مطلاب زف ۱

 ی عطف لح اب ننافو كو فی لو عدارفج زاربد ضیر هاو ہا فن شر او
ما هعاج م وص نمد حاکنال ة رةش لالا ليف هوا 1

 ت5 4 0 7۲ لفطاا ا ردعطاق اج یپ ردخلطق

س دلکش تو ہم ازاقچ الا ا قا ار هم ۱
 د

1 ۳ 



 من
eسس - ہہ مس ےس  

 لنت جا لابی کوشا تل ا نېلولنومرف شرور دما | ا
 ۶ اب ۃزوانکر زیره ولتفادا رج قوت کرت لافب زا هلوا شفوفوبد وس شوق تروق نبأ: هک دا 1 8

 او دهررحتیدخا PY لو نالوازسرزجوىدجلاو فرط هتنس اعم ج اه ۱

 ةاش مه تیطعا دا مولا ترزرجا لاعب تامپو ءنویف ها زغوب هپ هنشکر لی رسک وز دازجال | ۱
 | نوبقرارجاون و یسک وفا هو دملک می ازعوا اشنکو اد

 | رازجاو زا وا نوا ملر غوپ هک دوز کا اقا زنف هفن ههترزچاروئوا لامغتسا هداف 1
 | بی رت ەغمازغوپ ك ةو دراز چاو مرطا یا لَا ز زا لاقب ینو نق هککرب د یش ی كنج غامر |
 | یا خد لوازہسید شاید هیهننکه چ وقراتکب صعب ری نال ناس ی اري مبلا رجالات یسلوا |
 ادت نیکا هلبا هیچ ءاضنر ا تت اور درشرمضاح ھکلواءدناحكلہزات یس دزس یعیر دنورضتختو یب |

 ا | يدد رند مشابتز رج نی تم نئازیدلف تاور تززج | رایضعبو زارید هکم لک نکی ا | ۱

 | نکا بف تیر هل رنک کیچ زرا .هساوا بیرق یسلرید كیا دغی ناشی هلل رخ ن درب ارج

 | هراوط نالوا نوچ لکا هلیرسک ك يجهر زج و هلنبتهف هرزج ٰیدنباارفراوط نالقاص نوک
 | ابد هلبرسکكنا زو یف عج را !ندص وضع هنعون نوید هیت ,زرج ام اروتلوآ قالطا |
 | هرب نجو ىج كنز نچ ازا یر وا نډنغودلوا عطقنم ندءرقرایدید جلو

 : ندیم وم یبارفح ی رتیا هدینعوبآ بع ہر رب نچامازدشاع كنازف ها لجد هکر دیدآ با ہضحز

 | ندتهج ضرغرد دجنراو نوا“ عطقنم ندنر لەزو ندنتهچ لوطرد# را ءى
 |ایزجہرزج اللا ترو چ لوقنمنسانجم EES را ||

 | نولکءدهنسانعم قیلرغوب زاوطو رار د هکټسک شب هلمهسداص مرصو هتفوصاذ آنا بالن
 ۱ هغر افجنسیرد كود دیلجتواھتدلجو اهترح دا لوالا بالا نمااهرزجار ورا

 اهل ناهز اتنه رع نع تیب قور یراق داغ نهود هلي کک نازو یف تود ور
Eهوار ضو رمل اة  as۵ [ 

 | ہی وصول وکس كازو یخ ج رزحلا ابنا ولوا سان مچ رز جار ز ردات ع چم
 رنج دان یون متن ا ناو بابا هرز ور رج ارز

 هکر دصو صخور وص ضعبتاحووزدفقورابادم میکرد جد قو وا
 تیر وا هک ردیریکیخف تلخ یس او ها بكن نیرسکةلپج نیا وا اکو ورلیاهاک- ||
 ترا توان نر لود شد رخ هم یا :وردپ در

 ناب كلی ما دا هلیچ کتنو یخ كن سو باب قران یورک لو راجل اق
 كيج رونلبا ھٹکنال واولمادقا هدایزهلبعص تانبسو ایم کج روس :مہ
 ال شاحا یلفنااذآلوالا بالا نهازوشج شم نج فنا رٹنہلاقہقلچآی فوج
 هلبا هبرشًجهکر ولواهاک و زامل وا فرصت لعف ندنو و كا یتقو خاب الب دب دشن كن
 ثیویلماشخا ہدناب منکر نحف نشان ںدشلوا مهاو هدراعشا و مکترار

 كاذکم ھتو بلا تو عج ر الل بالا یف رهناک "نو اون اک ادا رش الف ا ےب

 لناطبوروق قا: نالواهدنراکنکدرشچوهیاکهوا بولبدوا بک اش تن ۱

 كنبشویتف كيج شفا همی وطن هلبرسک ك بشوف كيج رشا راب دی
 اوشج اهرشجاناودان رشج لاق ہیلماسشخاہدوا هکه لق رظرب قعر اقحت هظالتوایراوط هلا

 و دخلواربکنددوس یم یمولط دوس ثجو عبارلابابلا مارس رش لحاسلارشج لاقب قلوایک ۱

 لوش هلی دیدشاو یففكنسو یععكبم هّرش 5 نما حورالو یزالااهانجرخایا قوالا بابام ۱
 ےس ےس

 صم سس سس سہہ
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 درج

 كو یرسک كلوا یچ ربجرلبا زدی دنجسق تان وح که لق هلن وکس كنارو یر کار لٹ ا

riê 

 دکور وا وا نکا چہاابادبپ نیا نت اترو ود بولواب زط طم

 ۳ كنج رور | !هیلبآتقف ومر اچا هرکص بویلن| تفل ادب هکر وتلوا ترس

 3 نیرد د هکر ارپډهب ويدل وش رور جودا قلم نا ذارورجسرف لا ہد کم دیمکر دنآلوش
 | بج فراز ا هردنال وا لصاحن دلیسروفاکلا نرو یلع رورابطا ہیک ہللاوود یب وص بولوا
 ةوارج یا فهیوروبهتسهآ بولوا لبقن کس ندنتک هکر دزکبضلوش هل دشن نارو یف
 هک تا لون اس نر زر طا یرتوا ندنکیدہر ود نیر وفرار خد هبرفعز اوز ارج لشاچو
 یس هن نکی هاب جوزدونہن یربغ ندرالوواو یکیرلفدقاطنِابواہوا وزرا لام
 ایا مر فو تب لا مک جاب نادر > رطا ردنشعلوا
 E n ةر
 ملغ عر - لایردهنسانهتیاج برا رایدیدهرح ناشکھک توناوا هی اکآردیلوبرکسعواوا

 رد هنسانع :عم هز رخ هزنلوا رولیکح هلیارالوبمکر رد ہود لوش ہزاجلا ی انجمهیلع نج یا رب رحب
 یک یییدلوا هنس انهم قوف دم قفادوەدنلوقذیضر ر شع یک ینیدا وا هنس انعم ةبض رمو ضار

 ۳ دیفو ة.دص هدراءودینیدنالوف كموفدا رمهک راسا لبالا ةد ال تيد اینو ہدنلوق یفاد
 اِ نعل ۳ 2 دال یچهدلوا ی هلخعمءاجراچراحردهدراهود نیو هقدص رب زردکعد |

 : ] یالکنالوا لابا كنس هسفلاطبرحیدنباهدیجوباهنسانهمنیوکییسار دهم وارک زمانہ راخ
 ھو انک ماع كلذ ناک لاقي هلک مکچ كح عن ارح لہ ارجمله هلبابز درایراخ

 ج ارج مويا اچ

 وروا نزو لعفوب نس تلجا نم یا ایج نا ناک تلف لاب رد ہنسانعد لجهلدیدشن كنار یخ
 ۰ اولد یصخكیج تنارج .دیدشتالب ارد لارج نمسکدووآ کو ز دلج زای كی دار رولو
 ثودءار لیجكنیبت وانەودنلپرسک كن هزبه رارچالا :ںولوا نادماللا لنعم سپهانع#هلیدم

 شوکج رنک زوکو اھلماوجزفاذا خامرا ترجا لا رآ ردد هک روسر ارج اووید"
 اا وقنلاسیدنکن هنبکرب ودرج هيف خر لا لر و هتنعظادا ہرا لاقبراربدهددغملا

 ۱ انا ن یا یا ار سس شر

 هبا دا قاغا نالف فرحا لا قب راریدیخ دوخمردی وا هنت ونص یدنک یب ےن کر وهلهیرخا
 ۱ ای یم ڈا منساتعماضو توصهلیاهددش ءا ءاناو هم نیخر دمج كل هبنغا
 ون وجعا هنلسهنس اتمر كمك ميتا ددد لع رجلا كم تموصجتو لمشکچ
 ہن 06 : تیس >هلب یک كءرَمهرازجالا ردشملؤادیدشپ

 یکرمبح i وا شوک هلی رشک وج هرج وةر طا نمرات حا
 سک كنءزمه راوی ردیصوصخ هناویحنالوایم . بن .هنکشا كمرونک شیوک هکر ذتیاوز و
 دکمردنودیزاوآ هدنزاضوبهودهجرحدلا نرو یلع ةرجرخا بذجنایاءوشلا رجفالاش ك کچ
 ٢ ذفلچر ارز لوقناک راج رج وهف ربل از جر چ لاقب هود نغرغاجهلبنوکس دنارو یف کی راسرذا
 2 lerr اوس قوچ هل هلم ءارو هل ءا هزنرثو ران
 ا یدجاوُلر ارج یکروفصع نیز ڑوچرھبا رهودمل وب هلبصف كيج جار ارتد

 سس سس

 ود نال وا نوا قا :ودلیض كن و یل جر ور ار دندنجسف تانابنهکه راهو دم لم سک

 ۱ 3 1 هیوندای كچ را جردن قالطاد ومو

 | اع مکر ررو هباصق ب هرارجابنکآیرانوبدکر دوب یہجو كار اکدیدهرازچهیاضعا ناناوا
 اض واهدوومرفیرلتا ا او یرالارهسیدهرا رطلیعش رف هکتار :ہلا۶ہیەنسذ نب رو

 بسته سس سس
 7© تن یس
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 نمو و یف کی راس هنسافعم بلا مینو قاق یم اوری حجر کشا نو ل

 كہ کت اد و ردنا كوا حوت دحوم نامر اوبد برن ڪس كج رام او ۱

 بوکس فالادو یمص كيج ازدا | یت كرادج نبض ردطا سلب دای یو دا هد

 نالوافورسهلکعد 002 را دجال انا حب لم مچ

 لا نوک بدلادو یخ اوج رونا ات نال ؛تكعتوا |
 ملی دیدشن كن و یخ ثالاد و عوض کي نیر نح راج سرا هکر دن ویق

 ید نشر مر خم یک مش راو هلن ی

 يجو یف ك روا لوه ءالى : قرار لاَ ق ق٭ەراعجكچ

 نچانضوندب وره نکرد نالا میش سیو ۳ ۳
 جخلوازتاچ دن تیکیآهدننوه اد نر یہ چیر

 ناذیاءردحضرا لازم نالو رم شم كاج خلاد

 قیفح ودا تا جم یا مالا تل ةردح لای ولک دفن
 نزد ا: قیم جرب ندارن ذك عفت نوا و یا

 شر هلضآن اسکن اتو وا شل زا اد قازطا هکر رند تربل وش تانکر و یی
 هاتف ناال ا“ہنواوا تنا ا زار
 یکی دان وین ردا ها عیب نزاع ہک رد و زانم اد وا ۳ ۲

 لارانک یلرذ بلا نز ویل ود زاید ند نا انہاکآ یی
 رذبنک ی ازوو نیل نم سر داع ل ةا رر ادا نکلا ترنج تعا

 ہوا برعنو بک مدد نط قردبایزھوح باک خاص تاب ۱
 نزویع رذآًطا ةيشحالاةرتمادلو ف ناتعالادلا نب رذو
 یم اهلی کج دستم نوک ذو یف

 | یی ترذج لان ممکن کوک اف :e a ہدنانلخ رض و لاجزا توافوذ كلر نا سام
 ةف كلا دو كيج رذیطا ردهتساشمربطق بدو او ی

 لمص شاه و یخ روم ذلل ا افنا امام لر ولوافمدتتشف کر و شور
 ءدابز ظم ہرکص ند گال کر ولف قاب ہ دعا ناقد ب ی رسک

 قم هلک ٹذخِاادا هرشاذص* ینا دعا جا
 | یتفەذلوا كيج رارج ورا هنسانعمهزوگ ی شدم تند دند شت كزاروالیقتف

 ام لجن درب یادت عاطو هنسا قفراباسد ین جت
 شب و اک هکر تبخ -ہدنئامزفا بود هداعآ ندانورد هديه ةت
 : را فلا كاد لال قدس كمروتکشت وک هود زد کج

 || بترك یرطا ردیناق یر ةو ەز مکر دانا فا كنشب وك مۋ
 ۔ے وقتی نیت کز دن را هی رطا ردفورعدلکشد قلا نالبهکر دع رب نده ناو |

 نعارود هدنحوا داتا یراذفم ن ررر هر تم ۳۷ ن ن وح یغسروف | 8

 هلی لهم د اصول ون هص و انها اسم ةر اوا لنلا فور او هد لگنا زاویه ..هترواو |
 وادم نولو ا ضالخ هنشود هجا زودوهآ هکر دوبیهو كوردن انعم تا فا

 ردح

 ات سے ن =3



 کوک دمو لو وه از تا خارج جو
 : سش ٭> رآو خا( میلا لصلف))ردقحر دا لا هیچم د اض نانو سر ابو هما

 ةباورقراوخ هلادس+الع مه صمب أقوام یار ارور ا لاف قنرغاجردنض یکراوخ لف
 . | یضلیچ نوا اداب نما مارا اجاره رساو ننخا
 یرسکن ایج روج نفر باج «یار وج ثیغ لاش ٹول قوی روکا كزءزمهو
 ابو یخ جرم لات ءاشا ناز وناوارکک نهرکصن دودی د شنو یف الواوو
 : RE RE رسوم پو تپ

 راجو tra یم

 دی خب راج واک ی داو سابق دینا وا قالطا هکتار اجر ه ونک کھا گلزکر اجوبهبح نا
 موج روت ایعالیلغهترخبلاق» کیا هارکا هلن نکل ہہ نابجالا

 موج نکا تن ذات ز نک لا ار ل لاتین یک جلب رج ده
 ترانیلعبا ندعمئ راد ی میز اج ندعلا ثیدحاف ؤاردھیاارابچ مد بهد لقب هنس انعممیاضو

 | اتارى كتى جولی ار دهی دهر نشم هو |
 هلل باک ا هکر داغ ا امر ل وش هلندی د تن ك نارو یف اجساد نم هدف |

 دبا لن لکه ضغ كلیدقبشکلوغراج وتی×ڈؤالفئاَنراتقابوڈراخج
 تمر لا نرو لع رجلآ ءرصقتخەکوددنکلوش ہل هشنو خر لیک اب ورم |
 دات رج ام رز ہمک ورک کس ن دکب ہؤکر توازن ربک- جات |
 | كيج ۃورخا هلی وکسس ناب زر د خد هیچ وردبفالخ كنه ر دق لدی دشت کابو لنت ةر یا |
 || یتفدب ۱ کوی ابر دع كابو ۱
 8 والتر کس یا دنا کیس اوراد نواز وجد را لدينا نو تعال |

 ا هربا هدنک ئالو ریکم ہدابذمزوا كو قل 7
 1 لی لیاداص قنصولکئآکراجاغا لوشد یاب لوخ قناغۇا ىمي قدام يراك تی

 هو هه لب لم دات هرز در وات بصورت دارو رب |
PIN YY ۱هویت ©  

 و سک
 و ہہر تناحو یزسکتپج" ۳۹ ۲
 مس کن را درس اما يا کر
 جا لا ون كمن ديانا بن نانو كنغر اجالا ںی افن جا لاق یتواطم

 وو ۍدځارؤزرغ نالا هکر د هيم انعم راولو کس زاوا کج. نارحجاو ہذضنا یا ||

 ر برش سرت ته ار سوت
 هر نسا بمب هلن لی نالوا قلتفلبقف كيج ةر هرجا ردكم دزواوا ||
 یا دم سم ادارت ارتداد و
 لای ولید ددنساصمرخ نو راففانبع رھج لاقن ئاب ور وهوکس کادو ی
 طف وج ریما ولنا مہنماکل موفلارخ الاغ رر کا رک ہلا كوم رح اصلا رخ اتیا

 هک ریه ونک نالرار صف فان مردان نا زب ڪک بری هل ر دو

| 



۳:4 

 | بب هنذب باكا rT رارب دید هغلا هنبهزا یرلفولن وا غرب وف بلک رافتساو هنج ىلا

 ۱ تار فار دلوانتم٭ هرینکو هلیلفردسزجت و ورم و ہرا ہن سش نیر ہلعج یا |

 ہک در یت کرا من یدنباارفو یب لابج هلا ل بج ییہ کرن لی رسک ناپ رافلا یب ند هرفهلنبتخ ||
 ۱ ید یساف نکس نطور دهن اعمر لام لن تر ہلا یک ق انعا هلقنعردر امن ین رنو یک تک :

 یخد یج كنة رر نو یدنلوا سفت هللا وما عاوناودلنمص ی دعا ت تأرفر نا ناکو ورعواوزدزئاج
 یڑہ ین عیەرّةعلطیار حل ارال اغ ك مو و شہ جانا هلن نسک ک هزم ھر امالا یدتنار ورم میکتوو

 قوحلامودزاا بیر هظاذا ءاقسلالانززدخدهناوا ہال غابہدمؤلطو یدنئادوہظ

 هش كو دا ادارمان جش لای جاغا ٰیلشع لب رسک له رانا هلامرنک یا لخزان الاقي ژریدیتدغاوا |
 ۱ نرم زمتاد یا اف ه رهن لاق جاغا لش تالذکه هل صف كغلاو ق وكس کیو قق كنم سنا || ۱

 | رعتا هلوا شرک هلق بولوا عج هک ج ابنالوارهاظ هنا د ہنادادتبا نکرر اقجغ ا هلپ رسک ك یه و یعف
 | ها مافی دهد ەك قوخىلامريعنو قلق هاطینبهرزواهجو نانلوا رک ولطعزکئا نو یلع |
 | نع املاک نرم  هنسانارق ابل دک نالوا ان دبا لک ك می تك زین با ہاکی ا لام |
 قمتلاق نت لبنه نارونلاو ؛هلبنوکسكلواوویضفكنا رونا رامو ود نالوا هد وا تلنحاف |
 نالشتراتلاقت زار دیخدوخامعح هبصح و مطسیالوال بابا ند انا وو از ثمر الا اقم |

 هنفنترابلاه رارا دددوکمرککںولودْیلعاٰوُہْویاَن سانلاەیؤانلاَل رب دەدەفمار عصر وو ها ||

 ةنسانعم لزغص ىج اعف لوا وو یزسک ك هزوْلا-یتاوم هرو رنو صوت
 | هد رو یتندوبهلب مک ك نا ناربنلا: یی كروت ال که ادمو یر کلات للا یکهدوعهلادوع ||
 | قاماپ دىل بلق هاب یواویدتب هنوببسهبضف كااپو یزسک تا رآ یکنآرجهاترجردج |

 نش ام ل عا بب طقالا هو هک اترابدبد ٭رشیذتبادتموردلکدد زط 1 ر

 | تر وک بن دنا لت وک تنی زاب دا «رازوا نزول لول
 و درکه ن سالا ن هه اط ندا نة انه د نیز نوک ن :ندنذال وارض» نا رو

 نانو نکن نواب دل عج ارث ددکمر دضاطربزوئور دعا لاروتنایفسهایبقوو |
 | نوصخذدزوق هدخاظ یو انعذبغ لب وونور د لقا ید تلخ اط ید ودهنخاطر یک عا
 غایطٰولم“ا روٹ مدرن یی ديو ا روث لارغا ن نامر > ٹل ا قو راد د لعطانزو اکا |
 1 ہردکم ؛ییدنس هک مع تام جو وچ 5 ا

 | صف ہلواوو یرسک کنان رول tem ا
 قفذل اروند هنر ات اف ارد“! ك خر زم دک وکر رونو طقالا نماماظعۃروثملطعالاف وچ ٩

 ۱ نالواهدنیشاوصو ید دردم انهم قفش حظ عما ضمن فن اعم فش وه رالودی دید |

 | فانتا ایفل تیک اقا کچ کج نفح قمی و
 | فان نیحیتید«یصحص زر در اهب کک جمد نی دهن دقریطو ز دفک یکم مس
 | دشآرادا ساز ا شا هر لاق همان هدیلوز یوم زار د ید تلف شاب شم روا

 لات زرد نج دهبضخر او زدهکمرپروا جا لا بد سوا سا
 یت كنا هرولا دنس نم هوم یا صرف لواوو یم كی هروانلآ دبضغ اھ یا هان |

 َكَنَهْنَتَف و ہللا رہض یعدةر وا هذه نکسب چرا لاق قلا با رام ونلکلاب هتسنرب لوکس كواوو ۱

 یه یارشن ممیاعنالفرو لام قلقه دایر بورطو یه مر نزو لر وا دن قد |
 || ؛دوخهردلاف ہود شکوجزوڈنودلع نەش یا نر ەل ار ۈن ل اقىر اربد ەدە چا تر وشنو ەر ھظاو |
 یا !هرانساودارلار و لاب نمد هود نکو ج كاذب رسک ك اتو كنز ةراتسالا بد |

ana: aaa vetترس تھے  
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 تب كن و نطو هل كنا ةرفللا هلکقبابلق هناننمرات یی لم یار دزئاج ید قلوارغناو یدنلوا |

 تسسوس

 هنرستان را رہنا لوا لوغشم هبهذسرب هل ابو ىج کلپ فری را
 | هوك كتابو ىضف كن را كنج مبعث الا و هی یا اب وال بالا نهرب نکن عن
 ب لاپادەزۆفچ لوش هربن و هبل وا مقاو مر زود نچي نضالا نورین الا تغلب لاق رب زود
 ہ0 فرد را خاور نر دمذکب کیم فاطر دیاری یانو

 ۱ عوج - اپ وپ جاچ یالکو ب نو هدب تعرس یخدزب هک الوا قرشعنسرپبنب نمی ریغت هک:
 الم لن وینا رد هڼس انعم عرس هبا دمج نیغ ریغنو ہدننیح یقارش ا كس هدکد لد کچا
 هيل لآ ت روع هکر دربلوش هرزواینزو سا لب كيم رن ا ردهنپ اضمنارسجخو
 | یوو قاط ید الوٹکرکر ولواءاکور ونلواقالطاهدهرپ یکی دنیا لج عضو هان و
 تس رو | ابرد لا ةر ویر نالوا عساوویس هتروا كن هر د هلپن وک کوج و یخو كنا ها

 :هزمه راعتالا ضدزع یا نچ قرو لاپ ہنمانعم ضب رع ابد ید بول نو راربد یز
 یقف لان را رصلا عفناذا میلا ربا لاق ردنا هدر اهن فا هلنوکس كنونو ی مج
 جو تا "ملا اردنا لامعتسا هلتانښم ات هماعو یک سن نالقص هلندیویرسک
 ان زیبا هزبغممرل ابن اونا یا او ال ثیدج | یف لقب طیلخ ین نوک
 هکر تولد نی شور یار لاَهنشن نالواقوجتیوصهلددشب ك نازو
 اسی وا ولو وص كا | هک رب دهم ود شید لوش هرت ةچانو روک ندندناج ولو هقارع بها

 ناک اترر لاق , رواک هد هنس انعم كنا انن یر رنو هساوا مساو یاب وک ناق رار دید

 ان ەژتو زن تر ل اقىر ارب د جد هغ لوا قوچی دوس ہوا و كسنپ كاني نعي ەت واهشدن اقا تر 7

 7 هلواقوج یدوس هکر اربد هب هفان لو هلی كارو یضف كنان FEET او

 ا رانزلا لحزار نیلامی كلب ویرارکبودغودو سام مالكة زك كلي ق رح ةا زا
 ای وکر اسب هبا هم لاذو هلي رسک ي راذهمو را دراز وه لافهنسکنالوا مالکلاربننک
 شاره لوش هل كنارو یفوکسس كنيعویمضكنا نارورعلا ردیدآ لر هنر اتو هنک
 کدو زطو هنا تم نار ورەن نده چ رور ەد رںاعلا رول واهن هباخ كن آهک درافکس
 ءةالانزو لیع راهالاو کود ین سر هچرح دلانزویلع هرقل ردي هويه كين
 ۴ ناو 7 لعل ےعیتلا و یا ٰیص٘تاف هننبص یا رنو ملا ترچن لابقب كامو د

 ورد ید هغگافوا بد كوا رخو یشب دلواهلوکس ك ابغو یتف کلات رد هاها بخت نور
 و از سود یزد تی و و هرغذ ترم یا هنر لقب
 | بو لب کی هجا نولبط اف مہیلع اودس یا مارا رار دیدن ول لک و
 نر لو :درا ریزد نالواهد راد رش ارکنوم وسلوا هددلب روسل هرکه کر لوید ىد هنا وقر وفر خدو

 ۱1 شقو یرسک ناو هلن رشکكنهرمه راغنإلا نالغوا نشود یرلاتید صف كم" روذنلا
 ند 9 1 زلف هیات یساتتالاضعتفا یدیارفتنآ هدنلصاوب و یب صلا جنا لا كع یشد كنلغوا

۳ 

۳۱ 

 ۳ ارعا رغلا زاربد ین هکد کر مورد ہدنسارا ےک از وک یکباهکر فجر وقج نالوا و دیسک اوک
 8 ر۲ نقی نورنا یف هتیدم هدهلاقب هنساضع راک دکر دیو كر ہل كنتو
 جت لا زار دا لاعتماد هدریغ ةراهتما ٤ےک رووا اكو یجرف هلزرونج یت او
 اس 1 مه راسنالا زامنالا راربد م.دلاببودنافذ روما هک رب دمدرابلک آهک ش یاقنالواهدرع رک

۱ 

/ 
۱ 
۱ 
۲ 

۱ 

 ڈرا نام مالا ها هیورک ی رکا کز مرور سکه ری قدروا دله اوا 1
 | افراد و لہ را فیل لاش بنز هر ینیدلغابروقچوا ندتسهرا یغلبوا یا

۷ 



 ہد هنسانعم هشینو ہنمانعم اک تابع هعموص ةرور الا نزو ىلع يوكل دنننکنالواامرخ ورا | هی كز هاو یتض كنلوا مہم رول. هدنعک اذا لر! لاقبهنس نهم قاری ڪڪ هن کک الا قو امر کا 77 ہلیعض كن٭ لا هنسکنوسام ضدی
 هکه شهلب رسک ن هلسهمءارو ص كن همه« نیعن رعودنب ضیا رونا اف سا۵ كا أ

 هقورباوهنس انعم باف فالغزارا د دهپ رد قالوا هدنززوا كروي هر وهايو وناز تسر واج مدن

 یلیضم ارد ىد هن اقرا ومات ور نل طض لا هز فه هرکص ن ذاتی امغتع| نعد ر دز وه هم ر ةد خي
 رؤماتفیکرلا یفامو اد وف یا اروماناسهنم كلرتاخ ٥ا شلا بئذلا لوک الا قو یدیدراردهشذن ۱
 كم و كات ,یرموتلا راریذ هیویفهبدی دشت كاب وه بهت كلهم ءاز ة يك ر و ءام نع یس یا ||
 ینعیاھضم نمجاایٰ موت :تیأزام ودجا ٰیإیٰعوترادلاام لاقپ كلذکكرد منہ ام حا ودوف لی ||
 رکنا :لجرللدام نسخا ای موت تباراعاضیا لاشو مدمروکق واخم نسحا ندورویرم ره

 دید قو لار نازل دارمقعروق نیر ره یم یمنروق امر خو یل رثتلا نرو ی
 | لهمل«یشلار انا لاقب قلوادتشءوقلوا نزواهرزوا زو ن انش مطا برک نرمه املا
 هدنا :[ هکر دهنس لوش لیدی دشتو یم ك نونو یش كن روتتلا ردهنسانعمر تای رلنوب هک لاو

 دارم ندر ونت نع ضرالاهچو وه هجو ہللا م رک یلع لاق رونتلارافو یلاعت هلرقو رروشب كم
 هکر رد ههننکلوش رنو لاو هلکن آهک دق ان ل وش لینوکس كلواقو یخ ك نام رولا ندا |

 یخدهنسانعمرو دروتو رو دصااخ نرعروت یدتا ةیردیادنسانعم لومر ہاوا یا ہدنیب كموق
 كنا : ابتلا دخول نا ییعرادییا دو نا ٰیلعر ات نالف لایهدنیاور ورک رونلوا لامعتسا

 هرم هرات ارابتافرع عطف لاقت لوید ایت ید هبه یش ۱ آ زبتوردەنسانعم جوم هلی دیدن كل و یش
 كنَران داف كااتویرسک نا ربتو تاوان ربو تارات ٥ص دخبَة رح .یا ۃراندعب ةراتالاد لعف لاقي عن انعم

 تامافسابف هدنعجب كن اتتنا ةماقاریز زدر وضقعع ندحایقےو مک ردروصقمندراین ریو دیعج

 هدنعج تنسهلک ةنخر یزووکر رابدتا ریخت ن وججلجا تلع فرخ رايب قو تاماق نکیا مایقو
 رانںودبا فذح یبات ندهزات هکرولوا هاک ر ات زدهنبانعم اف هب هبحر وب دم دیجررایدت باحر ۱

۱ 
 كيد كج هبد هدوت هکرواوا رهاظینیدلواوهس کیدی دم دوت كيز ملا ږ وهبت كحارمص بحاب ۷
 هک انوکرهادینآ [یکیدید كس الو راهنب یذلاوه لمزا نمر وهبت ارش حز هدساسا مزبو روا |

 نفایاهنسکرپ ناو ردشعا عز ہلیادلعہام حب نکیدید ق رج هلام هل هلبجكنبرهوج جا ص بحاص
 انا لصف: معاهلاو رولوا كعدقءزا هلا هغلایمهنسانعم ها هینو رارپاور و هپ تهب هسلوا شل |

 لیتفلا ترا لاغب قم آ ماقتا ہلنوکس تنه یمن ام هو هنوکس كن فكر
 مدلاكافتنا كاتس ندنآ نعي كنها ار ا.ه تکردا یا اذکب كيرا لابو هلتاف تلت
 نالفتارانا بوت تارآلا هلوا شهر دلوا كتسود | هکلربد ید ها

 هدقدلوا لصاواکا یلاطكآ ہک دم اقا لوش ہلیرسکك نونو یش کج * لار لا نالف7
 | جلا نءاقتا ندهنسکرات هی ازار فهد هنیسرب هک د هنسک لوش ۳ هراو وه وا تولو

 تر انا لاقي قلا ماقتنا هل دم خد كن بناز هه هلیدیدشت ویرسک تو یرسکزمه تب ۱
 ہذنجااا بولوا بلقنم هنا یمان كلاعتخا یٰبا ۹7 دنلصا زا هنمیر ان تکودایا نالفنم ۱

 ۱ ٰیازوماتزادلا ام لاس ہنسا عم داود روف اکلانزو نع :اریفا لا نونلو ق 7 8 ب

 ۱ ہدماقموو ہوا شما لیس ینآ هکر دءوف لوشلیمض كن اهوینوکس تاب و ف کان روه تلا روھلا رایدید

۳۹ 

 سست
 سست

 ئا نالفر اا لاق عاق تال ھ ناسا ماقتا ما رکسالا نرو ىلع راتسالآ یدنلوا مادا || |

 فرو« دننج فوخ ا لرز بک ك ابو یوکس کلن وٰیرسک لير هوم راک ۱

 سس

1: 
1 1 

| 

 روت

 را



 را
 رب

2 

 روا

۹ 

 ےب

 رفت

 تا
 سم ےس سس سس یس “—

 1 1ا ماوامہظع ۴ دەےفان لوشهرروآ نزور هرز ملوان /
el۱ : تی ںی ا  

 ۱ ۳2 تایم شمالروا هکب هکر دوتال لو هوس بو یر كلا بلا ر های هتجسآ يا 0

 | بم : يجر هم و ڪڪر اضع وز اوا قالطا قندی ری يعور بارد |

 ا او هشابک اکو ف لخت یف كن و یرسک+ < نارو نوکیا هریک دی قیمت |
 2 هدش به دونما بعم قاکوق جد هیره ورد تغ هده ی جادو اف |
 جت مے رتا رهن پني لالملصق ا ابا رولواها میش
 را فلھبو ردم یا یخ مہام رم ءال وهو کو هرس ابی شل 1
 هستم شاهی او مل ںی
 نو هوم RE یریک می الا یک حس ہل جاص

 یدح امر اتم وال دانش ی دا ترابی نوچ |
 هو ینا راست او هلن جو یر < کات در رداد
 ر EE eS روغ اجو نیجتجان |
 e در 1 دان دارد دیک راس ارا 7

 وا لرد هر لوشیابعف كيو دید ښتو یھب کابو یه کیم صبا اہم بانو
Eمک كی جاج سواھحاض رم نمتردناذا اڑا باب نمتیویلوال| بابل نم اول تر در  

 هه اِ غ هر ہلی یسک نرم دارت رارت الا ردتل جی درک هوم هاچ

 كمال e ا

 کر

 ۱ بفیسلابمد
 21 اورا وانوہواملکآ نایببص بوروا امت رخآر یا 0 نون

 ۹ یو شرم یک ناسا 1

 ودییا لوش هی یا لا زلا دعاباذإ هدلپ نعنالفرب لاَ قلو را رو |

 بلا ىلع لنیفال بضغلادنعهبحا صالجرا اا
EENو ابا تر بوده  xار  

 ہو ہو ور ید فو كا كی رحت یه نسور لر لا تزویلع ویز لا ہنسا مو ||

 ۱ لفط ےس انهت مرار ید هزم زمو نوا لب هوا تم تبار یک وا بہ |
 مرمه نور ال سان مرور او ۱ كنپلوا نیاز درس ||
 یا دی

 انی
 ظن 0و هزوکتیالج نوک غل ندا یالقوا بین

 ]هدف ترخان یخ ریتم نیا ایس هدر یرک یک |
 ۱ کی رک ته دا هل زا بینم تا باب قمنا
 میر فن نا رخو رد رفقا تیک ورقه وا ||
 1 .و»و یف یاب رب اھکل امن ضبب اذكر زرد تاد یرد لک یب |

 نیت ہون ارج تنه تم ید FI RE وا
 ٠ ۱۳ دب كرم لینوکس كم و یھ كن تار قل او ||

 هک لو مات دی و لبقر او چمیزوایففج
 ۳ لاک نام یر دام تند ار کم ناو ید لا ۱
 707 ما از یز تک ا هدف لا د ا

 ی



 اپ ںیہ اپ 23

ary LO۳ سس  Eےک  

 ورو هویت ےس
 اک هز ۳۳ 27 جار یو

 ناول کس فو وذ تکرا ی 3 ا یس
E 3 aleنپل وک کتیا م  

aT RA 
O ےس یش 

 وات الا ویو م دیاد بت نوا فن زا
 | رک زرده لوس نوک تال نو ا8 وف لاو کو شہ

ROE TEE من تو نوک 
 ٹاویرتک نشر ازا او دیره عج

 ره هل زولاو هل هتک ابا هتشات ا
 ۱ هاب تلقوا قادر دا دیدار زی نا

 نوکزتویاوا واتس مچ مس وہی نا همت اسم ےک ۱

 | تالار هبذرهتی لر اتارا فلو و6 یار ان ار ۱
 | تو فش ی اتا ادا ملارهب لا رو دید فا ںی تک
 اینم رانا مکر پاو زا رادیو رها

 ]۱ ںیم تهوع ۱

 3 ORTE ینا: تل
 ۱ ا ی ام وا دار او

 ا تک واٹ
 بم SKF ںی داف کتاب تردد

 ۱ ای زار هک 2 تے 7

 و جواز اھ ید ادا قلت تان اظ یل و را 4
 ا اک دو باغ 02 مت

eنس ل دنا نالفا 07  
 اردک تم زر ریل یدلوب تره تولوا عن ا رس ۱

 دلتا اعتماد راز لیلا رو هیات را اکادمی

IERورا  | 
 ۱ لاقنکرزلرا سر گردی ازم کو وک ناطق

 ا شش ےس ےس بس اچ رح اس سس ےک 1

۹۹ 



۳۳۹ 

 FFF ٩۱ صولف ورذهدنس ازم هاتفهنکب و رد هایم هل منی یف دک ۱

 ]| رد هدنس هزم لیبحر لو ردهدنس هلرمم ناسناںیەو هلی هلته داصو ہلیصق كناف | |

 1 ےس كفاکحو یف كنهزمه کبالا ند ہنس ھل زی رم هخانو

 شد دنرکیاہردواربغصت دخیص بودیامج هل روت لباب : رعاش مانزچاریرکیآ وهنس اتعملەود

 ۱ ف کلا ارپ ده یب ب ودیا فر ی همام هکر لرد ہی هنن نالوا نوک مک چ وص هدنرزو| ويف
 ۳ لس جادو هرزوا لعف ینرو هلعفاریر ردن دراعجنالواداشوو ردیعج كنهر 5

CATO۱ یخ رکی ہلنیتحشف تارکبا راربددغطابہرقدللاہلمہمءاحأ جو یکر کپ لبا:  
 لا اجلاس تب روئلوا لامعتسا یخددنض انعم قل وا عج هرو تعاجوهرکیوهتنب انعم یراخ رج ویف
 | لوا هدنقیقجراراب وس هدنلحع انج اود ارطا یمالک بو دحام منم فای لواعم اواجاذا مهیات هرکی |
 ا ملاف ی کرج روک دن ادب ییا ف یکیلا هددسعوب ہ رک عا

 نوا تب کو بو هنع هللا یطرردیع“ا ك مالا لوس ر هفیلخو ردن دلاجر مالعا کیا 5

 و تبہنکب ولوار دصم هلا ا ها نتا هک سا مسارھو ہللا كا فذح لوا مسا رب ارد

 دم ورک او رک ابی اهرکبد ےیل وت قو حاص هنوکس تفاکو مضر ةرکبلا روناوا فذخ
 ٩۱ نردد ربغفورظوبو هرزوا قوا فرصنم ربغنسرید ءرکب ءزکب هتنناهساوا دارم یابص

 ۱ ی براش یش ہو سا روکیلا ردندفو ظنالو فر صتال ||

 ۱ رسک و لا نوکسو ذمہ لار کی راکتالاو :رمہلارسکپ راکہالاو رکا نزو یلع رِکعلا لوالا
 ۱ ك که دنا رکبو ردعلوالخادەنتفو حابص ینعمب اک اینا خو وے! مطب ر ةرك ابلاو ءاتلا

 زاد واو ندسماغ باب لپ كفاکر ی دیخدرکیوندعب ار باب اینک خاک مو کفن

 انا 2 زرد لجرارکباو زریدیریغترکبآو زر د*ادغلا ترکبآوزاربد ااکبادرولا یلعترکبأٰی دعا
 زرد یخدهکعاتردامو تعرس هب هنسدرهراکبا و هساوالخاد هحایص هدکد لک هبوصیزهود

 برش ول ورک لاک تفویف یاری رک لقب وال اممتم یخ درکبت هی نعموو
 الددنقو یانعم هکر دلعفرب ںاکہاو زاکہالاو یشعلاب ی اعت ہلوقدنمو ضررۃلاطوقس دنع اهو لص یا ||

 ہرزواڈاذ دغ هکر در دصمرودغهدنلوف لاصالاو ودغلاب ك لاس ہن یراب مکترده, کی لواهکر دا

 >اصهلبا ترشا ندکرا+ٹامکردەنہکلوش لب سسکتفاکو یف ك ناب نکیلا ردبا تلالد
 ۱ نوا یزوتر ورم كفاك روکا ةروکابلا یکرذح بار ذخردشلک خد ینوکس كفاکو هنس انعمروکب
 | یشلات رکنا نامی كم ربا هی: هدنفروتهلب ریسک نانو كهز ەھ راکتالا هنسانعمهدنفروتلوا کہہ كاف
 ا ردح فو ےمام یل راربد يجد هغلوا لخاد هنندو حابص راکت کت هتروک اب یلع تبلوتسا ادا

 ۱ وک لان روکلا هسشرا هنل وا كب هبط خو هساترداسبم هب هعج هنسکرب ییعدرکتاورکب نمةعم ا

 7 لا هان هلیدمو یرسک اکو یف كلاب ةرکبلا ہشزالوا هکر د ینادفامرخ لوش هلبس كناکو
 ۱ ۱ رخ : - هدنآ بولوا كلاهو دسافهکر د هندکل وش هلم اب روبلا رولا هنس انعم یرانادقامرخ یی ج هلن

 دی ج راو ہرزوا یاور ةدّیبعوباروب ةأرفاوروب لجر لاقہ رونل وا قالطا یخ د هن ومو هیلوا
 اوشلاحلوح ولاحلماروباموف نکو لانه لاق کلهیاروب موق لا ہنس نٹ تاه روا

 انتم عج روپ یدتبا بودباتباکح ندرایضعب سفخاوردیلب اقم كلماحەبم واولکو هل را لر دهبههان ۱

 الف فرا لاقب قلوا لالههلبعف كنان راوبلا لربدرشب مٹاورشب ثنا کت ردلکدییج راب زدنفل
 7 اون ن٭ هلابذوەن افیو دسکاذاعان مارا لاسقن رازی دیخدهداس؟ر اونو كله یا لو الا ب الا نم

 كٹئاوارکمو یاس هل وق دنمو لطب یا هلعراب لاش راربدہددخعطوادساف لعراوبورر,دە٥روعلوطعاو
 [(نکدالوارخ ابا کاما یا لانا ی لب رسک وز مه ٥ ةراب االرویوه ۱

 لاس



 دمے تو تورە لاش و دم ۱
 رم یی ی ےس وس نیرو

 ہوم رر
 ادام وضع و موم یا بسے

 سر وع

 1 تهی و دو دنا ته هرس نیز نا

 | كانو یتغ ابو دال نانا وچ کی سو و قرن هر تک 7 الا
 ]| هلا للص كاوا غورا شاخ ! نچ له ناتان همش كلف وه ها

 | كتا الا | نشھ ەر ەر دان ناز 22 کی زین ار ەز

 | نچ نھن وب لینوکس لفافو نجف كاب لا نا زیبا سس رح
 | اهني یی لاس جی عاه تا مسهلزفو نجات را

 | نئ نیسح نا قع ناد قل واع اوبا و: هه د
 ]| یمچ ]تشک ك فاق هرو الا نوطخدلوا تم در هی

 نیا دیس ارم ندلونلادو امیدی هک قا

 || ابزار فو یراک شن دهک کوکو رو
 نم رول ر راتاو از ناف زاغ یو دادا لفر
 ۳ انیواراضالغواهکه دنووا حور لو مل كنار 4 داش یف او رب

 E دن مر و ور | توباك لن اتلاف هم وص دن رز وا ورود یورو و راز
 اپ خدا هر دو هتل ىرلار دل یاری كات ٰیغوا نوا
 قیام یاراذ رب ناشر خر دانا بلک

 هههوطهخشا نش امان کښی نه سوز و توش | کان ورش یو اهل نم
 | هتلر ہوا شوخ ترا کز او کز وا کنان پلا
 کوا جو هو وی ی عم هل زگراربح

۲۱ 

E O 

 ]| كنءرمه زر J دژ اونا زا
 ةناکلا ین واین رش aR و

 نفر رکبو زد هوا ناوج تایوذ هوس كفاکو یش لا رک
 یکی هلب شکن لاک ؤاکلا: هنس انعم قانع اتى و مرکب ربا وط او نیو کک وا

 PRA ود ه وب خفا کن کن ا فیل نزف لاند رلود تک ی یج
 ۳ رکبند نت ین او ا رای لاک 5ک



 جج ےس

a 

۳۳٣ 

 ۱ تیس FETT شالو داش هکر رده لوش هیدجوماوا ||
 ۳ رزوا نابت ینابتسر هلننوکس ۂلداصو یف كلاب نیصبلا ددشهد هلزوبیخد ورا زونازیا ||
 ۱ انتقد سالا هلغاموف هنیرزوایرب یرب رارکبدانییناج ک لپ کت كمکید بوب وت |

 ئالردنوچیا تسذ یس ان كوب ودیدش قید: ارظن یا ارضا اتو از پلاوقا هتمونالوا
 دن تن لوا هک اب اپ وک ںوچماہملاسہف روید تئام توم مک هنسانعم یتا بجا وب نال بحاص ||
 هنک نم راتو هلبنوکسن تلونو یرسک ناب رصنبلا نصنبلا :ردیج روکش سفت ||

 1 رنصلا وه ےن لب زمكه لداصو لبن كلان نیضاتیلا قفراب نالوا ةدنناب قمراہفخ مسا[
 ءا جن لک صب تیادطا قو ہنسانعم فرطیناجكنهنسنرب هلن وکس هل اس و ىع كن

 لب مص ذك غلو نوک هد اصو یعض كن يرصب :يرنصب :ندنان نفلنلاف تاکوکرهداره |[
 روک نن قلوا ناول تخف «نذملا زاب دیرصب فور ونلوا تسنرلخهلقاکآ هکر دیدآ کرب |
 مظنم ینہ ناز هل : نا لاتا فکر تل لاش ارل الا ی امر رس ا قاتا 1

 لافیر لک هایم قمازای هلریوکس لئاطو یخخ كناب ںطبلا ازاواک هد هنس انهم ترج رطب و قدلق ||
 ۱ مز اظباو لات »طب لقب قلق ترج هلبرسک آ كرمه راطزالا از طب هبا شلات رطب ۱

 ۱ هجرت لا نو دم د مک تی( های ندی ئیھتز ٹکر انا لود ید غلف
 ۲ و وسیم امتفلک ادا ||
 | لعن هنغام ایا هلو كس « نو فتا نیل ؛یدنلوا لنت هدنبانعم 1
 هاو بقا ضم تب طیبلا : كملتیا نتعنضقلراطتهجرحدلا نرو ىلع ||

 لا هدن اخر از «وزروا نزور نهه ابق لائیک ام طیب غل لا قاراطب |
 ۵ را ارتقا ازطنا همد بهذ لب هنسانعمزده هاتوکم كناطو یرسک گلاب طب یطبلا ررید ||

 لو شاق قاب ن دش هکر ددباز ےل نالوا: دنس را کنین یکی كد هلینوکس كناظو یتف ||
 دوا لوش هدنراک کنز نو ق هکر دن هرانتالوش »اش اهر اظب و هانعم هلیعص كناب ١

 زود هخجن س زالوا نزوآ هدانز ندجزکارولوا ہدفدؤد تس وا هک اراد هنس هراب ټا 1

 ۱۳ ریست او وهل نوک او هرس 1
 هد قم ولارماو لوا هجروا یستروا كنغا دوم توا هکر دهننکلوشهلنوکس كابو ||
 | تالا نءارظب جناب غب لاقبوزددنوبلوق یکیدبدرظبالادبفل ای تنا لوقناخ امهنع ہللا ی ربا
 رب وا ۳ ات اوس دهلی ننکلانیعو یف كلاب را عباا ||

 ع تورو نت عنه اکر ده شه وحو درکذم هک نشا ۱
 11 ها تردزاف وا قالطاربعب هریبو رار د هکمرشوده هم داض | غزمط کردو ||
 وو یف كءنمه رعابالا یہ ءلربس هب هلی رسکكنیعو ناوک كتابو یتف کنہ مہ ةرعبالا ||
 نوک مو مابضف اب ںوبا یجدلریمب تالذکه نوک كنیهویعض كلامنا عبلاو ہلیری ||
 7 3 ان يا بابا نمره سیب راجلاو ةاشلامب لاقي ئ راغبالا یدحاو هوعبلا سا وذ ۱

 جد مم ری جزا لات وا رحندلانزو یل
 : هد دوو تنگ ترخیص شا سا لاق رار د ید کا لف ٹک ی هک ا ||

 مسقغش مبنینرو رد هبنسانعم چرخاورلاراعب ہدناوق یکدیدنوبلا فام غب كنیم ۱
 ۱ هلنیتمص ںوغباا هالعا هلعسا تلعع و هتمدهیا یم وح ترعب لانراربدیندهکمروتک ۱

 مندمجتو ابحاهو طقس یا تل بل بابل نی اروعب غیب ما تب لای ناف جا طوس
 د Slat و روت دوس تو کرد
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 سیف ر ج سس

 قع وص نر ۳ زد لب کس كنبشو حق ك اب نشنل قرشش نالوا لئاعہدایز خدا هل
 شب و رند قد خانوا توا هکر کمر و هر شنډ جادا والا فابلا ن ارشد غ ر الا ترشد لوڈ

 لوال | بابلآ زم هرشبا لخ را ترش اقم هتشاتتعم هد زمرد لوتشم هی ورک عال 1
 ہہ ترشبتسا یا مہا لا تاسلا ن ماذکہ ترشب لا زد ید خلو ارو رسم ز دب ۱ . نسر و 1

 اوکه ب رک ناب: رنئیلا نمح هخ والاف قر لاسقبا رب دید هفعل وهل ز ودر وکهبهتسکر و |
 ردم كب وصربّوضم هل یو هدعهو رج رد مما كغ الطرب شب و هنس انعم هچو ولط ت 8۷

 :ناکاذازشممذ ٌومنالفلاس هنمنک نالوایربا یز ْزؤا تانیتور د يطق لنبشو # رش

 راشبالا ییاج شنا هال رد هلتنشقف دمدا و دل ةن وش ختو همدان تا ی

 رخ رشبا لوقتو ار اشبافدول وعهترشب لاةب زولك« ہدەنمانعمیلوارورسمو لوث لو |
 كناب ةراّسلاو ہلا نیک ك ناب ةرابسدلا_ةیطابا ور شب ویلامتهلوق هنمو هل عطق فلا نوا او

 هدقدلوا لامعتس در توام لامجتسا ذب رخن د رخ ہللا شر اشو هنس ان فن اتا ووراع ارض ۱
 دن صف كد)او وكس كنشو مض كنم .یعرمشب ملا باذعن مسخر شف لا بتل وةكو ولو دقاا

 دوتا ناف ولو نو نواب کاتر یو سلواق ررر دغر ضا الردي سا كل خرو ||
 هرزوازکد میکند دل وااغن«رزوا فلا نالو اتم اار ز هد ەس ووا 2 یک ۱

 یرشپابدنشهبینتور دریک ی اصعیوق ییدیدمالغاذهیرشباب تایل ان ىر انور داد روا ضراع ||
 سششبیام قفل ارش ابتلا ۱. دقلوتت مدن یر هل رم تنش یتش کنن :شانتلا, | هیدیشت کا نسرید

 هلینسک ك نبش و یش كن ريشا: زالوا یت ل نو و شان وا یزو رو ورڈیلئاوا ||

 تارشبلا ةرشبةقاو ةرتشبةأرماو ليج یاربشب باش لانشىراربدەدەيولزۈي ك كۈك و یملقتراشب |

 كو یف كابو ىم كنان رسبتلا رد فضانعم لاج هلبقف كلاب ةراشنلا تارشبم حاير وده لا
 زولصا ندنغابا هک دشوقلوش رایضخی ار یر افصاکا هکر دیعساتاوقر هد دنوی

 ہتلع اذا سماخاباسل نمیشلاب تزصبا لابی بک اعر واک ہد وٹس انعم كی صو هنس انعم |
 ها یا لا ترطب الا كمروکهلنرسک ان هزه ناصبالا هراورصبت ماچ ترطب یاعت هلال ها

 یف ك هجم د ضرب طو ردیلنافم لر نه هنسکیر وک لب مسکن «ادانضو یف لاا رضا ۱
 فك اص و یمض كو رضا وواوا نما «ماعرضب و هننکن یمروک ی زوکه4منهمدا وا

 ربصبتا قلوارظن لها ہدصوصخو هلصقف كلاب ةراسعلا قم بو دنارظنندفاراهبهنسار
 ۳۳ رھپ رض م وقلارضبلاه درد ید کیک هضم ماضبا بورد ید مر

 هرتصبلا هنا تنعم لم كل هر ک3ی ەنسنرب رکنا: 2 زو لع سبقت شق تا ةرضبلات

 هلذاصو مه ةرصلا ءارصب ںیہ ید اهنا شفخالال اخ ہر تضف اب
 د کس دزللش اطا عالم لوش بوک لاو ق او ا ت

 كس ردنا طاق سا ءاهر ڪا و ر ابدی د هرب دم صب نات وب و یو رضاتن و4

 :یترسک هلداصو فن هرصعلا یو ہک لا ہن نام کا زوم
 ليج مج الا لاقهریصا دین یلعناسنالالبللاعت سرو رس درس هو

 | نص ےصلارتشا وا کی زشب تزاڈب هلبدمویرسک ب فلش و یف ك نات رشا ۳۹

 | رروتکنزبخقلتش ندنس دغا وخ هکر رد هزالب لوش هلبدی دشتو یربق

 | هی رصب ساخر دشع وا قلخ هدز که کت اوفنالوا نوجا كمروکهژنبتعف ا اینڈ

  eاتشا . ٣ شو روب کرد هوش ترسب ین بفن لع ٹن تن ||

 ےب



 1 كف ورد ضمنا ندرت لو دشت كازو یف نا در هرب

 || كوك كنار و یخ كاب ةر بل رادیسهدلاو ناک نرضنور و رد بلغوا رم مع هکر دیس رشه
 ۔ زارو فر لانا زدهنس انمن مالک نالوا هدبضغ نیخو هتسا ضهاوآ هرزوا یزو هع

 مالکلارتکلپاہڈنمءانرانرٹو هنسکن با ماکت لب طخ ہلبنوکس تا روی تب ںابرپلا رنو پف
 خبر کک داد یخ كن واءاپ هرم الا :ندیعسا له اطر هر زو | ناز ورفع جر زر نیک نالوا
 كاب یزبلآ قسردہا فذحیبام كر دردن لوا لخاد نوعا تنس و نواه اههنب زخا |

 | تیزر مسیر هر نذیسهویم جافا یرلکحدیدكلاراهلبوسکكنارو
 الذ بلا ئا دغی لټ داد شن كنار و ص کبان ملا :زلا ندیدآ كثب ن دنس هفش اط

 3 ید یاب او را ات مایا منا ون ناز ئی ان وچو
 ۱ غیر 6 رارندر و غلببودپ فی هماعر نارکث ندا دن هکر دهنسنلوش هلن راد ||

 نت هو ضق قلب وکس نزد ار رّبلا ندشاوبقتباكشخ هرابمدنکیررویرب | دز
 ایه رتضا دا اصلابهرز لا ررید تسدد غم روا هل اص عو رونلوا قالطایدهتخایرز ویمخ ||

 تورو تن دار س فاش يخف هه زازالا دن ایم رد عطفا لزز سک ك زاب
 | قزورضج نوک حف كلاب نرل شا ها او هنزوکب رنو یک ودعم کرب راراتْوھد
 | خن کاج دارا لا: هنشاسنعم ماضض یصغراجاغا نلاقهلبصف كنب رانا یا طز اضف هززوا
 را اب« هرز الا هتسانعمرادزاب ردکع دی اخوطز باب ك نا عخ كرا زا ەلينوكس كابو

 لوکس وقتا زد جست و قامرخ هلنوکس كا سو یم :]كانت مسل ا سک
 ب رک دیا هبال م ءاحو هل کف کنار رر ذی یب BRET هرکضندنآ

 4 راد اسکی زالو وز درک رد :بطرهرکصندنآررید
 كا ہلا »یک حامرو جز یجب هلن رک كن راسلا هلو | نکهر وهظهلغ ای وغاب عب

 7 "- ب ىنا 4نوا وشوهدنعول لا روئلوا قالطآ ىد هشنو کس ید او ال سب وک كېنو
 ھ7 در هم د اتمر رب د طب هتاف ج ن درا دتبا كن هک لوا شدا وب نلاک یخ د هکر بد

 جنت هوس کند[ لوید هرم هرکلی هحوتفم مج ندا
 قوا قروقامز لوک ہزمعع ؛ناسبالا یعجج سسلاو تارنیلا! زازہک شش نون
 ۹ ۳ ار چت زردی ما هدابد ی کرمانی علل
 ۱ سنا هتیلطیا هیرنشتلابقن كن بلط مر کلا نرو لع: نعستلا ففو یا سلا یف

 ۱۳ یو كا بلط لح یی هنسنرت تالذک 4 لینوکس ك نيسو
 9 دید هکر وما لّوا ندزماش وایدوس كمولط رس وصل وا ندا لوا یئانچو بلطلا
 ۵ نر رخ سو او نال واورٹسہالثہدا و رار د خون ہک منا طلخ هلنا راظیذیبنیرتسب و

 فن نکیغوپ ىس اتش امامت ک قا رب دن هک اس هنری و ردققزەذییلنامل عی
 او ا صا اب دلو وان ملوش و د مضامین انتا الغا سب

 ل E روشلاا مالا لالا یس الاش هانعع زاسشالا

 نواضاانزولع:روسالا رسو نس علاقي سعو مانکشخا نا والا بالا مارونسب هه جو
 ۱تالذک لشلاو هلنتعف هرشبلا یخ زیساوبلا .دولواهدنجگانورب وهدد ةر دنلعرب | سب

 قیام ایج ین نالوا کنون نضدالاةرشبو یاب ها

 تو
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 نو نو دکل نوا خو لو کس اک هغ تندمج" نوف
 غابوراوبد هردبناسلفنوهعاموه دوسرا هسر افجمرکص ندقدلسکن دهم نیر دكخالغوا ناق 1

 هل هلع هما دو ایف كه ھو یوکس كنالمھم نيسو ونک ابرد دانيا اغا ا وق
 | داقوترسخم هر دیدارها یخ رو نی شا هلن کس كن ہلملہیم ۱

 ںی لات وه لاو طلا ر دبیا هارد نیعهده لات 7 دهر دن ناع نی مزا ایکو
 ۱إ اذن دوم E ھے چپ ی وب حی ست

 بش ہ۔ مس

 دال 9و ا سم یوسی شک ۳" ا

 هرزوا ننزو رنج هلنوکس شب و مخ غ كلاب ر ديلا .نوتماواهدنابحرت اسنلر هدنامفا کلرک ید
 تر اسم زار د د هکک تیم و مضهلبنوکس ناز جادو یف كلاب را: رذنلا وږ یراکدکو د نفرح
 دبا تالا رونمایی نااط از هرف ول والا بابا ندتفرذ یاری |
 قاغان كمل ناس كنو لاړو بصف لم نیش ی درذش و هجو لک |
 قلاب 2 یعدنل اوا نالطاة تخلد مرر ر ویل وا قالطا هنس هباد دوجنارذخودنسانعم | ۱

 ۱ هل ینو نوک لت وید ال ترو ت ایر تاب یک ۱
 | ٰیرتک قنات ةراد للا قعد حو یب ی لام هرزوا یزو خزکت ریدستلا .هنسانخمق 8

 | رویا ۰ هيدا وما امر ذنبا یا ةراذبت لچرلابلقن هنسک نالوا فرسم هایی ۱
 زضو رو لافتا رپ موف لا ٰیخج لن رذنلا رذبلآ نکن هيا شاف ىرازى الی عاد و یخ كلاب ۱

 || اهاوما قس ردشاواعقاو هنر عش وبل عاش می کردیم كر وصر هلی شتو یف كلادو کب ددب |
 | اغنام زر دب ما توقف شک هلج رازوزنی ا اورذیؤاموکلمؤاہا(چ اہک تفرع ۱
 اذا لتا ت ی ذب لاقب وارد ید نس هی آو او رفت یااو یزبا لاغب قاعاط رایعدبالا |
 زادیتناور چ دیعن ابا وبو راز دملی وب ك سدغلف ت آه دښنیح بللط ی هنتر یھ 7 بلطتأشرداتتشکر 1
 | هدنی رز ودقلاشرب,نالف لاعب اربد یبا غل وا عطمو سیل اق ئاغ تع ەك ك خات لاهل رر کنان ریل لا ۱

 از خب چرب لاقب را دی دهفلوا لوبقع مم وقدص یا ہنیم ی تالفر لاقي ناز ذ یخذدغلوا قداص ||
 ےس هادی دشنو یمن كنار هلنبتم وەلنبتضف ربنا: ہلکاذھ یف رسکل,ارب هج ها لاقب و ءابلا مند جی ورا

 فجات الذ کس ءژنتهف بلا اهدلوبرمالالاغتروعنالوا هدیطم هلرعت ك ناب ةربلا_ كيا |
 هکرو لکه د هنس انعمار هو وهنسک ن دیا تابا هبهخ كن رب نسکلب ار هرید)اوتررب ل اقب هتسانجم |

 ردي لرلي كنءزمه یاری الا دار الا ها نسحمیا هب راب ی هی رانا لاعب ہانععا بیتا 0
 یا ناغالاناو ہری نمدخرا مدخرکبن٠فرعبالیا نماز فريال لا قوال اش ۱

 لوب چونک نو كنز ده رارالا نج رابهلنپ تڪ :هرزملا ردکمروسرو كمتر : فر

 یدجاٹکسلا ناوهالعا ها لغ نالفرالاقب دید هغلوا لاخرارپاوهچههلارا لا خا ۱
 ,ie حا اردک هلیدب دشن ابا وی كيا 2 هیربلا ةيربلا رہلايكراذا نالفرالاقب ودقلوالخادهررازن

 یخ کار تورلا هح ا شعم را رخ ین ہل رس کک قر ڈان ارو یش كي ام یرازہلا
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 هت دتلق نکا ساکت قو هنتسانعم ار هرز هززوا ینزو تیلعف هد, دبتشاو یرسک كازو

 ہنمانعم ہزارحصردیعچ هل یعق كن تارا یبکعخپ شعو تی قع او بلعنم هانیه ||
 ےس سہ

 رد

 درب



 ردب

 اج TTT NTT ا ۹
 یدنا دو را رقاکا کر کک بم یف راہی 0
 ایفا رم دو عود سو ی مین یر یکتا
 اود 0 گو وا شا نک نوعا مال الف در دمق منش کس
 رم دن کور فا قوش اشۇزا5 ىش رۋاإ
 دو قمر و زا هزونال وقت زیپداز دفاعی عزوز اوو
 وا بب شو رس ىل افزوبضقن یھ یادو وک اوج
 ادا زظ و یوازی توس فرخ نا از زیا ای
 ای ار نال ته ام یاب بارع نزاو ع تام نوع و وا
 ا ترار امو دعا ستار اکی اف ةش ظقخ ۱
 ۱ ال کل ید هرجت وا تدامهب تاب هتل تراکم نزاع ق کتاب

 وا قام ورم نان روا یر روش اب فال نرم لاذ |
 : و ٹؤاصاا ناب وع والا ولو تشنہ زاو اد وک ا وک سا لاراخ لا
 ۱ نور یا ازوھٹ دودنا فال :ار وڈ اشیا
 و واوا رض نوا قزال خالی کانون کت تایم کام
 ما نا ی یو هرز ۇگىت اون ورا دنلواس سوف
 ٹر بم روس رش درشن دلة کر
 نزول ادم ییوفآ یر بردم هژو لع اعلان
 سا ڈو ایر تو دم او

 ا اد ناد جهاد تب او عاطتاذا باز “لاق
 یو لم را نا فشکت والا 0
 1 را دو بار قم ہک آهک 1-2 وام ا
 j e کم ناو یخ کوک تک

 1 1ترک تا ىنا ر وشف رس وک +

 رخ تک ھم
 4 و نور ستون ٰ

 0ت نک

 یر سوا FN 2 اذا مال
 ےن نر ٹاس نگیرد هات ت یالوالشاو ۱
 تب لوا ماه هر دریغ اراش ب زا فواد ۇر ناو کض هدنجورخ رج

 رب لی نور منجر یوا رها دهد یآ رک تن 7
 رس سم جب سوا ۱
 لا رو یف ناب .ةردبلا دذ رد کیر لمینت وا دارد
 هتنیز دقالغوا ۱ لا دو زهرا نکس الغر ار دز دزیاتو |

 دج یس



۳۹ 
 ہمہ مس سس

 نر x فو دهه لی و یی دا ی ام با ۰ 3

 ءانب هنعیدلواز اربخ هدران ویو ردتر ابءنددیعون دکر م ہلنوکس ك ابو ی تلمزمه نارتبالا نار بالا ھیلوا ا
 ىم رمه را الا اربا هریصيا هل هز الادب لک ڈر ادب ر رک له رمه راتالا رایدیدزتبا رلنو
 یر ڪک كارو لینوکس ناتو یس كباب ةيرتبلا هیلباعطقیجر ا و وش هنرى لاو
 یفلكبآ هکر رونلوا تییسن هاب عس ن رفع هکر ديما ها طرب ندرلیدر لب دیش كابو
 ۱ و ل ادعتسا هلتیعت رنک دل ترک کر دار ہلی رک ك اثو یخ كلاب رشلآ ردزبا
 لینوکس كانو یضفكاب بل رونلوالا معتسا خد ال فتس هک واوا اکو رش رک لاب |

 | راتجنا پچه ده دو ڪڪر و ابو تبوه س انعم رانا چ جاوا ناقیح هد هدوکر دیعج هرب

 باسا نیر دو مہ ارلا تالان هرو لوال!تيایلا ن نیژزیهسهحورب لاش ر لرب د جد هخمعح

 ییمج هلنتتعص روتبلا هلوا نب هب ییوص هکر دید ہراویڈ قافوار بو تاخاثلب :هبفسماخا
 كانانو یه كناب هزیبلا EO gE كز هلنبتمص دولا هنسانعراقچوبف

 طو طفتت ادا ہدلجراہت لاف نک یک مرکتلا نرو ىلع زا زلا یدحاودروٹیلنوکس

 رش هلنوکسكوجو ی كناپ رھا قمر 023 اکا ورم وس هلبدبد نو یم کناف هو |
 روتلوا لابعتسا هلعابتهرثکه کر دطهلر هلب رسک بجو یتض كناب ربصلا یدتیااررف ار فو مظعرماو |
 یعصكناب یرھلا ہنسانعم یہاودراالب لیدی دشن تاایویرسک کنارو یس کكياب یراجلارشرکلاق ا

 صاف یرفویکی راقب هلبایرخ هنسانعمهیها دیدرفمكنير السد كنابو نوکس كجو
 جورخ هلوا ناف د هک تر باز سکوت توفص كکب وک هنیتعف لا | ردشوغ فورم

 یکیوک يج ہلنوکس لیجو یک كناب رصلا تروع نالوا قفجیکبوکهبدم كف وینوکس کیو

 ال فض اکا کس یعیبع هج ینعب یر و یرجب بلا تبضفا ملوفو هنسانعمرهنسک نالوا شمقج
 کشور ارز دچار از هنسک نالوا وپ نرقو یلەوکول قرف هل كنرعرعو مدخا
 ید نف یرالبا بودنوا نییعهنسک و لیعیتعب هربخ رج یمن هرج بت ربع ل یفوهنسانعهرکرپ
 | دوس لوح و یاب ہر نا ردیمما تنهنسکییا یدنلوا ےک درزکم کر یدتبارایض بو

 كباحو یع*كناب سلا هنسانعمر اج ر دف و جم هلغعص بارش هدننیالو فیاطهکر دیعما كن هنسکرب |

 یض كلاب ءارحنا هاوا فجیکوکهکرا دەنکلوش لوکس تار و یف كره رجالا هتسانعمهرسلا

 کن وهخ ودلوا نر د پولوا عساورابدیدرح هرصیدستیارایضبر دیلب اقم كل هک برد هلن س ||

 دم نرس اش ار تارا مو ده رحالا رددنسانعم یش قاتناذخ امر
 يهوردپعج كر حت كلنکه نیت ر روعلا ردنغمكرح ؛ كاذب رسک تاب زاصلا اصلا نما ۱

 ہدقب رش ثیدجو هنش انعم یر جا عسا وسر فرار درع د هنآ رکی ب و رونلوا ن الطار هی ۳
 رابکالآ ہنس بعموص یار اربد ر ءامو ردسشلروپپ ارح هاندجو نآہدینقح یسرفا 3 یو

 زرد د هک انرفسزک در اماو اذا ءا ار لاقب قوا ىيا وص هلن وكس کئانو یرسسک کب

 بودیاروہظ مدقم ندنرابای اکر درا وب هقفوپ لوش یھ تانہ را کرا ھل

 هدلب رهش هلن وکس كاجو یت ناب ردا: رسا رونلوا لامعتسا هبا هچءاخو هل مم ءاحرر وط
 اترا یار ر هتیقل لاقبر واکس راکنآ هرح وانضرایااتت را اکا

 مصر د هنسا نعم رس هدرب هل و کس تا همه ءاحو یک کل ہامہم د اص ەر کک و یش نیو نیب سول

 اف کرد اف لوخ رحابلا رر چد دنع كرم تالا وا ناتو ۱

 ِ اذاةقا لا نذا ترح لار ولک هد هنس انعم یھب وقەراپ رج و ردرلفرص ال ید یسنکیاةرحش و



ER 0 00 ےگ 
 نو کن هاشم ی کر ابو تاجر 7 3 ( مسا

 نس ال ار کا ترول دیس فالو در دا اکیا
 2 الا اب ودآ جد لات توالت خو نا یف

 د چد ن د ےس وو

 یو را ورا ۃرااول1 طا یا یافت یاواظا تنش او
 تی بت آواتار وا

 ۱ ۴ و الا را وئفدلل :

ca EET 9سو 5  
 الف ور و ار روش تن دو نیا ت

 یزادنک دعا شب دم یا تدالد یاو لیقخ ناک ر دولوا زا
 تب یک ۳ مال هک الو یا ا: فیض میاد او یف تاکو

 ۱ دام ا۲ غیا تری اء ا ما لچر لاش هاله هلو یی با ||
 رو یک ھا کر دافح کل وش ناو نم رضا او
 در جسم ةرما ته لرد هنکچوک كت سو و نوف کكلذک ماهنامه
 یو وهم مو تے و ۱

 جیا را هست مقیم او
 EEE YT فرو ی رخ یان
 یو۵ عت کیوان درده نارد ید ات لاش اف امہ ااا ار اڑ با خا لاف
 اس دو نفع الا یجب زرا تاکہ تونم رولا نیل هل تنا |
 سج مو یرسک ك زاد و نی كی" یزانالا لیس ایواتت ارا دیعج |
 و لی می دره مکی اورا لافع امت تکه الل انجم جگ دلا علت | ۱
 ۳ سا هرم کم كەر رای دتبارل ضب و هنوز فالو رکود زاھو
 دؤازاوا کاج ك نرمه ر دذ وت اف نرو اوات اعم ہڑاج |

 نارات عا رب هاتبلالاصف )رد ثفلوا بلقاپ اب نانا یا واو یکن رفا م واف |
 بز یکم هو نیم روال و حا
 ب اذكر زازا ف زو لامفا هلنوکس نانو یش کم زمہ نان ناف عج دربهای ||
 ۳ روا وار درج لب تذکر زوایزو هایی ار [
 کج برزو فو لاف هر گنا رب را جرم توهم
 3 ابر ڈا را اترلاازب تو بلا قم ای نکس تلایبهو یف لا دلا
 نی هد اف وقتی نوار و شم تل یی ابزاز ولکا دن افت و فوط راخښ
 ۹ |۱۳ ةر ت رفح اذا ٹا انا تالار نا ترا

 یاب ال القا ناانرضا ۱

 یاب جس جسد ےک 0
 اس سس اس حصص”

 تب رس هم و و سا وت

 ۱ هد

1 5 



۳۳۷ 
 سس سس سس سس

 رطا زی اهرطا سوق توطا لوقت ید فا کا لب نوک ناو یه دان ہاآ
 طا .ارطا مهسا زط لا ةي لوڈ خر اصر کس ا

 زی وک طا نو متن یف تاقا اذا ارطً: بو: لا قب قلوا تهی دند شتو یم تناطو هیندی ||
 منسانم »لخت | میش یت بش لا هل رک كلْەَمهإ راطالا نی خار الف قد یخ یک 0
 ردذوخأبندنو جد ةر kk | هک لرید لرد «زلق لوشزؤااراطاو
 لزم ریه ءلالا ناری دواط اکا ہیلیارود نت نیضر هنتننره هل وضع !لرغا
 کل رد هجالع لوش هرظاووبد نور ار وز چه تل رکی وا هکر درک لوش ہل نوک تا طو ی
 بن ہل دمو یسک كياطو یف تنهای حالصا ہلکذآنونزافوا فان بب وک ا
 مندغدلفراپ پوک تججز سي تر ذات اس
 هکر دظفلر هلنوکس كنافو فن همه نارفالا مارا بابلانمازفارف ملا لاق مریم
 ]| هدایز لن روف الا ردنورج عب رطب یا نارفا نار خا لخجر لات فرو وتلوا لامحتسا هیت نا رشا
 یاب هججد اضو ہل ءاحراضجاور اضحالاضا انا انا جالا نماروفافأ فا ةب غرس
 هلیرسکكيم رفیلا ریل مدنی فخاذلجزارف لاو دید لو تیام دتبدخروهاو رک

 دفن وکر دبع ج راک آ دانہ دفة رک الا ردندآ كل هلن ها مو پچ هتمدخ هکر دون لو
 ةرکالا هتسانعم زاد فک ابدی دشت كخاکو یف تنءزمه کال هذه نهزهر دیمچ

aEكی درک لا ارفخ تیرفج افاارکا  
 هلزاوماەابنوكس كۈ ىع لمزمش مالا: نش انهم هرم لدزپورپهب رو یھ یک

 لوقترولکهدهتسانعم قعرو۔رماو ديعَنس هروماو قلم نالفرما لابن انعم لاح رب
a ۱هنس شاوا قوچۃرو ل1 كم  

PEED AR. rھنیئاجم هدام بننا درک  
 یباغاامرخ شنهاکیدزانهلنرس کک ا هلم چ ناس هکس

 at am وج بنا ر ہما

 گمكَندذدَمِبا زر بات جا و زدرلتخا هن ماس رشکت رش دم هن رها وهاد ہت ما ارب زردن دزها نالوا هنس انچم

 یو یذتیا توقعي هرز وا یتاور هد نع وبا یلتمكواماهلیرما ۳ ہت سش ا

 ھٹسانعم یدلوا وج اد ندعب ار ابار دلم !یدنبا نسلاوباوردقوب شی یربغن دېب
 هرې دقنوپ هتسانعم یتا قوج هلا دمرارب هل هللا لهآ و نمن-یداو قوچ مخمل موتا

 هوقو ردنوچ جا و دزا هبهرونًمینبدلواعقاو هزومًأم یدک کن ذو هرم
 زذ ةنس انعءقمروییها هدنلوفوب كنيلاغتیراب ییعاوصعف هر ۱

 نا لاقیرولکیخد هنسانمقلواربما نمارولوا هاک عن ةرامالا + ننوکیدق دا همت 1
 هک نک نالوازاکتهدخ ثولواتسدرز هلی تان ہہ دوو ةقون اکو الان ۲ اذا هرلغ رحاو ۱

 دتشایاارمارم اب هرمارمآلاقب رولکخهنسنتدن انداز لباب شاور ولو ند ذومالا تب |
 یاارما اٹ تثج دل ی اعتدال ق هنمو هن انعم قلوادیدشردعمسا ہانوکس یو یکم مالا |

 ةعاطمر ما حله لوقورول وا كم د لاخر ہاوس كوو یف نەز مال
 هجرت تم طاکسد هتاط وا م کز او تلخ نو کت پف فی بل كل اتم
 كلكپ هل والا هزمهسکی عي ب لول نم ۃزمالااھا ةزمهلارسکب ۃرمالقنالو جر مار درمان وب ۱
 یف کنز دہ ریمالا نمام علما نمودم اب هما لاقب تلخ نوچ نەنى راعالا» زاواکد نم نعم
 قماح بالا قت ابو پایا نو اض یکتا يجا سا سمت

 ھہچگ ششم



 حس و اوض نیم ٹایفامكئانکنک لا -×.

as ar 

 رخ PFET زدی یا هل 202۱۱ اف ۱
 7 سام قم لبر تک تز هال ممتلخ یاش راند هو هقلخ یا هلا هربا لاقلر واک ۱

 و ایت نیا ها نان آر فراق ون تساوی

 هل هرمص هچرکاراب دیدرمس | هپ هنسک تالت و طاره سپیدیاز ونلخب لعرمص ا ٗ
 زوج ترا یخ از کد دا ی سو یس كنه |

 7 ر کس تازه یر کرارا زوم ویا ال
 Tre سایر ۱ ۱
 ۱ ۱:۲9 ضش رس یل زردی
 زار جالب سان کرک

 فراق كن کلا نىلقا غالىپ دچا لی اشف
 ی سرو رم سج هک تم
 الا نطز دما مارشارش شا لاسفب منا طب اوان ورح ||

 دم تن یو نشو نار ہنس انع نوری سک ۱
 هژمهو مک لر ئکیزاکسلا رس جبهه نرخآو

 ںیم 2

 | 8ہ

"۳ 
۱ ۱ 

 ایر
1 ۳ 

 ںیہ ۳

 1 هی

 ان دار ام ى رکاب دادو رش دَا لاذ وطن الو نر جا

 تری ایما ایئر تاک یر 7 نیو جن دعا در د نک کشم یزالرف کاره عبارت وب لمس ا
 و یا بطش لس نیکسکک لوس هلو نشو یک زمہ ||

ETودر  
 شات كجك جاغا توکم كنه رمهو یرٹکالہ اینا اششم | وک س كد وذ اوره شب نک لک شیپ زا
 ا 7 7 مون هری لاک خو ددو

 سو توت یر ورم کو تی و خود رس اا وسا
 وفا سا نوبت سام نالخ تن لا ۱
 رک سس و یخ یک e ال ناک سل خفا

 بات

 دو E ےس یس فی ۱ اوج لا ۱ 7 : ۳۹

 اف نا[ هنییس عن شش بم ید وارا ماو نون داراب فش
 کذب نک لوشن ىلا ند كرما اهچا فلا نرو له رضا تنا

 E کار مو و ادای یرصاون

 یک كم داسو فتنه ا ۱



fo 

 تاهرمهرخالار دهنسانعهراکر ور هلم كنونو یخ كې 2ن ونمو زهدلار ایا تۈن یرخاوادب
 نوسلکیکوصر خلا ہللادعبا سلا ف لاق ر د هنس انعم ك وص كان کلر کک اخو یز صو یف

 ةرظنبو هرخاب ةتعبلاقب هس انعم هذ یسهوب و هلیرسک كناخوملب رم ص ةو یف کلہ: رمھڈرخالا هدنل ||

 رضا هتف عاموةرخاب ن الف اجل قی ول وا كيد هرکصهلمضق كن هزمهومهنبتقفت رخ الان یا |
 ازاخا یا از ا ان ءاسوهرخوم نمیاارخاە و ىش لاش رد هنسانعمرخ وم هلص رخالا رخالا

Eنزولا كاد ل نیملا مدتسمیکترولوا ها فاز کیفی وقزوکن ملا نزو یل  
RTلجرا ةرخٌومو هنیعمدقع وهنیعرخ وع هيلا نظن لاقن زولوا هدننناج نورب  

 ed نب موشک ین لود لجراذرخآ نیت سفاک

 رخالا تھ دل زا خام ۳و RTS راتکلا رو ۱
 هلی ضق كفلاو بن وکم كِاخ ی كرمه یرخالا نا تم رها ار مه
 ردفرضنالخآ و هنسندربغردل,ضفن لعفاهلبعق تااضویدموف زهرا |

 | «رکتز الف ثنومو هوا مج هنلوالامعتس| نشلکه کن آهک عفا لوشاربز رخا مانا مق مق ات الو ||
 ال فلک او تنم لضفا ذأرماہو كلن لضفا لاج و كنم لضفا لرب توزملوةتدقدلوا |
 ۳8 ابو لضفالا لجتزابتروف لون كشر دنا تن ًنومچومیت سنا فاضمدوخا,فساوا لخاد ||

 نهلطتو نهالضف وی ضف طیف از ااا را ویلضفالا

 زس هلک نم ی لیضفت لعفاو نس انعم یوفارد یوم كرما ارمو: اهاماها نشم بزعل قة مات لاتو ۱
 ہور رولوآلخا داقاعتهیحد مال فلا هلبا نمو م دلو اف اضم زالو از اج كم لامعتسا رد مال فلا ||
 ۱ شمال قلات نس نهرولوا عجودولواتنومرخا ریز ردلکد تی |
 رخاەکا یو رخو شوی رج ارهاب نرخآو رخ آل اجر وارخ آل سوا تر سا همت دف اضا 9ا ۱
 دیعس ییدننسکرب هیارخ کنن ردعجیرخ لب كوپ ویب لوا منم ن دف رص ةد لوا تعضبولوالودعم ||

 ردرغصضننوخلا رعنا ئ ربخالا ہلغلفاداز ءخاب نیت دراز

 ردا [|ردنتشنالوادد ادب وکنس كلادویمضكن هزه ۃردالا ہل زعم كملاویضکنهرمه |[
 :ناکاذا ر دالر لاس ا هواش شش ین یک دىنى رش يمت ادو وو قا ق وچ ندا ۷ اا

 ررا 7 ٹكیەّرذالوالا انار هردوناهرالوقن كاع اج دید کیا یف ٹن زب 11

 رزا | دننانعم توقمابنوکس كازو یعف كن همه رزالا نمک نالوا الارض کیا م ھو یر
 زین دنلغاب شا کو صور د هنس انهم یرهظ هدنلوق یکی دید یرزادب ددعا كالاها | ۱
 هززاولوقتدیاملاو خوا الف ترا لوفت كنا تنواعم ةرراولا:هنمانسزاژادقعم 1

 لاقت اک هانعم ةرارالا ر دراج ین انو اتو یزد روتتروا یا که یف
 یاب یر چوب ون نرالا ورالا:ودیتلف مچي هل رسک ك لازا یادم كالا ةرزالا 2ابو اسول

 مارْفو مرتمو فالو فیلم مہاوقگد وو ٹسمعوہ پی ۱
 رز تصف رز لنز از مرا تروییع وبدلا رد هنسانعف شر اخ یت

 :هددغاف شمراضآ هنبو ی بولڈ تواذ انوار ان ًترزالوقتكيآرا
 | نوک تو رک رس ةدرالا كیکزازا ناز الا دشت
 مساهایه كازو هد کفل ارز اذ کاوه مالنا ل شاة اس ل پار

 ما | رسا« رس ابتر سا لاش قلب لم رض نیت وم یه ||

 لانش همی نمد یارساب تل ناو رم سو جی /

 کے ےک ےہ.
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 || رربدەددنس٭ را و سن در هکر دشالع ءالع لوش هنرن تالا را قیا را ناتن

 1 هنسازعمراتتسزدیعج كرا لیدمو یف كهز جه رانالازربدوا خد ہنس مسو هيلع هللا یلص كلوسرو ۱

 | هبدینسایا ؛یشلابنالفر ات لاسقب ہنس انعملالقتسا هل وكس كنبسو یرسک ك نوزه نانیئسالا

 ۱ 3 اھ ةراالا نارفغلاەل برو تاماذا نالغ هللا رت اتا لاقت ر رولک هدهنسانعمر اتخاو
 هکر ږد هیدنسکل اوش هدیتباور تیکسلا نیا هلبمط كيا یف كن هزه رئالا هننناملالفتنا
 تف ىد تن کس كەز مهو ىف کیم الا هلقر ایتخا هنسح لاءفا و قالخا صعب هرزوا

 || اضفلیکت میکم ردهنسافنع«قاولوا كل ذکەلیض كنانویعف گیم ةرئأ1| هتسانعمتمیکمیاواوا
 داکت لت ندفلس فاخر ونلوا رڪ د ڪڪ دیو ذا کا هنسک نالوالصاوهغلولواهل وقم وار زیتعمو و

 ا ور رو ربئالا ترنخا یا یسمن یلعانالف ترثا لاقت كار اہتخا راثالا
 دو مون نیلا اوکشكمالو یک كناخ ناصلخ و یناصاخ یا یر ا ناللف ل اق هنن انعم

 تردا رک یشلاشز ام والامعتسا هبانعءلقتسمرونلوا نامعتساعابناهرشکر ولواهاک

 رڈان:دایز ینانرط دوخاب غااهدربهکر در اوطلوش ةرمنلا را درشمشکر ون وار کداعابنایخد |
 ۱ ا مع وج ےس شد ہرانالا

 هد ید ار رکتلا نزو ییع رم تا لبقناک هی ىلع یاۃرانا ىلع لبالا تن“ لافیو غم |
 |ارجا ہر نج ًارهللاەزجا لاۃبەتس انعم باول هلن وکس كه و یف كن هزه رجالا رجالا قلقا اا ےہ

 و ناسخ نالفرخب لقب لرد سد هغ وا ب اوشن کر هنری و ناو لوالا بالا نم
 ۱ ءانب عد دن ترج الابرار ید هغمر اص یککش ص ر جاو رب هدهفلکو کرج اوهرحااوراصو

 | بالا نم اروچاوارجارج ًأبیظعلارجالا ارجا لاسفہ قلکو تک شیخ هلم روح لا .تربجیالومصا
 1 رک جوی حزم رب ةرحالا ار ام هللا هرج الان ةب ك ویو چا راالا ییباذ لوالا
 وا سس هلا تر مات یارب راصتسالا رواکهنسانعم
 خا ہلدموی رسک كیجو یف كنهرمه رجالا رجالا ردکمدرال هتف كو وی راک كناح>و

 کیدیلع هتل فی قاتل بوکس تان هزمهویردکک همه راغتالا راغنالا هنکنلیوط | |
 7 رو جا لاش لا !ناصقنرج یا نیایخ ے3ا هرحاولا جام

 1 لا شراریدید هکیربو هی رکی واہرجاٴوم و ری دهخمر اض قنص هبنوکس كاهش هو یف كن هلدهم

 ماطەلیدیدشت كو یرمسک كن سه راجالا رربدهترجاهناعواهتزک (یارادلاهنرجا
 ۱ ]سهبار اباد ریحاحالا هر زوایاو رد عو لا هدول را>لها و ماشلها اردهنساشعم ۱

 ]| نازو وجو لرد یخ كەزى رجال رجالا هنسانعم حوطن ردعج كلذك هرج اجالا |
 كنار روس كې و یدم كە "مه ار وجالا ۲هنیاا هدیه راس ان ةلکن هکر اکدغیک

 HWE هلعف كيج و هل دمو یف كنهرمه+رحآ رجآ ۲ ردتغا هدنسانعهدم کهززوا یزو

 را قدوفهکو صعرکتلا نزو یخ ربا. همالسو ہیلع هللا تا لىل ر طعم كس دلاو
 ۱ لاب قلاق هکوص تااذک ناخختسالا رخ اف هنرخ |لافب یلاقکو ص هل دیدشنو یعض کئازو ۱
 دنفصوب رک ندا ہکرددتسن لوشەلنڑ سک ك اخو ول دمو یف لنهرمه رخالا رخ ان للم

 ١ و نشف رخاوالا یٹؤم ةرخالا زدلکد للعفرد لعاف یربدقتاكوب ا شا یناارخآ ہا لات ||
 کند یک هلبضف کيا ید مو یتعف كز زنه شالا دنس ا نعم لنڈ هکی از دعب لیک ا

 رخآ هکر اور دقوب ی ومل رخآ ہل رصف كالا و یو کس كناخو یم كن نم یرخالاردیسورب :
 ۱ راکذبد ساناا تاب رخا ق ءاج راب عر ولو ا ٹفصالازموااذکن م لعق انب رردزاو یمانع«تزفصو

 ] یلابلا یرخالعفاال لاسقب رونلوا لامعتساهدنلمادپا هک ر ولواهاکی رخاوارد هنیسانعم هر خا واف ||

 س
 ہم ہے
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 نم صف دانم با مک یدنرکس كلاب کلا هوا یاب ہود ی یش یف یا دیره |
 هنضرعلایشعوه لاشو هضراعم یٹینا هنضرعلا ردشعا «دننافتشم كس هملکحضرع ۳

 هذمافموب حارسص بحاص هطاشن نم ینباهیف قش ذیشم یشماذاۃروصقلا فلابیضرعلا ی شو ۱
 | هلقف كلاه یداسلا هنلوا لمانو عین ردشعد ةذبارہلا یم هبشن هيثم رسکلاہ ىذبره |

 لربد یداسہ یخد ہی قانو هنساضعمربسلا عی رس هود نیروپ رہن هلی دی دشت كيا هدنرخآو
 یت ك ناه ةذوع هرزوایباور دیبعوبا راربدمرطم تدسشرطلا یذاسہوز ٹا انہ
 ردیفسا كلجر رب هدوهو هنس انعم اسطق شوق یراکدب د قلتروفب ہلّ:وکنس كواوو

 ۱ ۾ یرهوا حاععلاذج رت نعءازا باب * ۳

 كلوفعارذلاةرباوژ رکیدشکیدهلکنآهکه نکا هلینوکس تانابویرسک ك ہم ۃربالا(فلالالصف ۱
 | هنسانعمرهنک | یج كنه هبضف تلبویرسک هرم رالا هنسانعمع ار قدتسمراو دهن دا
 بالا هت عطا اذا یناثلا بالا نہ تربا لات کمزدیدنکاہ دنیا كم هبلک هلوکس کیا و یخ اهم رالا

 زرد ەدەغمروا نس ہنکا برقعر اور بد ہد کمر امر خ ك کرا بودب' حالصا یجاغاامر خواری این
 ةکسهنموهتسن عاؤا حالصا ةروألا رو الا بلكل کن مولا ثیدحا یو هنسکشعهنکآ روا

 ناترہ!یےعی هب وف ع قام سل ناتوالارارید هیراچ اغا امرخ هزات هلن سسک ك نیس هکسو ةروبأم

 هرزواینزو رکن هنوکس كن هز مهو ىع كن ریل لب راهنسن یروس نالوا هدنس هوا تر آ
 || سلوا حالصا هلیدیدشنو یف كنابو هیت كنهرمهو یض کیم ةر ولا کیا حالصا نجاغ امرخ

 ٰیض كنابو هلنیتعف رب تل هنس انعم حالصا ئاغا ر دعا هل رسک كر مع رابالا یکه روبأم جاغا ۱

 هلبصف كنافلیسفو رابالا لبقاذا لیسفلاریأت لاقي كم و ق یحالصا یب ك غال وبقىرابا لد دشتو
 | وقت كما بلط سبا حالصا ند ةنسکرب كنك د وخان كنح اغاامرخ راہ الا هنتنانعملاهنناذح |
 ال هرزوا نزودج اسم هلیدم تانءزمهویقف لپ رائل ا كعرزوا كلخن بت نا دریغ تل اسان ترب

 ینوکس كەز مهویرسک کیم هربثلا رایاداسفا نتنیبام كن هنسکولوا دع یاهو دراهیجوغوقلوش
 هدنزوب كف لینوکس كانو یظف كنهرمه زئالا هنسانعم همی قلبجو غوقردب در فمر سهبضف كتابو
 | هنرکد اذا لوالا بابلا یم هوا تدا ترا لوقت رار دید هکعتیاور ثیدح رثاو رهوجنالوا

 رلوا شبا لقن ندقلسفلخ یتا ہک دشیدح لوشن هلبنوکس كن هزمھو یف كم ون نا كربغ نم
 هنس انعم لف ولرهوج ردلکد ندرئاروآ نسب هلوا شاسبا نج ینا هکر زردی دهلي لوشرو امر

 ننمولارماهکودشلواد راو سو ہیلع هللا لص« دیدن ثیدحو هنسک ن دیا لقیبخ هر زوا یزو ىلعاف را
 یھن لوسر ینعیارئآالواںکاذ اہب تفلح اف یدتب سم دکد نا یهن بودیشدا نکیدجمادنادنساباب ی |

 لعفا ال یباوەننکن الف بودبا لقن ندیربغدوخ هنو مدنکه ن مدمجصا دناوبد ییاواللصا هرکس دنکد نا ||

 | كجا ملک هکلبردلکد هنسا ندم كنا رک ذت دعب بودوفوا کیدیدایکادو مدمروربخوپدیدیداذک
 امارنآ اذهلعفا ےل وق هنمورواک هد هنس انعم لواو آو !ذکو ذکت یدج ناللغ ترک د لو ةتر د هنس انعم

 || «كصفدقدلكواەرابەكر دتمالعلوش هلن وکس کنان و ىم كن ەز مھ ر الا ىش لک وا یاریایدرت و
 هنسکض عب ن دشا هدرعش صعبویبکرسع هلرسعزردیا موعضم خد یا رولو هاکوروااق قاب |
 یوایهک ان ردککبا. ناشن لرد هنن ابط كنوودكلذکر او یدتارنسفتهبایرهوج قلتم یر |
 رکج ناشن هننابطود هلکن هکر وم د ل وش هاتف كنانو یرسک لی ها هلو | مولعم هدف داف |
 غف جرسلا ةزایماما اه انعههرز وا ینزو لوغفت هل نیعض کلک نانو یوکس كەز ھو یم كنت رونو |

 [رئالا ويد نوسن|ییهننک ننبرکآرازوق هنیرزوا کامکر دهن لوشهلیرسک کمرہ مہم(
 | لافیزولکدهنسانسهزباوهنسانعمصلاخ نخور یسفاص كغایدلباوکس كنانویرس کتان هه || |
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 ادارو هوا شعب جور بودر نسب كنار ارى هک بد ةيقان لوش یتا ||

 ٠ ہہو هبلوا قوق 2 کر دون کوش دمو هلبرسک كاف ۱

 دی اذهپواذه نارقلاذهیوه لاق كا تورت ہمدقیا ٿا ةو كمي ترس دطب ا |1

۲ 

 ans زهد ۱0000 دخول اد نیرو وا ۱
 || ويك كج ہذجاواتدییح لنص لا فرد هخلواعلابو لقم هلیض كلل یھ ءاححو ۱

 تیس د ہدنشید ینا كنآ ذجاون هکر لول هاکو رو دہاب واہ ۀلوا بارغتسا نیغاوا
 نب كم صا یکی زاکدید غل اوس هنس مضار ولن طلاتچو بای هنیبضا كنم

 ۰ 9 ناف و رج ور هلک تا هرج ینا رؤما کز و هنن ل وش هيد دشن و |

 دب مین رو یخ كنار هيمو الف لا باتکلاذ غن خپ مرا میلا فن لاب مک تیام دوغنلاو |
 اة تنسف دی زیفتلاو ؛تاغروک لوکس کت ینو یرسیک كنءزمه دافنالا هنسابینهم دیص
 ]دن وج هم دنا عاطمیادفان هرماو صام یار زما فذفا لجر لافب یک هل ارسسک ك كناف |

 < ندید هدمع ك نې ر وس عب ہنم اب یالاقام دفن یا لو هنموهنساتعم | ۱
 ك ۱ هلن وکیم اونو یرسک كن نمه دامن الا دفانیانزناہذمظ لا روی ددنسانعا

 ها قاق صالخ تالذکیدپ بش زوی كف ووهل ف ہیفْتلا وا داقإلا نالف نم تنا لاقب

 الخ ینا کرد تنلوخ نيف دفنا ہیرصاخو ءانفاذا عم خم هدقنتو هنم هدقنشبا لاق

 ]ناصری ۳یبقو همان ضوفنع ی فن هنسنعملوفمردهرزوا ینزو لعفەکنسردبا
 ۱ كن نمو یض كنون نئاقنلا ,ردهتتن نشود هلکمکلس یب ہنسنرب هللا ناضو هلبافو ہو صف و
 اب قر کب یخ كنون هدیقنلا لوا شل ندنلا ودع هکر درام آ ل وش هلیرسک
 ول لدغ )زدیدآ كفنیکر ندلاجر هل رسک ا كفاقو يمص كوم .لقنم ردیدرفمكذُ اهن با رآ شعلا ۱

 ابو دوبی وص دنیا كن هضم کریک لو هلاک كبو یقخءلواو .دجولا
 هلواو و نیو وا هل انعم  رلکلادنالوا یاب دیک اول صر دیه هلذحو هلن رسک

 :زیدیتسدکنی | هيلغو وا نقووبلو بی رد ہلوا بویشوکم یناضعا مکن دقمرواهلیوش
 ل ی ڈنوفولا ندعم يا ها بم ہل لو ساعت و هبلغا دا س اعنلا |

 ةف كفافو مع كو ةددولا هدوفوم ءاشلاغبهلوا شاردلوا هجا هکر دنویف لوش

 هو«كي ی اصهدم اعم وبو وندن وس ەماؾئداو ریدزبا يرافدلعاب نسو :كنەقا هللرسک
 او قوا دولوا مریخ کد ددشهدرکریاوان اسیر دنا تک هو نم کان

 اە | کر دەقاتلوشەذوقومىدنا سی مو مل و شو توقهانوکس کرو
 ٤ ملال )لوا ضر نیک فیش ندییکجو ند ما یمهعوهزفح دوسزا نغالوا

 ۳ ها 1 یدلج) ورد عباس نا لوالا بالا ماده
 هد كيدا اطدیا یی سرو دور یا
 ی اشد اون در اتا
 تناذھ راف نان اهید كیجاعهو كدعس بو كل فا لاک ان (دباع ان ایا

 هرشیپ متعظتها *یشلا تدنتها لاق ر كمك: بت دن زر هل مکس نەز وه ناذتهالا
 ہہم كنسهقئاظ سوم ک یادو ناوک از و یرمنگ لا

 سو یاس ب دیره هلی رنک بو یف كاناه ةبارہلا ہل
 |قداندنخ افکار هرس هنر ناتو بره
 2 با یا کو دم ا او
 چچ تتسیسچتےپچید
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 دین مس كاد I خلل له نا و

 | یخ كال: ذوللا ہک رولا اکر ردا ید واللا" عج ندللا هللغذح كو ديش ال
 ہنداعو با اظ دال والا بابا ا ا واذ ول هبناللاقن خم دال تک ال دابلاو نولو ||

 ليف كنم" ا ولالا زرد هد فار طا لا ےن ان لینک

 اولا و قواو ی لوح واللا ہنسانعس یرلبناج كغاتطو زر قص دیع
 ٰیدیلوا قثشن ندذالرکاواذاؤاو ذوالع'غوقلاذوال لاقب نص نیر یب نسکور

 | یقخكيمداللا( ملالصف )زدیمما ترن لةو كس كوا وو یتغ كمال تاذوللا" لا یدراداا |
 لی ۳ ہل دوس وا یلوفو اوا یالککر د نک ںیلب وس نالي بروا فالو دمو |

 تاذلفو دین دل )دنر ی تفاهم لات هنس انعم فط كم رودهبنوکس ك مالی ت١ف

 یرضبودیا هراکشنآ نیهصت هکر دلت کوش از هضف نادللا ردقجیایراقتلو نگیاردرکم ||
 مارو نوک او ین ام ن مو هل انهرزوا مس كلاذو یعض كی منع هیلباتس ەن

 هنامز لوش نکلوواوا یواج هنسار ین هجربدعنو رولوا ماتصهغلوارج فر

 هحرب دقت وتز ولو ناضخد د ةغلاوارسنا ودلیللاذنه ہار ام لۇت رضاح ہدئآ نس هکر واوا لخناد |[

 قع ام وذمصأرامدنقو یب دلواتوصا عزا هرزوا تبفوتوهرزوام زات زۇ !عوفرمی

 ید نت دفن نیل ام هدفدلوآ نرو تيفو زدا هد دم موٹر اطقنا

Re rدکلب رو  
 كدذا ہللا نه دلتم تملک نا جنون و هدناکمژ د دکن ةدنامز ذم یدسا هزوتتس ونسود هسذع نیمه ||

 ردو و شم عن 17 ۳2 زدمالکح زار دبا یو یو E ره اا

 اب هکر وب دهیعردلوش ی ذابودنف + ضم
 سان یو لر دید شو ںی وھی ۔ وامالنواأ

 بالا نم «نهنا*وشلا تین لوفتیفآ؛یهنستشرللا ہانوکس کاوی كوه
 اذکض راوذبن نم ىب ۇلام بهذ لاق رو هدهنسانعم ان وواو

1 ۱ 
۱ 

 اونی انا ہکر دنالغوا لوش ەلینوکس کیو یف كم دوتا زا
 یو رر رد ها دتا كجا ہراکشا یخ هلبصف كابو ض یو

 ۱ مت هفت ۳ یس و تخت لا قول نشر لوک

 ۳۳9 قتفتلا راسي ءوشیارطمنمدبنضرالاباضاو یہ مون

 ۰ اف لاغب كمك هبناجیر اینا" دسر هاب
 وا و اقتدا رق رو ات ارت رس تم ا

 اف نان ندا قطب کم نایت تو[
 زدت دەنا نەم قرفا تویوتا ید دایر لود 9 حلف
 یرخآ كن اشوان اف انلاين اا ی نوا یز

 مرک دراین زا درا طذغباوُ

 دل

 ون



 زدی كذا ةن كفا لار دفوب یدکی بفوا ل وش هلیدشتكالاذو |

 لضف) شما سر سک 1
 غا نال اا ودنا ناطور کرک

"۲ 

٦ ERTته رس ت بشین " 
 سمت ن لس یی ها فا یی وکس

 نو یار میروند یا هی او
 . نیغ یتف لدار ددغو ید یر هما
 ەز نوبق لوکس فو یرسکد كنءهزمه .دادفالا قرفتمیاذفرم لاقنزولک
 زکام « اذا نةم ىھ لام نو ويف نروغطز -دَعملا ادحاو تابلو یا ةاشلا
 rE SEIT AES وبقنالوا ی داغ قمر وغطرب
 ىم ۈكۋد يخ داۋالا نہا مر دیک ده رک و ددازوکس كمال یتغ كاف
 الو یز سک كا هدلفلآ مم ہل تح طی الام نم هل تلف لا قبر ولکه د هنسانعم کتنا
 OATES هترغو :هنسس هرابلابو لاو هنس هاب تای« زاب تن کم ود
 ناهار شوکت افکت G0 ره دالتفال -خالتفالا نش اشنا رەزا ىج ہلضف ك مالو
 هنر ی رزوازون وا ليو كمال دولافلا ةنلفەلاعن متدخا یا اما هنذلتفا
 وقم ردي ر ەل ىن مگ رانو EO كلذ کحءهلفاف
 كن ادلماقم سا شیر یک یوالیشف كلاذو یم كفا دلا (فالالصف
 تڑپ BERGE ہک انعمیکلبر قوا یدحاولذذق
 | ىا ىيا لن فدقان هلم ڭفاق نات دملا ااش زرب یی كەن و دید شق
 نب ززد ید هفقاط یاب هفوا زقؤا فا تعطقاذا شیرزا تور لاقب ک یوسک یک كفوا
 دون وا وق کد هیات وکس كفاف فان ة5 وذم اذزفهلتلعح ادا اذغهسلا تذدق

 لو زره لب یر شن ور کد قرار دن
 ہل مچ سو ؟رفرف نکلپ قوااکرد تپ كفا تاطادعْلا

 ال یی او کپاس هن کرب ن اوین | وقعد رد عن هک ك فاق الا .داذقلا

 وتو رکو دق ل جر تارا زرا تولوا ؛دلادتعادح تر وغزو
 نو شفا ٹافافو زه كجم دعما نحنا درا ر دیس هرآ اغالوق یک هلیصف نفاق و كي“ "دم
 كلونو ك حواس رعشلاذذقم ل جر لاقرالف شل نیر هلیقفو دیدن
 01 یر رسم تم

 ا یاسین DEE ر یا
 اد ناتداکلا ار ذکی هد رک هکر ذزاشاط مو لب دی دشت عااد و یخ كفاك

 یس نا دک وقتا

 اه ی مال شات شات ورک
 ر منا واقا یرموع اطاذا )آتا ماد

 تان الا لاش و ما او ما ناو ۱



 تنی یکی ایا رم ها وا یی ۳ ۱

 نما ی تر های رو | ۱

1 
۱ 

۱ 

 : هل اعم رب رعو نقخصاقف تام دال :یک.دوع اک
 ابدال افسر قد ىر يمر ابار

 | یدین ادیوانھرتان )او الاوت دل اکی علا لنمو چو هل هود مونا
 | لنیصهداوعلا دہجو نیمی هلن نعرمال بل متر د دنس ابن یر دس

 : و ار یا یاس ےس سش لا 4 1
 | تواهدنآر دراشم دکل دهس یه اد «دالقمضومهدنآ جز  دوعلا هاد ل یا

 ٰ ذوق قلا یه و ویرون ات ا
 نادرلتآنوشلوانداز وما ہنسا جاتنلا تاغدا نارو طه زات هل کنی ولا یز هر وقتن تانا |

 || لد هب دهان نالفرصق لئاحو وكل وحلا لاحودیدحاولدوع املا نوسلوا ندزوددوخ اب |

 | هساتیرانارغوط رج دن نک ور آو نحو دہ اج
 3 كنہط تانیع هد وعلا ؛دوعلا هنس انعم ام میر گور اٴوصؤاحونابوج یادو نازوج و اجر ۱

 تدقدرغزطبکرولوا !بفولواوب و ی بب زو تاو عقلي 9
 راد فطر نعناع :نکصن دک دک نوک شب نوا هک نوک شب نوا دوشاب نکن وک نوا ءرکص

 هوا شبا کوک سک زد جد هلو شود عار طاها شق درب
 الف کرم این اوچ ٹا شن نج ناوعلاو همت دوم

 اذوعنالفدنفتغ لاش زید ید هغاو| صالغ وک وڈ

 لئالوساذیج بوم یم را ران اج نر نجس و ی ادم |
 لوش ہلدی دشت لنابو یرببکج للا دو یمه ليج ید وجو رد حد اہ یدوجذیعو هللاذئاغ |

 ار هدنا هام نانو ی اس لو لو نس وح هکم دن
 نیلا لصف )رد هبض نب كار نب مذ اعلوا هک ندنب هلبق هبطر
 كم هدمو هتنّیمو هند جلا ةد لایق رولوامدنج ارج هک

 اب تعو یرسکک تم بلد نو یف لجن اخو وص یرآت :
 !دغذعپ حرا دغ لاش نهار دو ما
 نسب نخی روس هه GE ود نیا

 هک,

 | دوی لی Ta eet کا یو ۱ کج رکسندآ لب هزکص ی بش وار 1 ر وردوا نون 7 ا ۱ ۳ ون تبع بمر لا یتپوا :نناعو یم كباهدعویک تار | رش ٹو : ےک ضا
 | کم دنر ین ی د دخان موعد بتا مس سام سر قو یک

 ددع

 و ٦ 3 7 کر

 ا ے ے ےس و وتو سس رز یہ ںی ے وو یے جہ سیب چرچ ls E وس ۔ ےہ ج

۳ ۰ 



 قدس

 امر
 دوغ

 || فتا ذا ءاععلا تذج لاق قمر دغابرومغب فیعض وکس تنشویرسک ك نسه :«زسه_ذاعسالا

۳۸ 

 | ردیرعمر د دنه فرها وج هکر دشاطل شب یرلکدیددجرهادیدشنو ی خام هم ءار و یم کہ و
 | ادونشذشودشو هنعدش لاشقمغچ بول مس ندنحصا لازم اطر همت دودشلا (ناشلالصف

 5 ا بولصمن نما افتر ذاشلا ذاشلا روما نع نرفنااذاینا لاو لوالا بالا نم
 ۱ ۱ شهیدی دشن كنیلوالادویمصكنش_دادش دادشلا ەرغەذشا لانكم  بورآقەنسنڑب دادشالا

 : زب دشن كالا ذو هلبححف كنبش اصطاناذش رهیلواندراناوراهلواهدننهبككم یکایک رارب دهراهنسک

 ]| كبش ها لر دهنیرافرفتمكعلخ سانلا ناذشو راش اطقجافوا الو قرذت لون هدنرخ و
 | ةشفبهکر درومغپ نالؤا هجوقندهشنیوبکهلوا فیض ہکز رردەرومغيەراب نوک کپ جو یمن

 . ]| هیلبا لانغندجالا یرب هکر در ومغد فیض لوش هلا هج نیشوداہن وک س كن هیچم نیضو یم كناب

 ا نیکسلا ت زص شل وت كا نیک سکی خام ہل نو کس كناحو یف كبش دخلا اهرطم
 اچ هلک ەكى شاط یا هبضف تناحو ٰیرسک نب” زصلا ةعدحاذاتلاثابابلا نم
 ووا رد یک لوشهتفف نادتشلا نادعْشلا ۂنسانعمەنس یک لوا جآ هکر د هنسک ل وش هلنبتصف نازل

 می هلوا شمقجآ هدابز هکر رار د ەناقعلوش وش ءاذقشلا رردەلادف نام ند داه رخه لب ۈكس كوئ رونو || ۱

 EE دقشلا یبداصبیا ین دقاشب نالف لقب كمشدباتوا دعدابغف تفافو یم |

 دو کل وشهلنوک- وکسس كنارویرسک تن هلمهم هاحاب رحوراربد هنسرواباب نل لوک سا

 FRE ذقشلاا هننکنکد ی دیک سر وو دفشلا :هلواي ؟دیزوکوهاموروا

 نکدیز روک ابف كانیعنویعوانویع ناکا ذا عبارا بالا نما دشمنی لا د قش ل اقب تک د
 رس | ردلق یی كارح یا ذعنالوذقش هامل اقنهرزو باور باعا نار وک هد هنس انعد تکرحور دهن
 اتش الا دمبو یهذاذلجاذقش لار ولک هد هنسانعم یل وا دیعب و کانکتالذکن قشور دقوبنلاح
 ةذقاثملا تهذفهد ہدرط یا ذعشفهنقشا لا كیا غارا ەلىتوكس كننش و هل اسکی هرم

 فو یرسک تنشناذقشلا ارردنودهبناطوانزودیخدلوا هسرنو دهن اج ةن شوك کیدو وناجآ 

 ک كن همه داصونص وى ؟نا ونصەلیاونصەلس ونص ديس انعمیرادر وابەلکنت رکرد ىج كذفغث هل نوکسا

 رفتم زرد فان ل اوشەلیفیفخت کیم ول که كنش نامْتَلا داعلا ہلوا عو وج اۃدیدش

 ا2 وڈ اک ندقمرؤا نمی وف كا ویق جوفمانوکس ك نش وباب ردم یه تافل هونلاق
 ۳ ضو سال ینطمب ورا داعش “ا یطعب ندراسحوف یدتبا جارخوا هدبالاخ دا نت ا بورداق

 داوشملا رارب د هكا لاخدا ن دةمر داق غرب وق هل رف تاذهج نیغ
 | هلذاوشم دواش نخ الاول سوم نامهرم تداطا قو ہنسا عم هما رلود هدنلود

 ۱ || رک اباهک هم رج هلی هی ءاخو هل نیسو لر کت اشم ءاتنخ انو ہنساشغمرادنبلودردرعمج

 ۱ لئوکسك شو یرسک كنءرمه دابشالا يراد نونا لب و ی لواووملننصف نوا
 اا زغب وک كنارو هلق در (ئاطلالصف) مسل نعع اتش اولج اد وڈن لاش اند
 ون نزربطوۃلمہمالادلابدز راطو جما لاذلابذزراط کس للاقب راربد کس كزبهززوا یئزو
 ۱ ةذم ةذمرطلا زار د دزرمنن اویل وا جاتحدغمافوا لغات دل | ورم دد زرین هک تاب یس اخل

 ا دمرطملا ر دلك ندنمالکه دا نها «زهطورا رب دهکمالشبا بویلب وسیرزوسرذحرخدنژو

 ومآ (نیلالسصف) او قاهنسک نیلی هوس نکیدلشیا بور وا فال لب رسک كدنا مم و ضف كناط دیک

 كنم یفوح لافب و نالف تذعل اب هنس انهم كد يا هان یخ ہرمز تن نر هلن وکس كواوو یف كن
 لاق هتسانعم قمفص كلذ: که وکسكنيس ویر كرمه هذاعتسالا .تانمهلبذوعا نم
 | ۋاڭ یایداموه لاین رب قحهنفصلبرسک ی دابعلا ی تیاهتذعتسا
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 هل مس کینو ینوکس تلناخو یخ كي“ دونحلا قري سماق لالا ہیلعر ء اظ غنطوشوا |
 شلوا نایب و هانعع ہلیدمو یرسکل نونو یخ کناخ ديلا تآ ناذلرذ هرزواهحو نانلوارکذ ||
 بارش ہدنلامقس ینعیرارب بد ذتخاف تیقساذا هک وقو كراب رعرذ ذوخأمندنویور ار د یخد وبا 2

 ہنفرحا یا سعشلا هیننحلاقب هتسانعم رح ت دش رار د دیساہدابز ہت دلا لودوصهرابربهرزوا

 || زرد کسر وس ہلتعرس هلبنوکس 01 هل صف كاحد :توطا هدئب ,رفهر ونههنیدمردبدآ كر ریذنح

 هل دوك كناحو یزسکك ن هزمه ذاوحالا اذّوخ اهذوح لب الا تذح لوقت هنس انعم عل سمس قوس
 ینوکس كناحو یه كن هزم یدوحالا اذاوح البالاتذوحا لوزاز د هکءروس دم

 یذوخایدتا عصا هنسک نالوا هرزوا تعرس تولوا "یفادح هد هنشذرب هد دشت كا

 هتنندنلاوهلک, ندنمحكتهنسن یئیدت :وط بولوا هززوا تربصب ہدروما نال واعفاو وکر بد هننکلوش

 یداطافیفخن نفّوم ثید انو رب یغدروط یتلکنہدنس هقرا تآ یکم الاح نلاداح هبتروق

 رددحاو هداطا ردنوار ذ الا دالا رب یدک یغر و دندرآ یتلبوا تن اداره ظلا فیفخ یا

 یرسکكنهزمه ذاوکسالا ردیراص یمج هکر دنوارب هلبنوکس كواوو عف ك اح نادوطا
 هرزوا لضارذشل هل وا و هلکو و هبلغ یا ناطیشلاذیلعد وت ا لاقب قلوا بلاغ هلن وکسكنبمو

 ہدنتفراب رعوبو راربد بوسا و زارپ د باسا ورب د بوصتساو زاید باضتسا یس دفن اطبرعارز
 ۱ مکن دوم تع لوتسبو کروما لعبلش لا کودید کیلعدو خس ما كل اعت یرابور ددرطم سابق
 عاطهجوبهلیدمو E EEE كنونو یرسکت ناخ دیذتطا (ء الا لصف )ردەنساضم ۳

 ردنددادضا هسا نعم یصخر زد هد هشمقج یزهاخوهنسانعم لخزرد هدهرشناذیذنخو ردیشاب

 نوسلوا شکانا الرکودلوارشا رک یکدایجسارفا ردهنسانععرانآ وبا ہلی صف ك ناخ دیدانخا

 || یعض كپ.هروانلا هرزوایباور ذیبع واٌنیغالوا از ولوا شمقج نادنس هرم دادا هدنیحوب
 تفوكنهمسا هل نو سک كا ضاوے داوطاءالایلاان ودواحنالف افولامس كعا تفلاحم هەن در هل صف ءلواوو

 هکر دزب نخر هل بعص كزەذحومءابو یرسکكلاذ ذوہاب ذوبایذلا (لادلالصف) یسک هدمولعم ربغ
 ردیعج دوس دو هک ابوکر ونقطب هدنرزوا هک ردهسناغا لوش هلبرسکونبنو روش هی رون

 لاد قونەكر ول وا ها کو رددوود ہدنئاسا یسراف یصا كوب یدتیادیبعوبا هر نوانزو لوعف ||

 هکر دیسهرام لوب لوش هل نوک كانایویرسک كنار * نیز (ءارا لضف )زار دبا بیرعت با ههچ مرغ
 هثيرلتلا كز "ی راکدلشما "هلکنآ هکزوبدهنشهرابز لوشوبد هذ تالذکرارروس نار طقه هود هلکنآ

 یراغغلاردوا هکر رند هموم لوش فلکه دیو ردتعاهتس اعم هنیر ہلنتضف ةزب زا نراررب والخ

 هک ردولو كوش هلیقیفخت ان افو اعوسلکم كندا نعراضغونو ردنملوا نفدهدنآ

 دب لا رازاضا هنیوبكنءود هکر هکو رها كر لوش كلذکه ذیرو ردندزلنآ یرافغرذوا
 هدلعف زاداون هدشاور دبعوا هنس انعم راک وب ولصا هش وب هود ردیعچت کن ہذبر هل

 کلن ہن فین ,هکنق ندفنار تایر وید اذیو ن درت حادقلاب هدب ت ڈر هک ار دتشنلوا عق واو هلل وش

 ماوقلا فیفخ هدن سم رونا ك لابو یف كنار با تا توا ارت

 کنابوەلی رمنکكلاذو یف كنار “*ہیذاب زا هنتسک نالوا یاضعنت قوحمدنمالکلذکو ۱

 كنار وب رسکح کت همه داذرالا نادر الا نوشی نالوا قت ناز رات شک لرافاق اداب

 لاقبهلبدبدشنكلذو یتف ك نازو نمط کیم درا اسلا تذر ال افر مز خار دوا فیعض هبنوکم
 زاید هدو درمو ذرمو ۃدرم ود اہیلعذ رم ضرایدتیا د بغوآور دشا تیاور لب وب اسکه ذرحضرا

 شم كنازذرمزا ءارا لصف) نوکر ومغب فیعض عی دنس انعمذاذروذ ژربدذ هم وبیدتنایومآ

 دا

 ا نداق رو دهر وسغد فیعض هلرحف لا راداذزلا رش ىا ةبذاب ر مولا نی له 2۳
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 2 هسک نالوا برج لددشنو یف كنارو یف كم د درا زبنالوا ق وخ یس ہزاف لدن ۱

 قاد ادرس هلتعرمس هل دشت كواوو هل :وکھ کیحو هک یه زا اولخالآ ةنذلخ ةفانلاق ||

 ]| ناخ هبجییدءاتجیم هکه نسکلوشو جا ففوت ب وادا هرن ن عادلا هکر زاتداکآ ۱
 مشق هض نا وا هزانرا ج نیس دن تند لع رت یدلبد ن نساك نەك ىنا زا ||

 3 ورین E ثودیا ظافسایدنونادنلعاغتما دن ضم هرغ لخاذدح وا

 ا ا BEE ید |

۳۹ 

 ۱ هدنرخآو لا نیتلسهم نیلا دورد,دآ ڈلرپہش فو عمر هل ەچج لاذهدنرخآو هلن نوک ڭةهچغنبخو

 ۱ اد ۋە ریز مناشویادیوئاوفم تثير لات ةیزدتفل ید ون دلمه لاد

 |بابلان می شلاٹ نج لاقب یبکب ذج كمکچ هلو کس كن و یف نی تبا( ما نصف )روا
 || بولوا كسکو ندر لوکس کن :ونهدنامویراهمض كنابو كج دا هنمبولاقم هی ذج له نان
 | دخت ہذا هلبعخ كابو یمن كيج ر زد ہد ہماعیدشا ی رسال یک هبفلحنال فاز دام

 ف كيج انا بخو هنزنک یا f لا ذذ لان هتنف اعم عطق كمسک بدید تت ثلاذو

 نوت انبوردصصتا درک سوم نلزیآ بولنکهلب رنک تا

 || یزاهزاب نوللآ هب كج كذک تادادقبا تادادتعا هرزوآ یاوز یئاسا هتساحنعم تفذلا هراچحرارید

 الفلاش هنس انعم خووطقم شاسک نوک نایخ و ہلرصف كو كی ذوذجتا هنساتنفمناضارف

 را هنسانعمع اطقنا كلك وكت لنونو یر ك زمه داعنالا عوطقمرغیا دوذحجترغ
 1 ءاذحو هبلردشالوا بولوا عطقنم هکل رب دهجسزلوش هلیدمكفلا و یدندشن كلاذو ىتف كيج

 ]ات تءد یساک رپ و هی كېج هد ہذا رارید هجتر نانلوا عطف ہلدی دشدتالادو هل تصف كولم ءاح

 1 4 هنسن یرکدیادقد وله رسکتكلاذو یف یایج هدا اتا قیس یا هزخ هیلعاملاش

 | دوهلنهننرپرولوا لصاحهدنس هوا تندود ہک زد زلف قالا زار دتا دن افاکا
 || هنسانعم یتشدشومردنایهصع ونر زر لتقف ك نارو یمضكيج درعا الم یک شش رک كا
 ۲ ا رو یخ کج هدرا هنس انعم یزاەراف نابیییججلذر دن لنوکس كارو ی رنک اخ نادر نادرظا

 1 زالوا ظبلغ لبدم كفلاو نوکسكمالو یرمکتلمج اذن رومالا اب ٹاک اذاذ عل عر
 ردرق قشموبردب رقدفطردیدآكنیروقر برس کس لوج نادلطا انا دنسانههرابرب ۃآدس ةاذلللا
 لوا هدوم رك رد ود ل وش هردیدشت تن ۋى یو کس كمالوى فل یدل یدلطا ردود یک یقابالاو

 ترس سموم ی اوم هیدشت كابو هاب ك وج كلذك ةذلطا زرد یعد هرس نالوا هلتع مت یذلخو هلو أت دشو

 زدعو لو ترس ورا تب یداچ زی و قو هغ رسلان مم ماداذا اقاولخ ارت امجد ولج لا یون هجوم
 "للاذ و یف ك اح السا ناراحت لاب زار قا ۳ رود لحق ذذا (ماعا لصف
 1 یا ىغۈغەكر دنش ىق لوشوەلوازآى زالة كنغر ود ەکر هقانلوش دم جد كلا لدیدشت
 دج نور داشاوف یزاکد ید قلتروغب لب هلسهس ءاطو رقبا ذخةاظقوتاطقو ءآذحقا لاتا

 ی تو ی زوم

۱ 

۱ 
۱ 
1 

1 

۳ 

 نشو شب افر ونلوا قالطا ید هچتر نہاد والی و هبا كاذکءاذخ رو
 ۱ ہک هوا شل وا لقنهننعف نلغاغنم هذن تولوا ندنداک کز زردی د دم دیضق'
 ا 7 اوآثح رات یو یی اهکر دفن اوٹ لق نالا نادم ولع

 بوس بم
 اوشه رز وا یزو اخل وکس كلاذو تلف لا دامی ہلوا نک اس یرخآدک رز ددفرح

 ۳ كرو ر اودا نایب ؛هدرون :یویف هنو کس كنولو یف لاح "دنا دنا: ردبذآ كو

 ۷ ۱ از نشاراف هلزکه سود هرکی ناز یا د سو ین بابلا نماذنح انا هال تذنخ

 ۱ ۱ 3. AA رفلات دج لاش نایب فلک همدم رول جا رزوا

 یس فو سس و سس سس O ITN ےک حس

 نیطوخوا



۳۷۹ " 
 ترس سس

 | تنءزمه رنج الوجت رارذ هلکنآیراوط هکر دنا تمیز 1ل اھم فورم یکتا
 یخ كم هجا ولا رول زښت نزپ ندران ران یک هرق ارین وارد هرغ ل زان ہانوکم كاخو ی
 داتإلا نارید هذخا او هماعو ةنخَأمهنذبهذخ لا لی باقع بوت وط یهو ہار ا ۱ و

 نیت هرب لانعلا اونا لا قا یانگ سس رح چویرمک تتبول نیم ۱
 نیم نردنتار دادن بدنش یریسک اتو یرتیک زده فاضل اکبر مه که یا

 نیدنوقوچ ی امعتسا هززوا روی لا عتفا كدا کا اےتویرصرشافاپ ۳
 تن ندیم بو نیا بایزایدب دهید دوراپ دلق بشر الف ندن بو هه یلص
 ہنیراکدتاماغدا بویلپا بلغ هال بیش اپس یس دت اتا

fهال منسانم تروع شل واربس اردن وم ليتك ا | هستم ۳و | شا وط ہیر سک ك اخو ی كهز مه دیجالا ندا یادو نا كازردہاں اما یلاذرای عبور دوا  
 هلکنآراتزوعهزرا هکز رد هجن وبل وشو هنبس انعم ںی“ نونفا هلی وکیل ام ی ۲

 همت نود سنسر وایمو هل, خال تربت
 كلهه دخالا نیل نخ مار بالن امیج نقد هال

 هرزوا ندو بنج هلن سجا ا ہک نایاب
 ك جاخ الا دانے ویسی ہل

 ۱ هنیعب لاثب یسرغازو
 كيسو یر یکذن

 دق نان اضرا ناف سا لات :هردوا یلور درب ملکه رد ی

 یو ںی جان قید الگ ین( تہ

 قشم اهل مال وب

 ۶ ودم خو مری دچا افر ا

 دیزوا تنا تاج لوس تیر 7 هر یک هک
 سا وت ید دوم و فاش هو

 ی اچ ر واوا نطر ت ۰ - یل وا

 ی و نام نی نا نا لب و کس نام
 ےہ یر دن ولف نا هجری نو نسر ول ڪم تیمار اک کیا را
 نک ورم لک د ی رخ كياب تانک. با نمافب نیل پد اد ین تل دبا او لاش
 جم و هل لخت

 تیزی لنوو

5 

 ٦  3غي صه سا کردو اجوڑیپ هدیود هان یس دن سز ۰ مم ۱

 : تی دیک ان ر ر هوا شف یاد یادی ||
 ندیرقا يربغ ,دوخاب ند د۶ ادوک بم ہے |

 ترس شش سش
 کوریا الد وامر شک هه دا ذا ملی نی

 سام یار

 کاج

 دن



 دخا

۳۷۱4 
 س یت ص ی ف ن س ی ےس

 تاتو دوم داهو لا یا حجرو باند ادوه دوهف داها لاقب كف ع وجر و هوت
 | اف هبون ردیمجج ۂ شام هلبنوکسكواوو هلی كناه مولا هک ندیا بوت ةیاهلا رواک
 |:طلاخود ولنکیخ» د هنس انعمیدزولمبدوهو لو لزابو لاوجو لئاخلنسهوه مۈق لاقي هبسانعم
 ۳ تک هدحلومپاب لان ور بّیلباقم تر و يا جیم
 ماش خحاضالع ولف هو لپ دشنویع لوا وو هن. دوتا وا شخریکهنووقط هکر دود
 تی جهرم توس ابدوهیر اصادا دوهن لاقى ريد ىجا هغلوا ید دو حوا
 ر ویزا دزاښ غا فدح مسن اب دپ یفاضا ءابتناھٹ هتسانعم نییدوهد

 | تنش ۳ ۱ هر زوا یزظربعش و ةربعش ویزا دلقلخ اد مال لا هک برد هوا
 | لیلا ثاوریش مر دفرمدوھبار زیدر اواز ئاج ىل وخ د كمال لا هتل وار ابغا قدح
 یل مان والام نییرهشیلواییاجم ہنسا ناپ قو هدنهال کک راب رع هکر دو ی جو

 لا هملع هان هد وه هلوا هدربکديانعم ہک اتندلکدشاوایراچ هم سچ جر دین

 ی ن رو لر اد وه تلعچ اؤد وهتروستدزا اذادوه هنهلوهتر ذف صنم
 دوام نده داوه یسفا كب ولو هنسانع بدید هر تل هلو ھتلا نونو

 "ال زود دوم دنیا اونا ثیفلجا قوردکعا
 کای غلم یاد و ھم انچ لاع كلب وس مرن یمالک یو هیف نوکیلاوهقطنلا ف ۱

 همتی دید کما یدو بن هننکوب دیوهتو ناز د ید هک تبیم یی هک
 آهن انهما وجا صم تب لیمو ک عش دبا اسم دوام لیمو صل اه ةداوھلا
 مد تا اکںزواربمیےچ كز: دوه كاد لنبنف ںوہلاھنم انعم ماخذ یکزوادودئازنف

 نجادا ادیهٍریها يتلا ټپه ل ود لنج كب نک يەن د نزل دو کس ك ناب و یت

 ںیہ ہو اھ سار یہ رک ن وجمایبالصا یک رشد رم او هکر رح یا دیا خر ملا نا وئنعل

 فو ملام آس زمرونک ہار طضاوەنکرج ین لوا یعی تاد یندب بام لو وقت وردعج ارم رسم

 ۳ ین قرح هدب رع لامعتب ار دمزال یوا ملک :یل فرج هیس وک دیم یتا بو مو
 لناه دیهو هو نی توی راه یه دیه هّبانعمنابچ ققروقهلرلوکس كيا و حق ین اه نا دیهلا
 ال هدیه هام رب عو رلردبا عنم یی و مارو هکر در هلک ل وش یجدیجوا اوت :داهون ہہم

 ۳ |نزویلج دیه ردقوب ہنکرولوا غناماک | نعیر د هن انعم الو دیه لاقبامیراکدید |

 | هتدیهو لجرا تده لاتر واک e دو
 ER مال هم + ھم . *یرهوط خاععاا ةججوت بانک م لاذلا باب ٹن وس ۳

 'یٹلات ذَحا لا قلا یی هنسنرب هلبنوکسس كناخو یف همه دجال یال لصف
 ایا ماره نج ادا نمو نالفوئثب بھذ لاش رواک هد هنسابنعم ترسدخاو ہتلوانت ادخا

 رمی !مهینخا: :دخایاهلیعفر تلدیدلف تاور مهذخاذخنا نمونیکملانیاوتسيراس اس نو
 جا یارک نتانخا سس نالفوشبهد لاپ هنس انعم تریس ر دم املی رسک كهز مه نخالا
 جوامنخ ال R4 ارسکاا اہہدخاذخاامو ماشلا یلع نالف لمعتسا لاش ی دتا ونا ومهدخا

 لک ات ی انذخاب تدخ ال انم تنک و للاعب وعقل ابننا لقت الو ةرسلا سنج نم

 ین تر وج مرد تو د كاذویض
 تک !نتزلسازولرمان درانلوا هیبشهرا ویو ندنس هکر ماو ن دنس هک لکاو نو ییا فیفخرلبدتا

 | مھشا (لیمءارمور د هنس اعمال او كل كنع ع دولوق امذخیراکذید كنعد راب رعو

ARدست هست رخ زساب لاا ھا یا ا وا  

 یس اگ
 تر م س

۳ 
۱ 
۱ 

۱ 

۳ 
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 نیس عهد ۳۳و سو



۳۴ 

 تا "نو مجول تر ولف لض را بوراب دم ونک ززوا| یم هغییص نا یب ی |
 لجروهه :رکلجوده ٰیدتا اعا رب وند ده دوق ولاده نینآمایولودهلاجرب 7 داده ا نالجبرو رم نم كنده ةأمملو لسجر نم اف ل جاپ درج لو دبا تیاعر نراضوصخ

 دنده ید ہللا راوآوادیدع مه لاق كني و او هدیخ:دلتیر بدر

 یآرولواادیب ندانز در دزاوآرایاهلآ نساهم ناخب لر نکی خر وقت لا

 زاوآ وج کنده دهدلیضت كزاه دم نیلا ةدهده هریدهیدهدهب للا لاتو یمامل وقت |

 نی دهن هزاویوخوا هک اف یتداهکعا كي رت ین الغوا تروعهده دهوآدننانعم لا نم |
 قفقروق هلتدیدتشتو یمضاكلادو هلبتعف_.ددهشلا"هنتنانعم في وخت قفار وق عرکتلا نفع |
 ییجب له ده هاغف كن اه نها دهلاوذبدآ كشوف فورم هلو كسا دو یم لا هتل

 هلوا شفت وآ هک دوس نالوا یاوق هداب زا سک فنانو لقص کناه, نیادل" نشانه زا
 نیدهو كاش لو آصف نددیدهردونسانعم دیاده كال ذکررسفلا هقخکلادو یک دید

 دملا هد مریم اله لاسو شک ین هب ده ةن لاق هتسالرتسم شعر رد یخ غو اغا ۇق و
 © زد نا وک نالوا ل مان هدنکر وا هود مانس و هنس انعم هزو اقر ذره كل الو ارکان االفلا لش

 .r دیس و مس دوا رهن یحنهتنهطیا نالا بآلا نماد قه هدرها مل: توره لاقي مزوشب

 هتفتش ئا تولا تدره لاق د رولک هاکهنیس انعهقمرات یزوق طیب ضرما دهها ۱

 اا كا یدرهلا كءروشبیرآ هداب زی ملال ددش انعم ع رکا تزو لع دیره دیره

ق كل نوک كنارو ۱
 كناهو یتیم دور هلآ اوین ی زا کن ۲هکر دتوا عونر هی رض

 قل اڑ تا ڈلاراد ىن دەکا ونه وت شا تبهذو ؛تٹثٹفطاذا بو مہ

 ذنکس قلوا ماہاویوکس ك٥ و یخ كنه 5 ةدمہلا "لذا !دونه دن ۱ 1
 دیهالاقت تام تاقا قسروط دو توت كا ذو رنک ك مه دامهالا ةت 1

 نادل ەستەن سبب خدا یروقهدم اه دبلوا و هکر یی وقاللز نکے الا |

 رکاو هلتنبتض سر دونه دونه كلبد نشو اوامج“ززوار بک بلد :

 كما تنسن اکاوردندآ كتالوردنهو نسرد تادنه كسابد 5َ

 نیز و نغوازاغمو ةلزاغلا ۔یخ ین تر دل ادرک انک کازم |

 هلن 'وکشڈلا ۳ و مه تااه د ول رردددعز )رول ندهنس داره هدینهیدت از رج رب دهمودددعرو |

 :ے کلپ

 اانا الا بالا نم دهنده لاعب زاری دهرا! اوآ نالوا لاند جابجا از یو

 | رسکنا یا لیلا دنا لاقب رد ةن نینعمز اسکن !ہلپنوک كنونو ہلیازشک لو هاله ال 1

  EPRهو او و زولوا قتال وک |
 || لا كم .زاوآ نیج رکو که لوکس كلادو كر ارلاه ةدهدهلا .رولوا ادب ذه زز ندن آهکر ولاا

 || :یطرض نالوا هدنم هلک ناو ردقوب جالو نده تکنو فاز و درک کو ما ۱
 ۱ رایان وکتس كنارو یعفكناه د دزھلا زال وا «دنرب زو هشنزولوآ اعات شاز بزار د هسا |

 || تادمهلاقتكنکدوا تط دوتسهلا هلو شع وو ٰیزاظ لا وب نان ںیہ رس

 3 | داضالان نم وفا ع را ادازتسلآ نقدمهالاش زر ىخدەكجا ع رس داها و بخ ماقا 8

 اف ر صهر دو یس وا فرصنرذینآ ث تروع 7 دنه دنه ردندآ كليف رب ندان

 یخ ]لو ىق م2 لمح دنهلا دنهلا زدفلققشاع مشت ےک نا تخ اضم ودنا هفیطل هللا تسود |
 ]| هنوکس الا یخ كنؤٹو یم كناهآ ۃدیہلا ردنلزودن رو دن هکر دف لو هند

 | دیهتا یب ولی حت الاد نس رایق ٴومظم یب اب تار رک او لس ید

 دوھار



A 
 3 وس وچ ت سیب

 دام هرات زن اجسام ترا آ ناخراد ذوخ ام ندهعنرکس تآیراکدد

 ۱3 هرز و برپییشر اره كلذ عادی رخ عاود نشرك ددانز ےل

 عالذكةدلولا زدبعج لدیلو هلن وکس كالو لب رسکهكلواو نادلولا نادلولا هسلوا نکعلونضح نا ۱

 || دیش وه كدیلوادابرسکكمالویتفلواو ةديلولا ردبعمج ادیلوهوکس كمالو یرسک كلواو
 3 هلبرسکواو دالواا دالولا زدیعج كهدیلوملب سک كز٭ز مو یش لواو :شالولا تن انس ہیراجوەیبض ||

 | فف دااوتآ اهدالوتن اح اذا ةأرلا دلو لاسقب قمرغوط ہلی شک لوا كلذ“ ةدالولا
 7 ۱ دلاولآ اض مصعب دلو واورنکیا او دلاوت لاقب قلوا قوخو قحط ندنرب یر هلبضكمالو
 لا یادلاو ةاش لقب ید دلاو یخد هنویف نالوا هلماحو ہنس انعم زد اناب هاب مس کم كامال
 كمال نادلاؤلا نادلاولا :هتسانعمرداماناهب )رنک كمال كلذك ةدلاولا ةدلاولا یدنلواتبا وز هلب وب ن دات رکا نا

 IE ول دیداشنو یعطكمالو هلن دلوتنآ نادلاولا اه لاتقا ہللا, اہل: مہک '
 ۱ تال و یخ نم دوما ڈلولا تقو ینیدخوط كزهنننكرب ہل رپدکكي> دالیلا *ىنشلانم ٰیثلاداوت ||
 غل جرا دلو لاق قو غوط م رکنا نزو یلع دباوتلا رب یب سو سور

 | :دلومتی . رغ لاقننلوا صلاخ هل دیدشنوو حف ك مالو ى كي ةدلولا اهن لب مت لاشناک | دیلوت
 رغبوعیا دوم لحر لات نیلوا بزع قرص هل دی دشن او یت كمال ویعصكی+تالادک نك دلولا

 هنالوا هدنرخآ هنسانزعم ننب مهیشادشاب كن هتسکربهلغینضت كاد یرسک ك مال هدللآ ضضحم
 اپر سک ال ثا هال ثادللا نادلامه لاقبردقثشم ندندالوار زر دضوع ندواوندیکندنلوا

 ۱ یی نھ مولا هتسانعمراشادشاب یی هلی كلادو هلی رنک کمال كالذك نودللا مو

 Rese اڑا بالا نم اتلیل تدمو لاق ییسلوا یسا مد ارز لنک هلنتعتف تل لک
 د !واو ةدهولا یجو بضع یادبو نهغاوهو لجرادمو لاشراربدیخدهفم ره ولکه دخ | دهو

 !THEE HVE داهولا ری هرب ر وقح هلبتوکس كباهو لطف 02

 او یناوکس کوا یف كن هل مم ءا ل ظنح و یمضت لظنح لب رک نانو عف ك ناه ديلا || دبه
 ابو هلنیتهف دیهشلا رازبدیدنف زوافلهح وا اکا کل هنسایراک دن دیکلکود هف در قابل کف یاز دم ۱

 و اذادہش وه ملظلا لاش قل آیتمخت بوپ وص یلظنح هلیدیدشن و یی

 5 : < زا هو یردسک كنهزمه دابتهالازرید هنکک را تنش ودود هلق لا ہود ء اظ

 نو دزوا ٹو نوکه زن بوبوق هررب ین دعب مرش وید هرکصندق دبر وق یمخت
 ۳ هو دونه دوه كارو شب وکو دم دهب بوم وت هج دیک ی سبب هرکه کن

 | دنتو ینضلیجومهنرتفف ںیعتا هلبتض دولا ددا كرر هدنالو مته دیتو || ده
 زاد ا ید مضر هتساتعمقلقن وا الی مان یاد“ وديه لا وا

 ز* رمه داعهالا اندو یا یداعمل شب قوا لوکس كن اهویتفكنات دیعهتلآ .دادضالا نم ||
 هرالاب ها زا قلااذازتسعبلا دبه لا قوق هرب ین اروا اهو یرسک ||

 ]| کا فاعص نود ان روا یب اا یف كنه دہ دہلا' یزوب میاكننب یهود ہلا سک ك يج ناروا دده
 | هوا سل د دو دعض ہو ةرتسک أ ذال ده هدهب ءانبلاده لاقت هلوا ولی که لتنشیحخرب

 دن یتا ز ارگ ام یااذکهده امم ملوق هثمو هتسسا ارش ین اجر تبنصم عو ةٹکر وا

 یاد یدد تل ناهن دنع و هب هنشکر ؛هنسکر ناشد زولك هدهننانعم فیش لب
 || بلع ما ذاهلعاف م ملسِ لام ىلع دہی الف لاسقب زواک هد هنسانعم یفاوا حدموربد ماکد فیفا

 ا
 غلق یرامفنسا سحتردصم رایضعب ىس ەل ده کود نوا تخا کمپ و یک مو ان
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 دعنأب دعتم|هفث اطرب و یدنلوا ادا بونل وا باوه اواو یدیاداعتوا ىلصا كنوبو رب دیخد هک

 هل یعط كز هارو یخ گوجر وزجت و هد روج را ذی لرد سن کت هرمهزر ددمنوموهف
 ہلدی دت و یعض كب .دعو هلت دعوتلا لمس و نساضعا ثمود انوار در او دیزافوپ و

 هدنسادتبا ن 3 عد رحم ہلؤا دعوا دا دعاو موبلاش یر ورخ دعاولا قلوار اتم ب

 أ كناوبحتلکربا لیتلادیعو تّیلا!نمامربخ یجراذاة اداة عاو ضرا لاشو ہسرولپ الع ییا
 لوقت كنا تمدخ هل وکس كنیغو هل دل وا و .دع ولا هسرغاح ندارم نا 8
 هنغلفوطیراغوب هکر ريد هیهننک لوشدفو و مهتم دانا قاتلا نانا نم مهدعا مو دقو

 یبہ ہن كن هکر دضو ارب ندنرافوا رسم دغوو ںیم لا با بلا نمل جر ادعومنم لوقت هیلیا تہذخ

 رهف ك رعو یض كيم :مدعاولآ ردشوا راق هرس كو یف ك۶ رسو ردقوب
 یدنبا یمصا ردکشاررار هلکهفر هنت ء اخوداض ههصاوم و هدانعمو هد رورډیکه خط اوم

 | كن قا: زوااو ر ن, رسکعار اتعا نیربس شادلو ر ولوا خد ہدنربس كن هقانرب هکر رولوا هاک«دغاوم
 | هنیرذواهن کر لینوکس كنامو یعفلواو .دهولا .مدنلاحرتسردب تقهاوم با لوا یر ۱

 ۱ دفوو یک بحخصءحاصر و لکی ج د یی الدف والوسر درو ذارب الا یلعںالفعخو لا ك هلک
 | دفاو و نک دالوا یه هلیرضکج کلام دطاولا هلوا شملغب ن موق نالوا « .دنسرقوپ كغاط ۱

 ۱ دیو مداد وردی چ دغو ختنه دال بود سکو اینا زور ود

 كر اخو سچ یازیمالا انا هتسفواب لافہ ا EEN دا ھالا
 1 یردوما كن قع ۃکاےدفواام نسحالام س قلل لای هب رازہ دید هغلوا ہلاوح میوقچ هنر زوا

 ]| دید هک ءاتعرس !:او لری هنب روما كن آ هبا نیتاغمءارواحلراحو راود هلی وب هلو كم
 زار ولوو بباغرانآ اه ویو اولش لش دا سنا کر دزار,نال وا یرموا نکل ریچ ماعطهدقاکی 3 وا
 دول ق كکلاب دوا نیم :دوهولا لری دردقمروتوا هرزواعابا لواهکیمروتوا هنوکرب دیس الا
 ]| هنت دقوا هانمم كلذ“ كلذكهلبفيفخ كلادو یرسکتفاق ة نقلا هان هلنوکس كقاقو یخ كوا او
 نط كفافو ہلبتضف .دهوتنا ۱. حل ادوقوراسات دق ۸ لاقب تالذکمانعمهزوتهف نادقولا اضپاءانیم

 رشک نهم داقدناو هلی مسکن ره د می الا د ھالا تدقوتور انا دقو لاقهانع هدیدشنو |

 ۱ بدو یک رک دن دابالا اضیااهتدقوتس وان امت دقوا لاقب نمردنلک اب |
 ۱ مل ادوار در دضمهلنبتضو هنس انعمربهنودوا هل كف قو لةو أو دوفولا دوفولا سس 1

 ` || كي” دفوملا هلنبتصیدنلوا و تءارف ىد دوف ولا تاذرانلاو یدتبا بوق عی یدتنا ر ورم ےک |
 0 ہک كداقوهبقف كواو ةبقو قوا یکس لجمردناکمز مسارپ قجهردناکلبدوابرسک كيف ین ۳
 دکو ا مبین .دیکوت دیکوتل' هنشانعمروحابماناردنوکا شپ نا وب کیا !هکرل 2

 | لاقي یسلخاب یهننفرب اکیا جصفاواولا و یی دیک ات دكاواديكىت جربنا 0

 هنس انه تن وکس كفاك یتخكلواو د دکولا ںی ام
 زرلغاب نکراغص نکتباداکمآ هکر یا لوشەلب بنک واو داکولا هدف دق یا

 دلو ا یععلواو دل ون ںوٹلوا لات ساهن انجم عینی هم لودنال ۱

 ۱ ازوکلعوای عباد تینصراد نم كد لو هکوب رن ابر الم ككدسا یب زد مج اجد و كالو

TEهددلو لپ ,کالواودلولا ید ساەلادسازولبق چب لاو یداومکر  ||| 
 اوواوا هدنلح كع د رد هتک قا یر لک ادب دوه ل جر لا دلو ی ایر د ااه ایر عو هلب بع دیاد

 ۱ ہدلویدانالر۔ اینه اراب رعور ولکەدەلس ندیم یه لا هم واو
 a ہ-سس

 دعو

 دفو

 بر
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 1 رت یون واب ڪس ایی آر فی ك زا ق دنا ةر ھات تام ا
 3 4 عفو رو ةد ضال هزدتسا وحش دیصااهتغا اذا بلکلا تد سوا نصر

 7 : 7 1 رر برش نمک تن هر قاض+الاههننانغم ,زاد:انفکوا | ۰

 ومفدصوا لا قوق شاخ هل يصف هل اتضوا یف وه دوا هداف ماتو لام ظفل یز

 فو دل ولایت نا شوم اما عج مو هه مجوا
 جان ان دچ ربط تین یک ریط خیار دلا نوچیا یظفحب لام هکر دلعآ لوش سمک كداصو
 ۳ ۳ سس ترور AE هدیصو و ردلغآ نلیروچ ندنرلقادوب
 1 35لاو ین لواو مولا زیف لخت اذا لا یف تدصوتسا لوقت یقوط لخآ

 1 قفل قو فنر بوکس كالم یا دو "دنطولا توا ناب تب رف هلن را یر
 ما )ار ال اہ یل تاطو اقیزولکهدهنس انجم كيا دنوی املا باس إلا ن نما طو ہدطائیئلادطوا

 هو ہن و هسهولنیزرد خذ هوس یانمننرادطوو هیاغ هید د ضو هب هد دسادا
 جک طلا نرو ىلج دیطونلا قو ییهنسار یلتجءازونیفرتو ها لمم
 ید نو نیا ایت طول طتلقنو ونا اذا ادہطوتا

 ۱ رولت و ظفلکنا تلآ كج هاد ەك نردچاغآلوش
 اید ول ی ی شری

 ةدعو لار فلالافزوبلوا لاتا هدرشوهدرتخ لینوکس نانیصو یف
 شر رر بهار تقر

 جس دعب ۔اذٰاز ډل ۋا ضوع ن دو اواه ی دبا دعو هدنلصا هد ع

 217 دین دن دائدع بس كز هدعوزلک یی كدعوو
 تا در قواو یک ی راکدب دیوید یونزو یوادعافام نیکی راکیتپا در

 کج زا ترام اتبع دل دزمالادع ےبودیاطاقسا ناه هلتفاضا ||
 اش هک كنیعو یتغ كواو ,دیعؤلاو هلاك كنرمه داعدالا | دابا هنئي و ا(

 روا لات هل هسنبلامعنساهیقزح اب بودیا تین شد كمر وربخ ||
 ۹ گیم بھولا یکم ہدعوو نام هدموو تلاغدعو اب رسک گپ * داعيا
 لجو ۱ نیاجنوپور ولکمد هنن انعم ںاکمےساو تام ماو هننانعمر ددعم تالذک

 ۱ 'یکل شو عضیو بهیو نزب ودعي هلوا يش هود ہدنلبقت بو ایدوخ ایوا و
 ]نر ید سس یزد طا كا نونلوا ںویکم نیم لانچ یالقبسم
 ||.ردق دیدار نان بانا زون کد اب یف بلو اتن )ا لو قا سواد

 :دوخاب ابا زد لک ف وه دلجز مساردیرومو هجوم رلنآ هکر نان رن هک ملک چ اقرب الا

 لیک هکر دوب نایفرداضافم هلجیزانوب ہک هدمضوممسار دنر ومو هبنج+ا الجش |[

 او هدنس انهمقفروف یک لج وپ هسرولوا تباتواو بولوا حوتفمنلعفلا نیعتادراضم ||
 ١ ناکمساودننامزونس ترس ںی و ریا سزوو هد ىل |

 ین رخ شب دو ترس يايا راو نیو سرو حوتفه هدنر دص
 ۱ اس | رکن ویلوا او هکر وا وشم زر هلو وام یوم

 ۱ تی نوا نو اج افشا وطن لا یودویگافومیکل و بم
 نا 1۳ ؛دهو یا مولا دطا وت لاس كلم كشداءدعودلیفم كنيعو یخ نا

 | در نیو کی نکن ترا دا داقتالا لرد aa ممتازا

 كعو

 مم س حس



 ےس سس

 ار ولکه ذەنسافم:تبحتو دشا شتم وع هبه لواو ةدادولا ا ی بهادار جو
 الاد لعفت نا وات ددوو اد لعفت ول ت ددو لوقتهنساعم كع اجر هلبّضف هاو تانک داد 1 ۱ ۳

 كتر وردیسا لعاطرب و هنس انغم تتح لوط واو دولا ممے |

 زکذ لا هیف یوٹنف ءاذ دو لاجز لاب هيمان لتس ودا هل دعا فا ذوق لي

 و رس کک

 ردکلرد رد ید ءاضح زآآ یدشاردن تمالغ هتتفافا كان ةئ کوا ھم ا نح ورو لا یافت

 كەزى هبتراو لوطاهف ناکاذاهبئوالادولو نالف لاه ننک نالا تروا جوا یز: زال
 لاقب كلك كو كو هلبعض كنارو ہاظبتخخ دولا نارد هنر شوب فور لوکس قلا

 ہار کخ قزاز و یف ۂلواو تب رولا لبد عطف حلف 1 ںیقئادز

 : نو وم راک ہوا ٹلارو یف ك واو رول دارم ناف ناو دن
 نوا ین دزکبا دنکنر لکو هننسانعم لی وذیدحسا و در هی اوکس تار ۈئ

 رایکلر نالوا هدن شا هلبا یر وط لوا هک ن ارا ف دوو قند هنآ نالوا هيوا لوا ور
 ههابسوءقا نوجو نوجو نوجلزدیمهج درو هلبض وا .درولآ نون

 دروثآ هلی كا روذلواو ءدوزولآ یم ٹل نکہ کلو او وار ولا نا
 یالواو هذزولا :ادرور اص یا سماطا باتبلا نم شر یف
 نیسو هجم ناغدشغو ی ۳ مو نخ هام دم ںی وم دب 7

 لوک شرف نار افاق قلو اد اکر هرو تاد ادت ردا نان ۱
 نیو روبسکم یلہقام بولوا نک اس یدداوابلقهیاواویدیا هوا هدنلضاوپوت ااا

 نل لس غیصافادروم نصبه لا هیت نالوا «دنکتر نایب و یش ك از وی د
 دراولا رذنلوا ی وف ندنکنر لکل و نر فٹئاھو ۱

 لبنك واو اولا ءاب ةداسولا یبادصی زوب هرس كوا سوت ید راز ۱

 در نمرافدص و دمج كلذ کل ءانوکس كنس و ىم لوو :دولا هنسنغملف وو چ" ۱
 دخل دصف هل دیدم ی ترس دیشوتلا قود قدمي نکس لو وین ا ںی

 ا ہیک
 ھ2

 یادو دنه لوَماهنساسنعمتبحم لیدی دشن کالا دو یرسک ك واو دولا: دولا تيش ئا عزا بال مادوادوا |

 تین ارض کالا دو یف واز جودو لا :تشؤزن هغو دات هان ۱ یبج دی دورا سکه لواوو عة كز هزسه ہادوالا اھ تابش طو ےب : ۱ دلت ذو حدف دل دفر دمج ےل دو هلی طالواوویقف ك هزم هوا ها اف اقا ق | عف لاو كم ةدولاو رادشغل وا هیفسآیوتوا نیو هلم کما ملظدولجو ی وس ها هدراضحب یراک دید ل دنا مود ئ لوا كن هل اس اک ادب ۱ ذوق

 | ادورو نالفدرولاشقلوا رام هلن: دورولا دورول بل تنسو الا هاش ۳
 زا ثلذک درسال رضحا یا هر دو لا اس لی شک تا هه" الا لب

 || ةدوویدروت ترد لا هنس مت انک وا و دزولا هنر نا
 | نارولا هننانف لک یوم هلن ایم

 لر دید ھۈ ین دو ةە وؤ رک وفا دز نکن و
 0 نکا روند اش تب وز آف خا

 یبا كنو هک َردرمطیراکدہدرمظ اظ: نیتوو زا هامون را دن

۳۹ 

 دز

 دسو



 ددو

۳۰۸ 

 یا نالقاد ہو لقب نوا نوز نانی ٹو غ تب هدف جون ہجلاڈبالاکلاہدجو
 | تن ووه غوښت ار لاقپ هنس انغمدارفنا لز کلا ھلو ت اخو یف لو اوه دج ولا ہلتنزخ
 کاج ایچ ویڈ TREES HR یباصتتا
 ۲ عش :نکضندنآ می مو وکه تکی رغ ندنآ ادیب زرند وا مالک دفن
 ۱ کر دیو لکه خد دقن هکر دلم یدتبینبعوباویدنلوا عضو
 ها ما ع چوپ هدحو ہرکص ندنآوهلوا كمدادرفناادرفنمالجر تیر ها وک نیغ اوا ویب
 جوزا و هدج وچ نالفهدنوفوب رابرالاز الو فاضمہدحوو ہنلوا ماقا
 ۳ کآستدا قبا تناغ بو زاد دوخ امندنسانعمیاقوطخسنو

 دو شرخ ورد ه دح دعماقعلامعتسا هنس انعمهلرظنال رار د هدج
 اس نون دنیا سراج هلو هوس هخیصدلبص كم شرجو رونا تک
 ۳ زواربفضز نی ید هددوزیپعو ولو قالطا هب نک نالوا رب

 تنم یو یی اچ ون هيف
 ناؤازورج حد لوا بکر دصم یددنوا مو هرورچر اص عیضوف هنخو هک تو هبا یرح كلادو
 عن كرمه نا. !دج ۷۲ ندیلوا تاؤ اع بنارم بحاولا (رازیدیخد هبحو لیجر هک رولوا اکو

 ۱ تیم می تب هم دستے
 )وی ال یاذل دحا وال نالفو ها ظنال یا هنامز ناچ او نالف لاقیرولکءدهننماتعم
 هما ی ی یاسا هود
 :ارویربک كب شو نولیلعهمدرشل هی اک نودح او یخودحیاویج مت لا ردیعجب لدجاو
 كا 2 نی[ اکو صد وهم ای تعا هلن وک ام
 او دوو ایضف دبیر ید یکی و هال اشراك هدحاو هدح و لا
 < لجن دلا یو ویب ےترہ رو ناو یف

 ۱ اینو نجس هردو توس و جرح

 اوم در ہور ےرہسٹم یو
 تعب واذا ت درفا ما دحآو تعضواذابةدحوم ىف تاشلا ت دحوا لا

 3 نا فی دد کن دهان لر کام نج
 شو ناله تکون وا یر دخولا .هامز
 یخ كالا دو یز سک كناح ةدح یلغ .ءادحویالل لاقیالو دجوان مالااذهق تل
 اوم بسر هدندحو هلابح ىلع یا ةد یلدا و لک عا لاّمب رولوا كغ د هقشاب
 .-ہئاذ ا قطهلابجا ىلە تدعق ب لاسقبرد هنسانعمآرا ہلزئاتحت هاشم اب او یریک ضا

 اوو هلیض كن ءژمه .داحا یدارف یادحوم ذحوماولخد لای زولوا كغ درر هلبقف تلاحو ںیم
 0اھ راھاب ہیاضمر یس هلجرلنوب دحوم و هلص دلواو

 ۱ ۳ تر ولو كم دربهدنواراشعم هک ندرشع دیر شهوت نددح سبک
 د هو لوف فلناخ و كواو ناددخولا :ندعونر ندنربس هود هلنوکس كناخو هل لواو

 ]هو قرآن وکشرف هود نماشا لکه وب یر ناوهوادنوادنودض رم
 | ف٥ دروس ارؤوادجو نوار ید خو یف واو ری تلال



 درک 1830 ر دن وا تستر جنس ما :خرالفو بمک ینهخادیدنتن
 وقتها تادنکو یو هدومزفهکتآلوش لی باھ فوت هوآوی 2م 02۲

 كزہلارقر ندنع دهنو سکن دبا تیرشابم ام ہزەنسنلاغتہنو نما بانان نکلا ارشاد دیه
 ذك ك ج لحق اھ و دازعض کیم ةدهانلا هدهانلا لا موقكکوبهلنوکس كناهو عف كنون ءادپنل|یدیدآ

 دازنالا قمرافج |خمرافجنهقفنرارپ نو یزژراشدل و یهانتلا دهاتاا كد ا باسح هلغمرابمهدهانغو كم شوکمایق ا
 کنون نادا هام اذا ضو ا ت دنا لاعب قءودلوطییهنسو هلان و کس کان وب رشک نف مھ |

 هدیه :دنمتطز ونمودغل وطن 2 نیا د پنځ دقو نادت نة وح لاعب هنسن تلو لپ لوکس كان اهو ی
ERPSهرکه نادق دوا نوف بویر تویناق مامی یا كمف لظنحن هکر  

 دین لا ىغا نالوا یادی ىك تن هویت دیو رر زا نواها تو ||
 اهنضداذا انا بابا نماد ًاواهدذتما و لاس كا وک لب د.دآولا (فاولا لصف )
 هلی كر عو هاتو کسو او یف لب هدو ولا رازی د ځد هدیدشتوصدآ و ویخ

 دّیولا دل یهو ک از دیکینی دخول نمکی سیب داغ كن فهن نلموک لرد ||
 یل ا ادت و ایشمیفم . لات رخ حکم زهتنهآو فلش توص هب رشک انهرمهو ىع هلواوو |
 یزرسک انویرسکنهسه هما زر هکعبروپ بابا بفف تل ءرمهو مس تن هیاوتو ا

 دارتونیشمی نا لا ضا تك فدو بایت اند دښتو خم هژرسهوانسرتضف < واو هل
 ال ابو دشنود ندواو: فرحات هد دانانی ندعم ند م دوتر دعت ارانوو هن ف

 دن ول ایضئآ نمام نلت ئاچار وپ هیطتسهآ هلزدب دن اما
 خال اهیهیوتنسب لاخ ین یل سو نجر لامي وونلتفص هلکنوب هکر درد یی هود دا axa ۶ هغ وا ولنجز بولوا یت ځار د اتن دبوو دمو لن تضخ یا بلغ دو لات قا 1

 ۳ بوت می ا تعالا موت یخ ل وايل لام باك دابوالا لاقیفم ا
 کی زا رسک لو یخ لواو او همان سودا سم وم

 ید دف ات ددنوو هنس ادب از جلو هاف کز هره داوالا رارفافنوویخماغاب هند ||
 ادو ہذا دنولا ت دنو لومه دک زاد یا مات دارد تغ ةادنس النعت اک ۱ ۱ فل

 فلات قزاق اب رک ته ها كس دهد تو دن لساوا لا حااقی ویا بال نم
 زولواهدنتها قالرف هکر دەنى ىدۇ یاب ارکانو یخ وا ناو فک ۱ ہتبآ

 رو لیزر و وا تم تم زید ید وه 1

 نیغظادناو ظنا اذا لدجادتولاتیلفر ونک ه نکن نالا > نالا شكرا دش ولالا

 شمزآ لوکس كیجو بردك اونا دج وا ردقوبیریظن دلا تاب لنو زا ھا
 یخ دلواو دوا ذحَولا موضع اھاک ا ادو و ةدج وم بضغلا ەیلع: جٰول ال کلا مش نجوا كيم کیم :دجولا ارد عد کا مقخ نابجسووانادبوفت ی ول اه قو
 لاو دوا اب دهیمک رانی ابو نوافل اچ ین + لو هان شل بو لاقوو هند فلزی وند یوق هرکضن دغو غفرت وقف قەي فیض دم || سا سعد ست جوش سو لا فرونک<« دو ےودایر نیک كەز .داالا ةماعلا ى غل ذكي كيج هد ولاو هلنوکسكيخو ہللارنک كواو ذولا لوا یغتالنکهبض ها دج ید ہعلَوا ظر نانا: تانا نمادحو ندطایدحولاشقلو ê از ۲

 .َ ی ی ی

 ۱ یخد هوا دوتو هد جو لام قل ونام دوج وا م007
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 e دشت دشابتلا یفوارعشو كمرذلب لپرسکنهزمه داسشنالا رکذ یا دننفهباهیرکد
 ۲ | الف تدشنتسا لاقي كنا بلط نسةوأ رشا ةلبلوكس كنتو ہل سک ك)زمه داشنتسالا

 | لا ںونقؤا ہد با ناخ هکر درعش لوش ہلیرسککنشو هلبغف كنون دیشیلا , ہی دشناف ہرعش
 | شوعایاشا باللا نمادضن دضنپ هعاتم دضن لاقب كا بتن ز وکسسلداضو یف و
 قلص فصار وافصازمدعضو یا ددشهاشعع : مرککلانزو لع دیضنتاا دنسنتاا ضعب ىلع ہصعب

 داتمتالا هلوا نثسلفب ہنیرزوا یرب یراکز دیابساوا لوش ہلنبتف دضنا ر 2 بنو
 ]| بوغی اون واک زرد تکل وش دن نم انا اش اغ وج كدضن هلبغ گلہ زمہ
 ا داضفاو ردشفلؤابیترت هنر زوا یر یز هکر دراش اطلوشنالواهدراغاط لابطا داضن اراه دبا بن
 || ترام دوپ کس لا دانا و دنا یربکز رب دهن ول, ل وش یخ د باسل ا

 بالا نماد افن لا دفن افب لاو دهنشفرب هلیضف كنود انا لو مدقم هدف رش هکر رد هنبرابباطو
 ۱ ار و دنا نده وكس كلونو یر ټک ن ءزمه دافنالا یتفادا عیارا
 ]لینوکس كنپسوایرپنک کل ہزمہ داغتسالا مهداز ینفورہنلا وما تلهذاذا موقلادقنالاقرارب دید
 یخ كنافویضكي» .دقانلآ هغرفتسا یا ههسودغتسالاق د رار دەكا فرصه جن نتر دق
 م لع فاغلا یورو لو دفن ددان نا افنطظاقاعولا فرمام نو وققا و تک نانا

 | غو تطعا اذا لوالا با بلا نءمهاردلاول ت دقنومهاردلا هدقن لاقب قناص دقنلا مهتشفان نا
 : رپ رسم ور داقتنالا درج نراو یادش يهر دلاقب ررہد ید بوبا

 7 : در نالفلازام لانشل ریدہدەغ هروط بوقالصتم 4 هنسنر واط قیا اه دقتاف ہلاہتدقن لاعب

 تدقانلاف قشر وض باسح ہت كفافو یمض کیم هدفانلا هلا رظنلزپ ملاذا*یشلایاهمصب
 هصقیرلقاب هک زبد نويو ساجر ہلئثضف دقنل زاربد ہفعشلباسح ہشقانمو الا هتشفاناذاانالف

 ةب یدحاا و دق كا هلنیتف ءدقتلآ :رولوا:دنباج ناز عن ويف سنخنونورولوا نکر جیزوبو
 ا ور ارد یادت لا فوص فو سلا ںوج دا ى هما ودعنا نمذ

 رادان نوا زا بابا نمرفا تا ذقنلوقتر دکعیید یرلشودو قابل وصینئر طلراوط

 اواهروج ہی کخ كفاقو یف كلوت دقنلا ردطلعردشارس تن اتسارس 5ک:یانسا یک ان
 یکه بق كفاقو كنزمه دقنآ دفنا ردندآكرب روردحاغا عونر هلی كو ةدقنلا نالغوا نیمویب

 ۱ نالفتایمل اوقهنموهززواقل واساج ضرر دما هنالسرا میکتردهق اعم ظ ا وورولاجیراکدید
 هرز واهفلاضم رلنیتهخ دكا ا راموب وا هزادک ی رکا رب ر یدل فک لبس هک ی رکی ییعیدقنالیلب

 1 او اتوا وازآ وصل نوبق وعنا ارلا بالا نمادکندکتب مشبع دکل اب یل قادتشمفولوا

 9..  770 لاقیةتفانعم هتل کنجد رے ون دکنلا اهوتاملقیاهیکز اتدکت
 رکن .داکنا مولانا هز نیک ناخ یک دک ابن وکس تانونو یتف كنءرمه داکالا
 it لات یامشنتچ لا بظف كفاکو هاش کیم ةنکانملا یاهو سکفاک یت ف
 کنالا | ارساسلاذا نادک تب امہ لاقب كا كنت چل یر کل فلش فا و یخ كنان دک ابتلا

 0 :هلب دم كْعِلاو )وکسکداکو حق کیون زامکتا هنسک نالوا م وشف هل بوکس كنوو یف ك هزه
RRی مو و و  

 ؛دهدنسفح كرار وب زم هکر دلظنح < ن عوبربومع ن ورع ن کلام نامز یز وکسكنوو
 دو "قهزانلوش هیت دون /ع وچ رشا مویلااذنااھہ ویو نزام نادکنألا
 || العروطءدثفوصخ الزود ن اة ینعب ضهناذا ثلاا بابلا نمد نب ودعلایل دهن لقب هیلش ابهر موہ
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 | لکو فرشااذآ لؤالا بالا نم ادوہن دہنی فیر الا یدن دهن لقب دم اق یزدمزرفدوونو
 سس -- سس
 ترس سم ےس ا

 دیدشلاپ



 ٥أ

 نواف رسی ا اهیفایجان ناکا ذاذج اطاق دجت ل چر لاقب Fees روک یس 1

 ہلیرسک بون داجتلا هتبلغا اهدا لجر  تدجلاهرواکهدهنبنانعمهبلغورولکءهدهنس انە مر اچ |,
 ةنس انعم رعاتم ولتیقو لر كسکوپ ندیهچب ادم هیت دولا دنسانعم لر ك کى یی دن |
 | دف عالط نالف مملو نمو عج تللذک بم لوح وقف لازمه دال دکاناو لک ا

 یخ كهز مه دجال نشر هزار ك شكى یو هرابطنع لاخر ومالا یا باس اکانت
 داعلا كا تایز مركتلا نو یلع ديلا .هززواقلوا عج عج ردع دوج هلی رس
 دصلا کوک نکیدرافدصیو 002 هتک نشود سس

 ۱ لاذلا ولم لالا دلاہذجم لج 7 لس یز و و ی ی

 ندع دالب لبن وکس كيج و یف كنون دم فرعو برجا ذارهدلا ہدجن لاق برجع یا ادا ||

 دو رار دد اک ادجراو هقارع ص ران دهم اه هوا عفترف هکر رهو رد همه دیقالخ روز وع

 رافج شیعی انضح یر نه دچا لا قو یمقچہدنتدالب مل نکا كءرمه داجمالا ردرکذ ذم
 نما لام كات توقد بۈدناتوص عفر داناو ردبمساكعاًظر هتک نضحو نرو نصح

 ہدف ند تس لاغن عا ٰبلط تناعا داصتسالا هتنغایاهندجنا لاقب كتا تناعاو ةوعدلانالف ||

 ید هک هلچ بو دبا تر جو راد ند دنلوا یوف رکصندفهضد امتساوهتنعافیبناعتسایا |

 دجن هنملوقت رددنساسنعم تعاععت لینوکس كيجو یقه كنون ةد ہرکضذدئباہن ضرعل دا
 یتدهندش و سًبودیاهدّجمود لج ر لاشرارب دی دهنر دوت وف هدحو سم الان انلا نم لج

 هنسانعم عاهسرداهب لب رسک لوح و یف كنون : دلا هدشب یا هدکب نالفقال نا کر 1

 كن هزمه داجبالا راربذیخد هی هنسک ن ہک نشودهیالبوج دین رک ك يجو یتغ ین دی ||
 هد. ن لوکس كيج و ماین كنون ةدهلا ظاقاو ظقن لس هنس از داهب ق |

 یعكنو ءادضلا : هنسانعم یرار اج ناس ولک ىج یدل دروس ماد و: تلدک

 لات كا تاعا يع ك بجو ى كي ة هدح انلا الذكر دمچج دیدم كفلاو یتق كيج |

 دجنزاقن كلر دهني دلا یک ل ناقم هنسکی دنا لاتف مل رسکپ دجان تملا قد انه هتدجان |

 زرد رو غہازوکس كنارو یف كفاك ل زکو ب رکو لع نم قرع یاده دخ عیار بابلا ا
 دوا دوخ و ہفآدجن ذی جلف هک نشود هاب نوک كنور هلک ف لو نو دو

 نوزواهکردب راجنانبب لوشیدشا رایضعب و هبمروتک و هک راجناب هل لیجو یف نر لر و
 یرسکك نون داهلا ردیدآ | كن هتک رن داره كنون دوعلا نٴنرہعام تا
 اکآهکیافره هرزوا زور وفاک لب كجد دوج انلا هنس انعم فل: لب اجاب ق ليف ین ك وجو

 هکر دفنصوندنباروخ هلبضف كنون تادصلا: نوسلوا یرغڈرکںوسلوا خان نىك رونو
 كابون نوادنلاو هلرمس حک كيو ادنلاو ہل قو "دنا ردي اوكا, یا رماغ نت

 وم

 زو د ه يطع ونردنو ندنلکسکوب هلوا ولع را هکو ک شان هک یس رہ ۲
 لثه هلی رنک کو دنلآ ین وکی لرا ل دی دن تالادو هلق ات دات موہ ردلکت روهدن

 دیدنتلا هنساتعمر ظن ول نم تالذکهب رس کک الا دو یف کنون e درا ۱
 هل وکس ین خو یر بل توت ة5 تلا هذ سلا هب عم سومر هش یا هن ددن لاقي کلهر دت ردتشاركعاریهشت ۱

 تدعشن لوفت كا بلط یشعزآ كلذ ڪلب وکس كنرشو هب رس ڪڪ كون نادسشنلا ۱

 ندکعدمدید هللا لدشن دشئو امتلطاذآ لوالا نالا ف ان اینو ةه ثنا هدشنا
 نا کح هل كل اسا هما یا تماشا ہل تلقاذآ هدننا الف تدشن لا هنسانعم هللا کا

 | دورشوادر اش ہھجو یل غبھدورفناذا حلا ادندننریعیلادت لاقت هنسانعم
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 re زرت اچ ن یا کین یت دغم
 1۱ وجوورپ مد رای ا |

 اکو ید ناز عالا نا معان شعهادضا الا بالا ما دغم هد غمن معان شہ غ لجراا دغم
 ۱5 تالش زرد تیک دغم ادر دا دغم دغ مان شام قیمتی ارفو یدلوا ف

 داضاب مو هتصصمیا امفوچ تدسفخ ةب نصت دحل ولام اهن امال ٦7-۱

 زول طراح وم اب دنرخآ و ایف كاهن مهم
 اس اا فا رانو ددفمه ەن رض رول وا هاکو رۈلواێكەكباەك اب ایوکک
 | داخ۔او ترش نمک لجرلا دنمالاقب كم قوچ هلبنوکس كومو ہلب ہک کن زمہ داغمالا |
 یہ یجب ووڈ HEE ولواءکو بد ید هکمرزما نکچوکهود |
 ذوکل ا۲ رؤوف هغر اد ال دلسغرکر داشتن یدع ىدقملا |
 د السی كفاك و يةك بما وکلا هبافاذ ادوکملاکلاندکم لات ب ئاج تزداقا هلنشض |
 ار یو اد و نکس شا یف نب اکا ین بواوا]

 ]زرهی یوسوم ہاوازازفر عو ص هکر دوبق لوش ہل رس کش كفاك ةا یکءادک
 نالوازنو زنیم كاذک ك مالو کس كيو یمن نزن ذولمالا افٰولمالا بلوار دام

 || ناتلوا ٹیاوررلپؤپ ند وقعت زوخ نالوارنو هزات يالى كنمرمه هدولمالآ_دولمالعنرلاقب |
 كب یا لب دل باش لافت هنس انتی هزات هرز وا تز و مرک هرکس كم و یف كنءرمهدلم لا |

 | نرو إعدام ؛تال هرات هاست دنلا ٹر وچ نالواناوج هزانلیدف تافلاو وک كمالویتخ |
 کری دییمالآ تاهبلخ غالب یا تج قو ہت تن رها ذا عدالا تدلم لاس قلخ عالمعرکتا |

 شکم نا نو درس دهم یبکسبلم یفتالوازود دا وکس كم
 نین ۶:ناہلا۔ہناطوو هتطسب اذاادهم شازفلا تذهم لاقب ؛ نولکیتدهنسابنعم |
 || هکعاردغ ا EEE تودیع تنه دیهقآ  :هندنیانفم شارف هته |
 5 :ؤاوالکھود کروا كن هود هليرس اڪ ك زمه داهتمالا رار دید کیا بق یزدضو
 ةا وتت وا زدن داف هاعسارفعج نرو لع: ددھم هنسااعمنکم مرگتلانزونلع دهملا قلوا

 ۳ DS ماغہالاحٰیدپلوامذ ار زکاو رنگی اید قرب

 : نال كرو )اغ زد ندا یرافد وانا ول حفاذاا ذی عدم * الا تا تکرخ ۳

 ي اادکو ورتادا جزا ام لای دید هکعروب نیلا قلاص ههیکرنو تلباقو تک فا ذا
 ٰ ط:رمو ترا هر می مہر ام یذغاوھہو مهد مه دام اةن زرد دید هکمرب ویا دغب
 هر سکته ده اجر اں وی ادقب نی [ هک دهن کل وش هلص لو دانم هنضانخم

 ۳ وز نوت مقام هدر ات نزول دنا لو |
 1 ۳ قم هاب هنسانعم ةبض ميڪ ضار ةش ع هنسانعم ل وعدم ر دهلجاف دام یدتیا

 ۱ 1 2 ورولواكم دریغمکردْعل٭ددنسانعم ذا وکم نا یف لم دین دین زد خاطر دام

 ۱ توس تستر اینا لحا نم قو ارابضعب و رکی دفن یف شن او دردی نادينا مامان |

 بی یتف كن دانا (نونلالضفا)ندبس رم دلوا ندیرف عصا نا ران
 ملا وشام ہّیهاد تفا اوال ہلا روصقم فلا هدنرخ یدانلاو هزز واول اعقل دم دع

 ردا تنبز ی س تین وشو لپ كسکوب ونال داماد هو

 میس

 حر او یجب لزادش:ن ا ہن ران رب عناو هلق كيما نادیلا نادیلا :ردبمشا كتروعرب هلب ی دشت

15 ۱ 



ir ۷جم ںی  
 کارو ھلو هزات هک RE TET تب

 هان وه و نىل حمام یا لالا پالا نما دارم هدر چ رر باد رم ل اقبل« و هنس ابن
 یصلادرم لام اید سد هم وب بوما نسه تان نالغوادرمور دقهاز هیوا 7

 رجب دلو توانا کن ا قا لو شب هلی دل زئاو وک نئاو یعف بم دالا ادر
 ۂلرمشال ہرماننرفاو هیلع قرؤال قا درم نصلانقب ةيلوا تار هک دقادنلوش د
 لا لس بجا نا یا خو

 || ەر هل ذهن یف كرو خار كن دلا مادامةبراچ لا فالو
 ہلا ما امر جو هک ذتقوالونت نو و اج جرج انام ر قالق درب لاسٹ ديا

 درچاذانطعلادرمؤةسلماذامانیلا ذر لقب .كفبازو یونس هلو
 داخل کارو نحف یر دیارلآ دسر ندا ی ینعب
 هلنیییک ك او داراما زد ال هاش رد بودااتسنامہیدنشر لنت دو لای« ہوس قم

 قزیہکٰ ا دانا روق رس کسی كانال سا یاب ةدارهلج دز ل اقپ هفتم |
 د هر ن تلاع ند لوا هک ندع راب اپ یقه ت٥ داره هن ہک نالوا داهم دازال دید نو

 فنی رزق ںادیددازم نی خلوا ورغم یدہاو ا ھما ہلا ور میداد ناک 1
 0 رم یی کنیم ینعزاد هنس انعم ود ایف نام .دارلا .زالواماذم ولواهرزوا یزویلاتفدارم

 1 امرخذوج ان تل م ڪفر دی وشو ذہم نم لیلا نفی هل دنئا ندی ا لر اصر
 || كنب و یخ كه دملا هبا رارکو تالا هوددوخاب ندننی رد هوذ هکر ولو اکو رارکوبنیبنع

 شرم

 : ئوف واد ومرفق لخاك نیکو دمو هلتفدیجا یا هدسما بخت ل ا
 ی انعم هو مزالا ةن ول دج اةن صلاة نود نان مھ

 . || نالوا دوم رف و یوقهلنوکسكاتناو یتض كلوا مم دوما ودها میل اذن
 تام, دایی او تویوتا و

 هبا غلم وا طلاب ون قلط ابد آو هل وز هه رکص دنس واو تل٥ دداسههرزوان عقب رم

Ê15 داسو نوک یر یخ دا اما سراتو اب ین لیا | 
 كيم .دصلا ات یو یابد یک کرا مر یھ و ناتو
 دەکا نوکر دنص هو هص ماذا دصع ید را دص م لاق قهر وص نر اب زخآ لینوکس كد اص و یف
 قرغم لوکس كداضكلذك ةةصملا امعماجاذااهدصم لاغر رول دمنسانعم كم ع اججو زر |

eaeتوتلوا باقی اد اضاکرر : 
 دعم || تنهذاذاض ال ندعم لاق ہنلماضتعم باه ذ نقک نوک تانیغو یخ کیسا 7
 مت كلذكه لب وسک ك نانو كهز ا .داتعتفالا | ىشلاتسعملاقد زولك ەد عم

 : || هتسانعممب نەم هلن :وکس كی كق یه دعلا ةع سبد نتجاینمم لقب هیت

 لاق نوسلوا ندامرخ تا زکن وشاوا نوا ك زکر ولکه د دن اسښع مرتو هزات وا علت
 7# یساننعع لقتتسودشاک اعابناهدعفدعم یذتا رایضعب تو هزات مو ضع صخر یا دود ین سس

 .رر || شوک هکر هدنب لزم هبنکش لوث لا هدناسن هک س روق اترتی کلیعو یتغ کیم هدعلا نو
 اھل یس می ناک کیس لا هدعلا دنا ال 1

 سس

 سس ۵

 حس

 سا



 | هو قام دانا (ملالضف) لو دب ولت 99 74٦ زا
 ارد ران هدن راكد درب دوی زر تشد تورا و یک قو ee anl و

 7۳ ۱ نو یزک كنه اد تسالا ناکع ولت وا هرات وا هرانوق وغص یا امد انا

 قادب هژان دکن د شب كنا ٹکر قاد زا: اظتخ داملا ا رقاق
 > مو ںیہ ےہ و دولا ززبداتسخاد آداب واش ولا تکرض |

 ۳ فی ی دوم دوی دونم لر و تان یا دوو یصغلاقتساتعم معنا ۱

 مزکهلت وكس كو یف له دل ريدا كرو دونه وال ب اش ا |
 رو خش و مک سم الا تانا نم لج اد مرکب زد کت |
 8 نا نوح افلام الباب ننس ل ر ناش ال نان دا فرا |
 ۱ A رده اوا تیرتشن وما سابا تله رکا رؤاوامافەابتاذ هتک تک میک ؤتسح

 3t انکی اش قعاص ىل روا دن یر زا نیک دن ول كجو یف تان
 وقتی افت هست اما اچان ناوه ر یر پے
 ۱ apr ev مو قغنوطهنواهود هلن" دوم | ۱

 ا روتا ؛ قحتالتوا وا ہزانەپہود مزکتلانزو نخ دیتا توا ناز ضف کز چھ |
 جیا ادیان د دو لا ردقمزبوط یراب یزاول ازم یدارابطت نو |
 ہہ و وج اوران تل لنا نور کن تن هغلولوا یدندکر | ۱
 و مت رافع نام مسخ و هام زانلا نماذخا |
 وال نوھکنعا لیصعترح ودنا تهر ادعا فط هکر روا مشن هبهتسک نالوا
 ۱ 0 رک یا كس ر هدلاودحمو زدی دالواتانضص نم ماما هی ز لطف
 و 2 یوم 'ہکمرو تلہمدمو شا۷ ثلا تددملاقب لیکچ دلار داش وا

 | خم تولواقلتدنآ مامتزدنوکر اهل دعوراد هننانعم تالش ەچەن هغ ىو لما ||
 ۱ اد 3 رضا یی دیش ضا دور ےس |

 ۱ وتو دل هلوالصتم هکر دهدای زلوش ةد املا كملکحب
 | ط ۴ نا خم ندنل وب تد دمی دمو ساق لوط ئاقماقلادب دملح لاقب
 خش یادتون دون شو ددا تكشروماقیفدلا

 || لنک لا هوم ءاطفا زط وی زتو ا زد هل ایدنلوادیدشتلا دوبانطالاندودمیادد«یارطلاقن

 ۳ هد[ سان ْٰیطفك مر کهليدیدشتو رس ےب :ددملآ نیک نالوا تدن افت
 کی ہدف اج ہار د لط رثل ولد لو هکر د لیک ع وزش کلا دو سض ۱
 کراس ارت دی دس ۃذملا زددمترود عاصر وہدنتف قازع
 سو ور ةد فلا تددم لوقت یکم ر کر هلبقف كه ةدلا دلواش هل آهن رز زراف

 نلت نبی زا لک ا کت کر لب رسک دادا ٴدادلا ندلسەلوقم كر ار ولؤاعخ ہد ہرابہکردا ةئ
 امد دما و تاو دالا تد دملاف قدوفتکرمهناو دهن رک ك ہارعنہ دادمالاو لف كوه
 و 1 دوا ةر كجو مغ ةد هتبططعااذا خر بالاتر دید ەکموب وکار

 مانده او وا ددمانرصیا وفا دما دین مدربدموددم شرط تددنلابزرد
 2 ۹ قد ها را رار اما وتهک اف هاژدنماهنمو درا ودددنهلراب را هانا ی سم ان |

 لرد ید ۾ اا EI عاما |

 س

۳ ۰ 
0 

 دے دس ےس سج سست سو ےس ےس ےس ےس مح خم سس

 دما ۲



۱ 3 
 | اد ری لاک یراکدیب دوبل دراب مو دنا ییا كنند ایا كنم[
 | دود یر نیرچ للا قو زرکود هنر | کز لود لو دودلورددوخ نیز |
 چود | و < دو یر کم الو یخ ںیدز مج ۰ ہدلالا زرد ید هب نکی پا تم تموصخدوبلو .ً
 | دم تا دو نوک لہ الو یت كې دودا زردی دهن رای اجنویب ہدلاو هنس ساجد | و هی ضا نوع نا لعل جراد للام ٠ ہنماضمزاود ناو ںی نیا
 نازک اپ رسک فلا دو یف كمال دیبا وجدان دم سلا لقب كلم اود ا سک كان :وکیبكمالو | | یزہکل رمه ردا دالا او نوک ك مالو یر سک نل كم نمر بادلالا هنسکشی#واود |

 وصیت تا در ول ہع .ددلنآ ی ا هیات نر
 ۱ هشتاد و داع كمال و كم هزسه :دلالا ال اشوان بافت یادت

 زا اف اس لک او مومن بد وجه ملا ون
 تموصخ و روف عاتنم نما دکن هشام لاو چلت كمال دلا دیر هدام ودمر |
 اك مدال مک ی دنا تو ھخ ر ییا دجاج |

 | كنالوكناب ددیلیلا وری :لنعمفدایالنجدالآ تلزم لا دنس انعم كامو ضخ نو
 | كەر ديال دیلالا تساند دلا نیکی جد تموج نوک ات ہت داو EKE بس لو |

 | تونیببلا صا لددناریز ردیف تهدید بلا دواز پک تاب و ی تمالو چ
 ۱ یاس بابلا نماهدسایممالطلادنالامچ پ مانی عاضجر له وک كن مد | دنا دتلمالود تون قام لا: ,دنب انار سم سج دا | یدتناتدار وع هناصاهنزننکنونهدرب قصه اتوهلوآ قالی لج رق هک ات 9 ےس

 دیو هتسا بام وجآ ئی وب كیکلی اف تن له ومهاطءالطوا سک اک
 هدنتاور ماضوباردهیساعمكم یز کم دشالا ہّيلاذال سلاد لالا 4 ا
 1 ب ارض لا دو نوک تكنیغو مص لال دودفللا دود ادا ال بلک له الطلا دنا لب |

 | وانا نالواهدنب وەک ر دب كدود دلها كمال ةي داغالا زد هدنربهزآ ت لب 7
 هد هک ىج لدغ هی كنه :دانغلالا ده هدنس انعهدو دخل هل دو ۰

 بولو انام ناجي یتعن یف: رطلاودصلا لا اتددرادادناوعلالبالا تیغ ه لوفتوډن
 یربسکانیخو ی تاتو ین مدت .ننیزر دب وب سر تک ہی مود نا

 بتنخو اظ ختم )ا دغلتم ن الفراج لاقت دنمک نالت لغو ولغوتدٰہضَغتب واک
 | هنری عبارا بایسلان دکل سولا هبل دکل شیب کین زون نا
 | قلوا مرال بوشاپ دتر رس جا لدی دشتی كفاک یخ وی كمالو كنان .دک ینا

 | نام قدم تلا تونس یک لا نوانبه هلبعف كفاک اف وک ناف یک
 موََلادھلیدنبا جما هلن ذا لآ هدهآ لادن قلواغآ لوبا وک ك ناھو

 دهلو یقلقرآ ی ونال وقیراوط هلی هم او هلم م ءان ثا رجا ایهوفزحاوا
 كمالو یف نیم دونهللآ هلذل هعف دیاادی هدیهللاشآ دب قمجتاس توتر ودا لک ودیدآ

 قفلوقیلذمروا بور ود تاک لوک كمالویعف كنات :دسهلتلا..راوطنتهلوقون طرودەلِوکس |
 بتوطیبهتسکزداهلاو هی را ادا هتد هی لا لاق بس وم هم ۱
 البلم لرد خد هک دراین ررض یانهسکر و نکرده ف لپ یربد کسبه منکر ۱

perrهم ابنعم لج نوټ نا سد یلعدہلنناالااھتلفام لاو كس وک کف  
 ضیا كن دیر كمال ده دوو ین اعمر تا هلن لامعتسا لیس ہلکی لعن

 د

 هدول



 للا بل زرک هدنتقور وعي هک كنه مق كمال ةدابللا یک برقناباہی قر دیعجج كدب :

 رو یس قاری بار هخدهاخا رو و یس ےہ ۱

 نیما تالاب ا نصا یر رکا نو یل دلتا اهقازواتازکی اة رتل ا ندا |
 تشک نالوا مر دیو راغب هدنتقو رس هکر ر هیت هبا وضو ف لاوان کف ید ۱

 7 یردکمداعج یعیزد هینسهوب ادنلالامتکلهاو هنس شلاوا مج ہر لطف كتابو |
 خراب هنکلوشدب و دنلوا لاسعتناهد ہنسا زعم غج دل هکرذ و نلکمدالاتدن رول و نو یا لا ۱

 امش هکر ردیاب ور هلاوش یس ەنثاط برعو لک دال ودعمازبز رهاکد قرضن ال قطا 1

 الاون ودنااعد نو عازل و دنکه دنآ هک اتیدراشمزدنوکه عرح ہللا طا قا یوق داع هکر د هنسک |
 هک بیس رفص ید لدن کس ید فرخت نامت یدلوا اله ی وقد اع کا اتفورءدنا ||

 خرما هلاله بلند نلاققاب کرک یدیو رالواهدغاطزنمنواو رسوصرارنص ||

e 

 3 يج ےس

 متاهل قورت هلو دریل نکن لات را ندنبس ویران |
 ےس دلا ردکریعنم نادر الف نالواهدنشافق نالسرا ینعب دسالا هد ن

 مهند ر نادیابس االصا كن آند فوصل ادنللاورعشل !دشنلادیلالو دبس هنا اوفو هتسانطم فوض

 ال نمادی لدبلن لبالا ت دبا لاغ :رازیدیدهغا او ةتسیخ نده ی وا یزاکدندنایلضهو دیو اور دو

 کنابویعف كمال ةدبللا ہنسانعمرا٭ ود شلوا هتنخر دعج هل دهچر رصقاتفلاو یف كمال ئدابللا 'یدابللا غازا
 | تی عاقب وموق لکت هنس فرات ا هلن رسک زمہ دابلالاهلوا شلوا هتسخ ہک قانلوش رک
 | برف الخ یر او 0 ِتلعاذاجرسلا تل لامبارد ید کی هک مرک دابو دباؤ سن

 .دنف لا هکم رس ووارهاظیکازو ںوتہدنتقوراہكئاوددالاوزربر یخد هک تنقا هدر و هد
 ةف كانو ربطت دلما ہد نمسا ار تواھ رایواواھناولا مہ راہ رخااذا لالا تذیلا لاق داد د

 ا تلا: روق در هنجفاهکللاوح تم وکهزسک ابو یف كمال دالا "تآشازوایلکت

 ]روتر رزواز شوفدذلئو یصل ییدلاقب قشم هنر هل دیدشتو یم و
 و فال نا SS د ید هغما اۋا و الع نج یا نط رالا ر اطا دات لاق ق ماب
 iF FIRS نیش زیرا کن كالو سگ قۇم

 E لا بزلوان ابرو هو جیب [هدننامز ماز حارا هکر دوس

 زد ناتا هکر دی رخ وا نکرکوش بو هوطزارف هدزبز پوتا تزف اسم هکر بد

 یس وا دِن لبادبلیرخنآ راک کل وا کی دشارابتشا کرک امت ہلکی د ین:
 aia ظا = مارم“تارق عش ءاقل نئ نامل رخ یدتبا بودی ریخته عح مالڪ رب یرهوج

 دلار اتخافز سن هنو فلخ مسن تالهااکر سن !ةعسء افت و ۱رطقلا اهسءالرعولیجف

 ۳ ذهنم انعم وهآردیفچ:كيظبظاوهنسانعهزغابهرفردعج ر سارعسو ادىل ممل ةر وس
 ۱ ۳ ۱ ی کتے ہر ۱

 1 تن رخه هاطالا ندنسهلفرفاویغ ردیماهلرع اشرب دلا دسلا ند هتسانعم نیشخوا

 نجم كا ظدم ردات او لادع و ةنع داسا هئا ند دنا اشنا كنا ل ودع هل کش
 قا اور دانه درظ و ظبداطابەیقدر نمو رددوخأمندن وف ك ںی اعت یزان یل ا

 نام ك رق ہلنوکس كاجو مف کال دلا هند حم ربقلاتد الا ا
 3 ]لا رد 2 هد اتم دللي كمال کل یا تایل ن الانم ادلربفل تدل لوقتردقم

 ہل اد لصف ناس كنانو نوکس ك مالو نبض کم دلا تم رر
 4 رک هوندا تارا نا دیدللا..ردنوصا یل ا نیت زانو



44, 

۳ 
 هنسانعم دبعاک لی رسک ك نسو ىح كفا دکل هتسانعمزازاپ هلی و ند

 تی ا

3 

 8 دملا ات نیل رک ناز حو ی فلک ہی کلاوا هلی :سپ دوم و ها[ وی کتی سج جھوم دیور | اد وړلی كمالو نوکسكفاکو یم عو دیک لب بصف كل ی هلنتجف یدنکلا ا مس وا هیلوآ ٰیراضاظ نا کل |

 لوا هکر دیبا هاب ننن لینوکس تو یزیک تلفاک دیک وامقاذا بنک لا > لینوکس یوو ی اس بت یار نه Ea تمہ تہ فو

Seemaداکلاقب قلوا برف ذکی کوم داکلا ازم اکیا ذک لم غبداک لات وا وو یف كفاک  

 ۱ ر ا هو تیک لج دیک لاق قلو ایاکر نانا تک وف

 یب كفاکیدتہا تیاور ]ښکل یفا ت تدک نر ښمن پ ویو فو براق عا کما ۱
 زر داذکلیف لیزامواذکل منہ دپ دیک الهر تب یبا با ب نیب تامل نو

 N EER روسی ےہ RN رب

 ا الو كلاذ مفاد

 preg Tin Ppa ےہ پ ا هنعوقو تالعف قیلاب نورم ل عفو ردیا تلال دد توغو مدح كلغ هر یادی و ا بل نان يک الا
 یاد صحن ناداک یا عن تان ۲

 رپ ددیکهبرح هکر ولو اکا ضیا اها نعم لیضخانئابو نط كم هلو نیت تانک یر یکن اکو یف كل :دیکناو تیک کیا ل اغ ٠ كجاركم وک تو
 سوچ ایج اہ تاک دیو ترس یک قلب مالا اعم |

 مر دنارکس النار کس كرمه ہاچکًالاۂفع یا ٹال پا ۳ تفکیک رنو اه ین فک اد بد دت
 ادا دهوک خر ده لا ثمر دهنرز واین نوروز ۱ وکلا

 أ | خي هغي هرب هنر وداع 3ک هم هر یون 7 ۱ | كمال دیللا. (ماللا لصف مر نانو شوف
 لوکس بکس كاذك ال الا یاران یاب شنا یاب هل 1 ۱ ۱

۲ 
3 ۱ ۲ 

 دوک دنگ

 و

 دی



 دنک

 دیک

 ےب كمك نفاق هتسار ہل كاب وى مط كم ملاكم ا دكف ناسنالانغلخ دل ||

 ۱ لو رک اد تاک دیدکلا الم یکن واهر کود كس ضعبهدنضا زد دن ||
 هکر ازاد وب لاو شابات دو یف كاك دو تل هلوا شاکودهلبغن :رطتآ هک لذا

 ۱ نال ہدکلوجو ہنماہضم درد رد نماز نکو ج هند کنسرو بم: كفاك: ةد وکلا هلن زا ||
 ۱ و سومرو رک هیکدکلا دکلا ارد یخ دیک ضتاوووش |

 بکر راک آ هکر رد بکر کیا لو هل كفا سض دکل نب ارتا أ
 ۃدنسانعم قنص نو زوکس كازو یف كفاك درک ازز ددادکت اتن بوئلوآتفاضاو |
 هدرب و فدبنکموقلاذرکیالفلا باید ید دم عنه ناز درکو ۱

۹۸ 
 س ا ا س م س ت م ر ا

 | تسر تکه وکس كنانو ہلب یس کف كفاک کلا 7۳7 نکس هرس ناب و یف كفاک
 زا تدب کا لات قهروآ دنیرکعب كنهتسکرا لس ز نھ داک الا بذکو بنک ثم
 es دپ ڪج لوک لاک هلبف كنهزمه !داک الا هدبکتیصا اذا
 وتو یی ھچک كابو یف كفاک .دکلاو
 ۱ اچ چک ی اصالت ےراا تدېکل و قنرارب ديخدهخمروا ہنی رکج لن هنسکر دیک و یکی نب هدلوا

 هب کلا هنسناتعه ءاعسلا طسو هلن وکس دوخت وگو تاک

 1 ۳ هش :دنکسلا یدلهروا یبامەزذلب نعد ءاع املا ملا دیک لا قلعتزوا
 هو ءاممل ادبکتق تر اصاذا یه ات دیک لانش تلک هب هنزوا

 ۳۳/۵ ان وک یزەنر واک وک كه ك نانو وع كفاك ا ترا در
 8 انس ص 70 اهلوکسمدوخ انیر تک ككناب و یٗ كفاك سولاي افاک سوتلاد کر دنلوا عجة كص وتو |

 ۱ بک :هننکشاروا هی رک هنوکس كفاکو یتغ كم دوبکلا دوبکلا دنا« نک- قوا ءدنفرط
 .بولوا لهاکن الو هوقم ؛وبوهلواهدوم اف یل هتروا هکر دهنسک ل وشهژزوا فروم وہںکاذلھف كەز مہ |

 | ادیکو لوا *دومرف ین هنروا هکر دنروع لوشهلیدمكفلاو هلصق كفاك ءادیکبا نوار *یطب
 ناعت هللا لاق هنس ام تدش قلتاق هلتشف :دکلا کلا: هلو ط یس هنآ لا هلیآ سن هضبق هکر دهی لو ۱

 سس سس

 تسسا

 س

1 
۱ 

 || كنئامھم نی عو دزملا نم د اكا تبدطبا قو یسبرغا کی هاب كفاك داکلا لاش تیباقاذ
 دالا دوس ردوہ ناح لانا ويح عین زدکم سا ہلززخا بوکوچ ېچ وص هد د شق كنابو یف
 | دج هخرکا هلوالاز اره وق ۾ 2 هکر لربدهلهلوش نهض و رار جد لا تسلا بهص هیادعا !مکتزرید دهبادعا

 اس ہیک و سوم لازموف یزاقہَو هرو یرکجرانهدنناذ
 |:ںیشعارورمےکت ردءاهنعیدلوا قوج لاسلا بهص ہدعور بولواهلمور یتواذغ |

 ے عف تک ۃالغوإعلا بلط ی هیلالح زنا لالا داکادیلا ب طب نالفلاقب یرر وکوكنهود

 1ا اترا لرد هان تعف ادنکو نیلام آدم ن وہم وا ما کک ھاو یضف ك ناک دنکلآو
 لوال بالا میشل تب کلات كی رود هبنکو نکس تج زہد شرار دیتا دو یظف کاک

 ۱ ڈاکو راردیا ترانبشا هدا وس تقوزانالوا لئاس ےکت :زرہد+دەکیا تراش هلا امر یهتنعنااذا |

 دنیا ییمصاو هنسانعم * طب ود لزبذ ید هک رکس که دکد کور دانا یزاوآ نالوالصاح
 با ارسو عارسیادادکآعوخ لاقف ر ولکه اد هنس انعم راب دبا تعزس هلبخف كهزمه :داذکالآ

 ۱ 8 3 او
 نوک نا رو ین كف اکا دركلا هنس انعم هدر اطنكعسدب منمهلبعف كنازویعض

 HEE PRIT از دیغج كل قرکهیصف كرمه دا کالا
 er IRE NEES ۲ واس هذن اف كنلاوج هکر دامرخ لوش

 ڈلادیکل اقبا قلا ناتان تسر هل كق تافاک داسکلا هنسانهرامرخ
 . یس تم تیم سس rane ست TESS سسس ج س ں: ٣د



۹۷ 
 | ےس و ےس

 || كندي الا ی دید وآ دز یر نان ناو جت کج نک ا"
 هل رننک ك ا.د اقل هوا داواز دیلوا قآہدایزفک رب هه ق لوفیکب : ما
 || كابو ىة كفا ةدودیتلاو .هلقف كم داقلو هلبنوکساواوو خا دیا

S| 2 ودر (راوقن قوا هرس ١ 
 هازارد دةكا نصاضقدوقودوفاسرع لا ەس به نخر زر نانآدوقوتد

 اهدوقت اليخ كر طا ئ الیخ كہ دق لون مزون رتسک ترمه او ںی نائل اانا
 یان رامهو یف ك فاق دوو :ہب زلف یا لیتشلاب قلا تاقفالا زد نشو کز 1
 ان نکس CT نا داتفالا" وا خبط هخه نو اک کد نوک 5
 داشالا هریک هزکال دنشهدوف نانو نم دنوقتلآ مد هل ات

 نب رالوب.هداقتسالا لداقناق هت دق لوفت تل دیو عووشخو ع وضخ هليو ولو یر

 كيا باطن دو ود كمصج نکاح ةداغتساو زنا هل اطعا ادایلد امتس ا لوقت كيا علت

 ۱ لوشەلبر سکیم دوا دوملا یصاصف لم ںوقلا: لیتهابلتاقلا دیش: نادان کالا تدقتس لا
 یلص كفا داوفلا یس دب گناقلا ژردیدلکنآ یرا وتو یلغابهننوادوخاب# الولذکر دنا ||

 یک كاهش وال همان رايد ىج ازکم :هداَلا و هنساتعم ار و واک

 یب هکر هنآ لوش ,وبد دوفاو ذوُعلا نهبیادوفاّس فلان یکی
 رتن افکار دید ہن نک لوشندلاجر و رو تاتا شوش[

 حرفم ی سوری سیصد رج REET ےہ |
 را اض ادرک ان و

1 

۱ 

 ك

 اخر هیفامهشب لاشن ولک هد نشان زادقمدیقو قد مز نا ۱
 لوقث قلا وکس كفاقو لبق تا دی تا وادی رب

 كيه داملا :كنساپا طیف و وق هن را وار نماعا ك عا دتا ادا ناتکلآتدیفوت
 زدزود ولغا عر شا ڈیم یا ذب اقم لاا ہالگھ ل 0 هل نالوا ىلا

 ناب هم یتلوحوت ناسا راز دن نالوا رکو ضیا کان و نهق ك فاق

 هدب دهن وا و ن د هدنلکش یغاموب, ة كص زار د عا عورب ور الواهدش وب هود سزفآخ
 كن هکی رم یناقودیدشن و تحف تاب یمن کی طی قلا دشواری وصت قيد ودل

 خر دف یا عز داقامهنیب لاق هتسانعحز اد “تالا داقلارذءدتغاناتز هک یرب لا و

 دال ها تفلا بولوا میان كليد كمدوکر دن لوش دیش تو نیک اب وی تخ ئل

 دبقو هلیدیدشتو یرسک نر دسیق هکی دنا وب نتابقز اوا هنا وط ذلک کر دنا لو شل
 فاک | لصف) ردشمزونک هدننافصت هل دیقیرهوعب اما ہنلوا رک هدننانرمصت دو قهلرسکاخاق |

 داتا دعصلا ذقاشیادووک علت مو نو بس تورات
 دون اکسلا.الیلع یش اذا * لا قاد اک لاقي موا لکن ام دن دیش عن

 و ردایانعمر هدسنکبآ :لغاقتو لعفت یٹلاٰیدکا لا یهو ہل
 تا

 نل

 دوق

 داک

 دیک



۳ 

 ۱ از فو دففیدت ور تی ۱

 ها انفرادی ا نئ اوقات ےب هند ر یب ا

 یفکدیدتوال رشک واود ی كسی وسوننتمودولعمقیوس ||

۹5 
 لوس دی جت جم e جیش شہ ہہی ںی

TT OTT : 7ہ ETT 

۴ : at زدتفل وا یھت اے رک کتان وا درا اک قد ید هتس وفات 

 هک ادب نبض دو نوک کاط وتلي كفا دعا ليغ لب اوا لا دو وک کیو |
 ظن دمصلا نح لوازا یس مو هیلع دج خوار فن یاب یعب هک برف
 اذ لا ۱ نرو کولر سن راه فسا مچی ان
 سو زا هنمک جوهر زناواواشعا

[۳ rte 1 

 اکے ۳ هواکشتا دمت ۳

 هو تور یوم دند لاقن ردقلوا لا هزوب اىي هن
 نف نبت دم د هغه راسل دننلادنساجوب دن و زرد ودها کک هسرواوا لا
 دق طر رس فشن یهو ع اذه هل ار اطع لنفخ نادغقلآ ا( دهه وبلا نوا

 ری رس PILATE هدالقلآ ردن رعف راف

 هی را رم ی a TEY ققاظ
 واج نات میخ زد دلت j NER لن

 رد یف وهل کلبه دلفلا كم داق یماق فیس ادلفت
 "جز راضاتنومک نو بد لو فن کز دم آهک لو

 لا ادلقهدلقلبخا تدل لاق کوی ہار نوک کمال یخ فا نلقلا تلقلا هلوا
 ك ب دولعلاو اینک ك تالو یخ كقا ديلقلا هلوا شاو ند شک کا زالب ل وش ذلقو
 [(ںؤاکںوکڈ اہ ای سوم ہوس نیا دم دلقلا با اکو بب

 كاكا ۷ در فن اىدر د یزفابنکوجتشب تاشو بوکس كمالو
 | یکقاد یھ جات لک ك لو
 یر SET راک دکو ت یهو یر را ری ا

 1 ۱ زانکی اخت ادب هلن راغ اک ڈوب
 عا و عد فلا هنسآتالوارکغو ى وقال دات دو طو كاف دنقلا مہیلع
 اە : تا د ہک واده لیددشت
 + و بالی سر غفرا دارد لای ین زاتلاق
 نجل کش منو یف کنؤاو ین كم دنقلا دّوَضلانزو لغ د دوش لا نالو

 جوس

 : 2 مقادٹساسمں جن یمن نک كد3 وکم كو رسک فاق دیدنقلآ ةنس اشم
 Kb كونو یز ق فوم نوک كن نو یرک فز هزم طقسا دل مر دیک
 دا و یب ام كونو یر سک فاق هادنقلا وادنقلا رزوقرتتسنوهضار بخت کر ارش
 دا فز دباور یاس کوب فنی ةوادنف لج لاقبهاو تفیفخ کل رادار هتک ل وش هرزوا |
 دو عیرس ا )ا یر رب لوش وادق

۳4 1 ¢ 



f4٥ 
 تب یچپچ_چِچ×چ×چووس

 رک َدامقالا عاد جب کد زوا لجن لینوکس تنه لا ذوب رس کنج و |

 || وافلام ہو ینآ واوا صراع نیر نلاق تل ہود هکر دضرمر داماو ہربغ هدوقا ناپ وتو |
 ملبعض كفاق داععلا داعملا نت وط یرغوط بوبشو ډ هد اد نغابا هکر دیا لوش ہدخاباتنا)دای ا ۱

 ل ساک كذاق هدععلا هد قەروتواە رر ات كفادل یک داف دلو مو اد
 | كناسنا هک یربقارتوا هل كاذک,لنبعو نو کس لفاقو یف كو” بن ی "وا عونرب

 هک زرد روغ لوش عاقل ,ردیعجج ہدعغلا تاوذ رد دا کیا ةة مفازود:ردیپپ
 و تاددالوا جت دعا رس كنبعو یت كفا دعاوملا هلوا 1 ن ام ۳

 | دعاقو رّزید دعا وف ید هراحامننالوایرفرا«دننلآ تنهذحور ولکه د منا نعم راز وما عمر لتر وع |
 یدتباراہضمب هان نصوص دجزاوخ زوج افتد خاطر ندجزاوخ |
 هدنفلغاتب كد دعقو هبلوا یزەفیلظو ندہاش داب عب بلوا یزفدا لرانآ هکر )نک لوڈ دعع

 نالف:دیتت لات ما بلطف هنر هلب دید نمو یخ لنیعو صف دعفنلا ندفلوا كلئس
 هننع EEE له یا نو اهن یکد بد یف هن بکر ھن

 منمنهح كن هنبسکرب دعافتلا تمام یا لغش الا لنمیتدمقباملافیو و ارب دەك
 وج هيف نل صو و یو تا دعع) | ہقح ند ےیل ج رخ اذا تالف دعا لار

 هکر رب دەي ەود ل وشە دقو هنسکن تب قوچو ناروتوا قلوخ یعیذع دعۃلج ل

 كنيعو ىع كفاق ؛دوعفلا ۱ ادهمد یر ہیچ E. Cs ی

 نشيد ناوف ردلبیکیایس هبت م قدا وا یب اق مكملنېو تلو لباق هکملنی هکر دا هودلوش 2

 | رد صولفزاز ید دوم هنسزاب لی هوډ یشیدو زر د لج ادقو رازبدوعف نیک هب و هعارب |[
 ۱ هک هلللوقنوصا یجاحره ناب وج یا کد ہود لوش دوم هرزوآییاور ادیب وبا هلک كداق |

 ہک ثم لوش ندشاک هلبریغصت:تنویو رارپد نوش .e ار کز وتو رارید تجر ہی راف ناسلاک! |

 راهب ما دنخسا قو ین هن نک یجب می اوج فلج زاآاونہتءااذاتاجاحلادزعفوو 5 ,0
 ردنرابعن دب رق ءلباقلادحمم .هدرلوشراجوم درافافوصیزز قچ ۃزتوا كم وقف كبه دعافلا ||

 بوکداک نا نمی مے نب هب قلا هیصن كلادو یف كنیعو ود بلد قموه لافب

 تادیعفلا ردپا تمدخ هدننیح تدالو هک تروع یراکپب ده دج مرفت پات وہ لب ۱
 دعافمدمح هلب رسک ك نبعو یف كفأق دعا رانالابورربا ہلنوکم کیابو یخ ك:

 لا زود دما نادم لوق ا دفاع نشو تو لاو ا

 کت اللاو لات هوقو نیلا لا بر لوسرانا یل اعت ہلوقک ںولوارار چو دو
msکلر دهدضلوش دیعقوردشمم اشک  

 د هب رسک هام هس ءاطو هلبکف كنون جانور دیلپ قب كج. 7 در
 كيت ال ا دیعقور

 لصعفردراردصم يد یسکنا لرانوپءانعنغیدلوا نیب هدنس برعرا و ررپد كم ۱
 و الا ی ردگید یوجلکبح اصو ینا كبحاصب نمیوب راشن والا تس 1

 هنس انعم هل كلاس اب هللا كد شن کتبر و یلاعن نج دارم هکر دغقاو مرارسا میچ
 كي الو لدو كيتااللاش ر هدعلوامتف رد هنسانعم دف ہلزوکس كذیعو, كس ورم ہعفلا

 ہموذ لوش لوش ہدیعقوراروقع اتم هنگاردرارع هلب رسک ك نیعَو یخ لفاف ةقل 7 عقلا هال كا نس |

Rage rكفاق داعقلا داعقلا ردذوخ ام ندنس انعم م دنمهر  

 اصالت زر دید هکلهروتوک عفو رد ەنسانعمەجوزەك ارد ہننرو بل تانک
 اس تناسب سس بم فوم فیل دی ہا رک

 ا

E ××5 وہ رہ ہچ ہد و روا  



 ددرف

 لمر ا

 لوق

 قفو کیر وپ نمی لعرذیدضفاو | ۳

 2 دق لاش قم ادابضف لنرعو لوم دمتلاو هلن داوعدلا لمسی ةعفتلاق | ۱

TE 4اذا دالا رف لا .دیدیفلوا داف ھ ren 
 ی در وا تک هجرت تی سیمی هدتفلوا
 || هم لاقپترزاب نالوا بنر هنبدروایرب یر بولوا اب زا دنفارظا لوکل سبک ك نارو
  ۱تجسس چیک عچرچ ےہ مما

 ر شش سس تیم فا ڈان

  nات 1
REE دارا را ET 

 ودرغلا بوروک یارک بلاد ہد هلددرفر دنلکیجد دیلارقل | هیآنعمزاناکم
 رم یر ین کت نا درف سو موسی یہ لابو
 زر ها ملا اھ روا كنمفرا لینوکس كنارو هلبع تافاف ملل دکح

 | نر یاری رم دشمن بوق شه زوا کر
 موج | هفانعم رک واک یمن لدمزفو ردیدالوا نایب نک كو: و یخ فا
 سرو دنس ]تجد نغالغوانیمتک ن ات: یاهرفعل دی اف ليم کیس كفاق
 | نا حمو یخ كفاقو ین, دمرقلا غنسانعم چآ د مرکه لب ںاہکک پو توک
  ۱بار یک هد درج و ارج الاب قیم یا دم رفع اتلاف ات نایاب اش اظ دوخ اب هبا ہک:

 | کر دیدنکو چ لوشهلبنوکس كنبشو ۱۳۳۹
 حر حتمی داود و

 | از وا هدرز مالک یدتا شا داضفا تر لا |
 دل هناا لوت جات هات لوایروف بوت قوس هریک ازم .داصقالا ||

 دید هکجا فرد صفا و هتلقف هیج هیدصقاو ةناکملتقف باصا ادا |
 ضخیم اد حرذو لوا نوان

 وک كاف ةدبصفلا ر دفن ازم ویمانتموب امار د منباتنجم تفاط هدنلصا هلن لمح |[
 قروه ےک نیس ہللادنرغس یی دیضقلا ہلوا لب وطن امت نا ہک رم هرعش لوش اسکو
 ۲ نیت اول یبواتس لقب ةنسانعم بی رو, ديض املا دلا هم انعم سزاب مل دیو
 ي نارا هنبرزوا لادثعا ہدانییربتغہو آر سا دا صتفالا طإالواہیف نعتال

 ھ1

 2 جا جا تدعق لقب ززبدخد هکر هدر دوجفوسلچ یوم بابل نم
 ہوجا این لات دعق لایق زاوب دید + خا ل ةزوانا قو نانا ہمارا سک کب



 مچ
 ہک
 فنا OTN TET هلس 7 الو ۳ ۳ هفانلا تو ۳ ۳

 ف کس كار خو تفاقت هویعصقلا سو اور كا | |
 :گكِو دستر اک ناعو یف تاقاق "دخاطقلا روس” وہ 1

 ۹ اش لوفتقمرانال وط یون هلندندننکالادو یفف كفاق ت زاغِو

 اق اذا ةقانافاسلا دق لقب لرو د کاش عظقوق اس یف 7 اا
 یس سہ

 هناا هزابر د اف وج كفافو خاك هره دف دو

 فیساادقنالفدق ایر ددق سد هيا هزادناوفتش انعم تناقزوئلوا قالطا یت هند

 fe كنمرمه دادقنإلا راراد انءزادنا هلا هلة مغ ءاطؤوهلفاق مطقتو عیطقتلا نهج لعن
 كلذك هد “ر وليلك دید ماخەک زہد شاق ل وش هی ر نك فاق قلا“ جج

 دی رره کز دال و لب نذفیالخ و هتقنرط ن دقو وس یبسهر ازای رسک ك فاق
 تحال ودلالات ۳1 دید هاف نال وآنیبرددق واددق قفارظاک لاعن هللالاق هلو | فلاح نس اح ۱

 مز یساوا دنا نادیروقەلیر شککڈلادو یادی" دیدقلا زار دولق نالوا ندجاغا فقر :

 اوق تنهام قلا ددقتلاقبهنس انعمق رفت قمسلغ اطهلیدیدشتوضنالادوهتضف ددقنلا دب ۳ ۳

 دید ان مم ءواهز داذار شب تالغا لىك ازىپ تناتو یے ےک 27ف دادا |

 هل ری كف اق 'دادقلا ہدزاجر دیدآ كي وصرب ہر زوا ین زوربغص لس كلادو یھ كفاف |

 رڈیدآ كناشکر ند باحال وک کف اقو هلی رسک كيم, دادعم ںواوا ضزاعمنذدفا کر ادض سز ||
 نذلعف ردفا رج لدو کم فال دو یف كف اق غا ةا :وتسم نامر زود هلیصف كفاقو كی دل /

 كن ہنس الک ناللوا رظتنم هباوشب دق یدتنا لبا خ ور داناو كنلوق عفت الدعو زلوالخادە رقع |
 ندلوا رظتنمرکاو راربد نالف تامر شلوار ظنت هاج هن کر الن رولاوا از هدنمالک ||
 رونلوا لامعتسا جد هنسانعم امنرادق هکر دولواءاکوز بد نالف كام ہکلب از ید تاندق سوپ ورخ ||

۴ ۳ : 
۱1 

 ا

 فزرخآ سپر دقوبلیلد هنکو با هنفرخ-نانلوا صقنندزملکو ہا ززونلق ددم یرارخآ ه سښلق نا || ۱
 كنالوا فلا یرخآ ارز لکد نالوا فلا یرخت الا ونلا مادا بونلواهدانز فرح تدنن یدک
 هنانفلا نیغلوا عج فلا ینا ہنلواءداب هک فلاندنشدجییرخآ ارز نشر ولقد ءداہز رم رخآ |[

 هتسلوا نیس الو وخابهلباالالمو ول اوا بلقنم همه فلا هد کک لک مذالكللر وتر جا وج ا ۱

 وڈ م ار ز ساقط یلص نونلاب دق یر لو كېن راک لود
 یرلک دید هتک ل تعط كفاق دارقلا رقلا یکی مشو نیکی مر دص و ډم ہلاعقا ییسموا هدایز ۱ أ

 یدئاذلحرولوا دارم یشاب كا هم لیا زدنض دار فدک و کز دار وَ
 كنمثکم رکتلا نزو ىلع دیرفتلآ دیرفتلا  هتشانعم زا هنک يجب دازف ہل سک فاق نادرقلا هنس

 هکر دو لیصاكنوبو رد ید هما ذلادی فتو اب اپ بود دیک رادنک ك ن3 نع رعب در لانا
 لوشهدنغاناتآ .ناذ رقلاما رولوا ہل كل هنک یف آ ادننا هلی مو ط یبءودزوارب هتسکرب

 كنيغاسو یز مار تلکو ہللاتصف* :درفلا :رد هدنام ین ر طالبا اظ نه دنغوبط تنا هک دیدآ رب |

 ةرخاب لرغلا ىلع تركع لنلا قو هرات ندکوب نالوا بنز اخف یا وا هاو

 تفطع ت رکعو یدرکا یدموف كوب یدلشاب ہشیارخآ تروعقجحا عی ةدرف دج عدنف ||
 عیار بابلانه ادرقدر فوصلادرف لا قاوا زمر كۇبو زار د هر کاسکو ی دنور د هنس اع

 || ندتیکساا نا یڑاک عجب ی رتسک اف “ڈالا اغلا هش اتلاف

 ۱ رد کتماب کشا قو یشیازآی تنی" ك دا نا كنق املا قرار وا تور و ۱

 أ تن طوبرلنو رورو یارک زین تک باور و9 را ۱

 سس
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 ننه وکسنامو كنا دینفنلا بنا زده رده ثخ Wf ف۸۵5 ا ارزنده زوج ۱

 ×ز نادضاسط هلنوکم تنونو یرسک كام دنفلا قاتل فعضو كم تمالم يبهنیکرب
 ۱ یقه تعداد فوكس ننوتو فرب کخ كف ینامززااپخفلا هلوا هنس دازوا هک رد
 اف ةوا دسنفلار دبعما یساباب هلبق لوا نامزو ردن دنس لی نامز کردین لر عاشر
 | یعف كف دوفلا ةداهیا ةواشف مودخ لاقب ول نیک درک لو نود تو
 اہ جیسے دوفب ببشلایدب لاقب یناج نکیل شاپ بن وکی ولوو
 یو زرد ددراو:قادوف كةم دکن الف هوا یا لولب

WEDE ۱سر یں ےس نیما نیج انادان  

 ےک

pep TT | 207 ہوم ہم وس سج وچ نهد ا  

 ۱ کر رم راب یک هاینوکس كناهو یش کلا نایدهتلا دساحرخناو دف | ۱
۱ 

 ةداقلاو لب دب دب ابو یتفانخ ذابفلا ققنالواولتا بولوا برف مغل یوم ةدهونلا |
 یس رو ہبہطتلا۔هٹیک نابرو ٰییلاض هاب دیدن رخ كلذ
 ےس راک دیدید بدید نکا دور دابیفو خعمو انزو یک زن |
 و هر ونک مه ة دف مش تداهنم لوفنەنسن تکیبت بیک نیلمو |
 لنا : فا لاس ,نواک ہددنسانعتن هدافتسا «دافاو لزبغهبیضعا اذا لا ا تدفا لوقت ۱
 ی تام كني بلط هدنان هرس ڪس كاتو كننمه هه دال مشا ضف |
 :لاغب لول تبا لامو زن یاادیفدیف داف لاسفب گڈ رو یلاص هلن وکس ن ابو |
 حنا د فلداذا هدف هداف لاش رولک ه ہذا ۱ هنساتنعم قولصا دلا د رول تس یادی

 دف وی هز نس اف لوش يوو دەكا اف لبافوزابا هلمسپس لاد فودو
 هتل اغا كالا هود دنقلا (فاقلا لصف)ںدیآ كلازمزپ«دنوپ فرش کم
 روف .كفاق ؛داتفلا.هتسابمف یرااغا نالا چ كدتف بنمو دوتتلاو ليف كرده
 هلباہامہف ءاطو هم ءاخ طر خود اتقلاطرخ ہود نیو فور دداویراکی د,كنا هکر ردچافالوش

 | روناو|لامعنسا دمنلمكعد رداکشم یسهوا ندلوبردوہ هدبنرم تیاہن لام ویو رار د هفنتوب
 ۱ تعلق ىم ۇيا دنباغاولکید لوشر صا داتفاما لرہد مظعا د اتق هنانلوا کذو و
 زد رو جو وا ہاببدشت 7 كيا یعضكنو هخافنویکیسهویم یاغا هنشع

 "یداتعلا دنا ہلبزہئک لو یخ كفاق ۃدنقلا اريد هخاافن شدا اهلا هبشاکآ هکه نبسنرهو
 دوش :مکشلوا شعرغا یرانزاف ندهمداسنق هک دلمود لوشهلبهروصقمفاو
 آلت رسض فخاح و ةةدئاتق زر هد ایرغافرفبوبلوا قوا یراکدیدتمر شو
 دریم او. هلیارسک نارو ین طك فاق دراهقلاو هززوایثرورهعجهلبیصصف كفاف دزتفلا

 نا او داور لس 2 هننکقوج یمیزوہو یوبف هلاکت ناروا یٹوکسنب كفا ۳

 هر رایج اوة توب ندنانابن هنت . دلا ود تملا ٹاور هلو نددسعوا لاعساو مخلار تک
 ۳ ۳ ام لر نیر او بف ی اونی رییکر دیش

 ۳ موم .داعتلا ی کر املا هنسانعم یرلبید دیگر کوا مچ كند ہلیز سک
 لا ویک نوا ندا هب کنه ا داق.الا هلوا نلاق ۋا لرد ەب هوذ لوش

 سس

۱ 
۱ 
۱ 



۹۹ 

 زر هفاناوزر رعد دحومودرفم هردقان ودنس انهع دحومتاروعنازغ وطر هنر ک 7 را Ds SG Rr 7. نیل |
NETE NENدرا دحاامکعم نکی لادا نیدرفادیزتبعل لاققلوا کاب نکس یو 9 او ناف نیدرم درم درشن او دزف لاق قوا رکاب ویک  

 نیل لوک كنو یزھک كو اخه تادر فنا 2 قاب ۱ ]| ازار کا: تالذک بوکس ن سو یز كازا فا تساوی تو تما
 ۱ تارا الذ دوهفلآ جو جبر ده ا | دز رف دکل تفکر دز دل کیا وش هل توکم كلارو یش کناف لاک نیما ند فن روا || ڈؤکوا هوا زو نوک لن تار تا رنو رخ کن وا لوش ما | اار وی رشک ك ناف .دانض اتص رفلا :دنل اععهلمر ید دزد دا یل مور ایضعب ندیجآ لری دیک قالو او دادن لا ہال وکس كو شرم تز رخ بالا بر نا نالو زو

 | هکر دک ول رب نادنس هژیقدزا ذمو زد عاجز ندنسفضت ای ط دم هرز
 !’of 1۳ | كناف"داضا ہا اد تیزاب لات یھت اار | یدیهارخلخجر لات ویران آی زور ملا د ا نیا لع« ك ااغ هر

 ۱ دف ل اقر واک خد ندا بابو لوالا باللا نماد ۳

 رهن تن و نوک لب یف كام ی هنوز تراس
 | وف دش لاقب زد سماتعمدساق هدیسغلا پن تم ی
 | تادف لا ناف دس اق هد رنک کد بیو ییا

 | كجالصتما كا ِبلط نسامطوا دساف تنفس لینوکس كنم هل
 ۱ | ردیقالخ لب لي نیداسف کانت او کن فو( فذ تابلو كل

 || ادنطف تدصف لاق ہنس ان قز ,ذ ٹک ن مطو قلا ناق لینوکس لاو ۱

 یدنمخاو یدسخ لات عل نال تانک رک نرل اها جج
 | نالبسیقآ هل دب دتنو یم ك داصو هن مضف ھ2ا ولبنى كى كونو یرانک ام

 || هکر دناق لوش هلی رنک داصق یعفكناف دیضفلا لاس ادا ض فو لا تداضفنا لاقن هانم ||
 ]| یدژزرودب هناسهم بور وشب «دنراناهز قلت نود اط فح دنت قام ر خور «دنزاقدلآ ناف نہ طر 1
 فا :ولواهاکو هنلوا دصف یسهود كاك هنسک لو اماق اس رم ۱

 | هلوا او لوا ندلادەکداصرخزرہد ات وا از نبات
 بلقضع یازدسرونواناکسارکو واز قو مض ساز

 یواب ی هنر هلن وکس كفافو یش كف دعا ۱ وداق عياش ل امتنا هد 5

 | تادقفلاو هلن وکش كفافو ی رس کخ اف نادقفلاو ادق د قفا
 كنافو یرشکك منہ ؛داتتفالا انادتفو انادقف هتدقفلاقب ؛قمارا ب

 || یشلا تدقتفا لات قمارا بولق یواپ تالذکهلیدپ دشنو یمض تلف
 || لاقب و هلوا شاقى واب نجوزذوخاب قنلو کر دنروع لوش قافلا هتد هتب 1
 ضد ہخلوا فیض لقع نادکلزاب و هانع :داتفالا "دانفالا تک هژنیتخف هدفا لاتاو تدتفاذادهانتخأ

 دكار هدایزیلوا غض یر هلنوکس كونو تغ كا دنقلا یس

 اقا ین اناوا فیض ی دملا لرد هخاوا فیض باوا اتا ھا ا اد ۱

 ۳ ندا دیصفهنساتعع للف یش یطعا ند هلفاقر هلفاق بنام هیتر تو

 دنرف

 قاز ٠

 دهرف

 دصو



 داف

 ددق

 دف دق
 درف

 جوک كفو یلص E نچ ادا لس نت 0

BRT ' 9وا 1 ةو زا هلتصف فلنا و کنیت ةذغلا وب  | 

 فن اهانمع تا وار و هزاتهک تروعنالوا یس لم كفلاووکسسكبو | ۱

 بد م دعما: كعاو لات بالا EN : لاق زاری دة دەکا ناب رب یتا ۱

 ۱ ار باز * ادیدق دفب لجرلا دف لاقب هدننباورییمعا رار د

 جی ہشام سابك كنار و نخ در و یف ۱

۳۹ 

 عو جغ نوقهننق نالذکه لینوکس یعف له دومغملا دونغلا مقنوفدننق ۱
 آب نمناک سهاعتقاذا نال ت دم لزوم حیات سوا دریا[ تن ابی ام هضت نی ودر یو لپ[

 شن نار نادم کیان مارو

 .. هلو ب وراه وب وا هکردهسک لوش هل نوک كنبغو صف كن هزسه دیعالا ةداو
 بان کو کیجدل وف ةدتفالا دن انع»لکوکب لق اولا (عافلالصف) هلوا ||
 او ها یه وکشكلهزمهو یخ ||

 ذو عضب نهم قو فالا را یاق مد مکا دشت و هدللوکنوصکم روشبكعاواهتالم اذا |[
 ا شے !ہرذوا یزو ةلوعفا هلی دمو یم كیا هزمهو یوکس ۱
 ےک نءزمهو یعف كم الا جاغا قجچاردشراق رونتهنوکسکاافویرسک كم ||
 ا بان 1 د هد آفعو زر ذ ید هنیرو هد بابکدأفمو هنسانعم راحاغاقحاردشراق :

Fgراع ن م هناکو کو هنسک نلبکدەنلکر وک لوکس كنافو یف لوح  
 -یهو نخ ناف لا هدننباور ٹاسک واک ةنسانعم لد ى ەي نک وا دوۇقمۇ زبد دوتوفم

 با ناب رب دف داوفال یا دیئفودوئوفملجر لاقل هنس انعم لد كلذک لب رنک
 اإ ميران كنەزىه د اتفالا یوشمیا دف مطلاش

 ایفل ننوسقلا اف ات قو توصلا دیدش یادادف لجز لا فن و زاوآ مک
 ایفا 1 توضهدنر زا وطو هدنرلنیکآ هک دراهنسکل شد( ارهندشا دفو لالا دیدشنب

 نا روس زی شاد دازمنددوسةوطدارمندافجو |

 شب دیس دیدشناکالادو یفخ تام نادنلا ارکان سد رد
 1 نم TES وھی یہ

 فنا تلاذک نزفلاو هلن سبک ك ناق :دزنافلاو ار كرو فال : لا
 کلا لخت ران ون هلب دمو یر کک كنارو یف كناه دب ضلاو .هلنبتحف .دیغلا ۱
 او هکر ربد هر وهآ:لوش :دزافو ءرخآل ا دزفو درف ر رت ناش ید وا

 رف یدتیا نایضعب هلوا شلاید میشن یزیفهنییءرآ هدکددلز ددکیلبا هکر رند هی ہوجنا لوش |
 زی ندنراچانا ردنژاہ کردیجاغ ردد الوش دراز وه راز تیغ لو |
 ایفا هک درزدلب قار لوش موکلادارفا رار راک نشهکد ردخاغالوشىجاغا |
 اوج اوز وو! كب درب هلو یداضوا نوال ضا كلا ى کالا دقدارف

 دید اب وداعا ون ر |



fA? 
 ےک ی اہ

 دہعوز کتا رکز ها ر هر مار
 هددنس اعم دوم دہعودنیقل یا ادک اکع هد بده لاقیر لک تن انعم

 ترظماذضرالاتدهنع لاقذتسانع یی لد معلم
 ال رات لیمو همتاو دېل: شا رومعب ہا کناقو نوک

 E سا داره زر راک تیز وش
 تقضودضب رک یادم( لای مقاوپ عوتوزونههننز را ب نال عا

 ةعجر ال یاهدهعال لات ر ولك ةد ةن كودو فعض ادع هلع ف لار و
 ندهنسفرپ ثلفتوهکع رو رسم لدل جر دلندن و ب

 ی etr کم توا
 | دهم هلعد صاف دن هوای نالف لع هت دہع لاعب رول اتری

 سس

 لام رلود هکملکی هدصوصخب .ز ید معو زرد عمق اض نیت الب دب دشت

 'تدہیفؤاردانمادم ہاراتەلِ:وکس کنابو یش كن یم داض ملت ریو
 دن دهوا داتا هلضرمدهعتور ولوا شم هدنس دهاعتار زن د هتدهاعت اد

 رددنلب انعه ڈنهعا هلن وکس تان اھو رشک نبع: نادهعلا ںی

 | دهد هلکنت که سکر ہو ةنہانعم یمذدننسک نالوا راذکج ارخ لبر دک اھ

 | كئاهو یف لئوع دهعلا لبوطدہعاھبلع یا ةهدقیا دی فقر
 ادد ( نيغلالصف )هل )هلو ادناه هع ہذنطبض تالو ین رومامیج۔ هکر بد

 ۱ كلاد ییفهاشنیخ ةدغلا رولوا هدنماتا هک تہ ےک زاهد هی

 | زراد ید هننوعاطهود هدعو یدنحاوتاددخ هلق كا 84 او هلی.
 لا لکه د من تم نوالاتلضورلا ذغا لا در ان واط و لر ۱ مش

 ةدغلا لبا تباصا اذا موتلادغا اف, رد یحد کمو د نوعاط هنسود كوه و بضغ یا نال
 | یتیم کالو ا لات ضخم چ کما ود نز ات نو ایا مسک كني ۱ ٤

 و اطلاد نع لاب كعا بلا هم« وصف در هلن

 ۱ عزکلا ٹو ىلع ادرغنلاو دمت ا ۳ ھم"
ES۱ كنازو یر دسك ليغ ,ةدرخلا. ںادزتنم ساخرا  

 ۱ تاتو توت وا
 ۱ سم امیج برا

 ۳ یو و PS ی رسا

 ءاتنلغاو اوتنلغا نم کا بش تم ین
 اع هرس تلا دو یخ كارو قوکیاكنیغو ی او یو ردم

 سس دف قر مالی قیا ل ریصسوب زعتر و

 | اف فیس ی! فالخ اف سکی وی
 اتم مه وج اوس بالا

 س سس

 | وش هلبر سكك اهو یخ كن ةدیهملا هننک ندید لی یک گناہ یت

 ددرغ



 دہع

 ہی

 اک ییا نی ریو ےس وا رو ری
 اانکو هد خاج د ول ی زد ازفوهدرفدوعل از جرج نا لا وان احشراوود

 ریمل زد رب عاوادوس از مایا

 ۱ ۱۳ OFS ورک بقكيم دما دون ایی
 ۲1 رو ےس سس ترکہ نوهغیدلوایزیمیاراولتیالج |
 | دوو رکن > داتعالا مج تاداصلاو داعلا هزوت املا ةدابعهدوعا یر 2

 ےہ ہم نت از تر اج لت ٹو یاران ٘
 2 اد علاق بد یخهذغفواولشبدب قەنۇد وخت ديصلاهباكدوغ لاقي کيا ت داع چرت |
 _ || رک رنک كام هداعالا كم بلط یک ارا کت نیهدسنوماپ رسک ناتو كلوزر مه, ةداعتسالا |
 ا r دلا ایان تاھا اذا دامغان اف نوش |
 ۱ وب ناز کوش دیو هل بطء ارم نهاد نالف اب ہک یز وک
 قناه كو اوو ضم هواع ۃَقاعلا هوا مز او منسوب |
 راستا نا زود جز لا
 ا رک سکه :دواعتا یی دنبال دواعاضبا |
 زر تم دو تا در ارد برا
 سم ازت لی رومی انعهرم دل ان مد وان انک لا ذو ی نبع داوع هنر ونکوریک
 سده از ی ران قم نع
 نام ا اج رو مہ ے+رسیوو حامل نام
 ہلا یو دی اناج واک لت تشاو ٹ جب ناو

 لاو: رک یه نا دِملا ہنس انكم شخ خان ایم كني ||
 0 هو اردو سه ادرار دوغ
 ا 5 زد یسدهخانا لوٹ دو عون اضهنونه نشت ریت ہاطبر

 یاد چو یس ردیعوق مال هلع وهران هک درجات هر
 نتراغداعیا ٰیرذ ال لاتا اے هاو مو بینی

f TORT TPE SEER)۲  
 و ا دونو r :ازاد یو ھعاربا
 - 2 اد چرا ید واچ او ادا ا یک ولطعب قو دلوامزالاپ

 ا لند کو یک اد ام ود یو دل اقا لو اسدی ادایع دایعنلا
 ۳ دلم بار وو تام تاب توا ھا زن لاداعیکار دیس ٹا زززوا
 دی یا اتنا وان روا لوک كنان و لف كق نادیعلا "ناذتعلا ناما نا
 زد دن ينيداو از فو نادر دوا یباقااف رخ نزوایدساو كاد طلبت ك تبغ 1

 را 3 امم رؤاوا نو با عن زواز.ززرانزولالتلنبواوا ل ھا نور گو
 ۳ رغ لا ا تش انعم ئز وکو ھن اتم تو نس نغم تەذو هم انش

 اع از ان نوش طا راکت رد نن یم مت دستم ۲
 ھر جر شی شو مس _ ہصح مس ۔ یس ہوس .٠ پری اع رک یرخ نم قالب قی

 رک



 

XAN 
 سس

EIT TFET ۱۹۱ لاج  

 یا نظر لب اه دغ لال ةر دخ دەکا وز ی هننکرپ ضرمو ہیلعدق دا هتق یا یئلاتدع ا 3

 بزعلا لوقتو موق هلق دبسنمدعالهج یا لوف هنمو هنن تا یا اذک ن مدعا لاقبو هلناوهحدق ||
 داعالا داجالا ی افمكناطخ لی دی دشت یعض كچ ونې تعف د دنعتلا ؛یشمیلعدازلهیا نیک مدعا |
 کود هیوکس كن یرسکك نءمهكاذک, دال قمردلاهلکربدییهنشنرب هل رک كنم |

 شن وز یم اکر دکل هی تو ی وا میدوسلایسنا دا ت قلا
 ئسولوا ك موفر. موقلا يع هتننک نالوانوب ز ن ذم شعت الذک هلب برسک كيتو یخ ثنيع هلو

 داستعالا هنلواد افعااکآ اکر دهتسن لوشہلزوکس كيهو ىم اك نيم دنا :هنس ۱
 زراد ید مغص اف *اوتیکنآیایّشلا یلعتسقءالاقب هنسنتعمآکنا کمکی و رسا
 هکهدافبت عرب قوا كانغ ندر وخبرة نصف دملا: هبلع تلکتا یا اذ ک عا لا الاقي |

| 

۱ 

 تاءوددعو طلا هلباذا ميارا بابلا ماد هدمه یزالادع لاقي ہلوا قم !تضب سس ۱

 | هی رتنک عو یتفكنیغ دمعلا لونیروک می ین هزمشط کالا ززبذ ید هکمل نان: یکروا |
 لذجداضو اف خاضتماو مانسلا نص*یادعریسب لافب هود نیکی تو

 || لیوطن زواهلبدینشتو یف كناروهاتبتف ملا زدن وا ماسک
 || ہننباغ كن هنسنز ها هره ن وکس و هجج» نیش و اسو درعو اشو در چیر

 | لوالا بالا نماذونعدنعب قی طلا نغذنع لاق هان نیرو ۱
 ۱ موسوی ول قحدونع و لدعاذا ||

 | yy طك ۱ د 2 - هو | ۱

 ۱ :یربلادهلاقت و جو و دم ۱ ۱
 | كنون يا ںک یش وس بو

 "دنعلا دنملا ہیلبا نفالخ نکر لپ قم هنسکلوشو هودندیک رشط نیووب یلعلبر ېک |
 زا رنک ك زہ داسنعالا داضعالا ھنساتعمراندبا تفلاخشدقح يجب ات

 اطسو یشعلاقب بناج انبت# .دنعلا ی تام نیا وے یی

 || یکیالبسک او نون نادناملا هتسک بلا نفالخ كمج اب ریسک نونو یت كنیع .دینمل دنع
 |[ اهامفو كم تفلاهقچ لی رسک لن دایضلاو اف تزونویمض عو ودیا دی بو
 | و لوصوولغ اسیر نون یف كنیع دل دنعلا. اد انعوقدناعمهدنابلاببنبرارب دیتبد هک | هضرا اب
 ]| د وضح كەنان وكس كنونو یر کل ریما سوت ان طلا تر |

 | دنعو هبنوکس كوآدنسهاجبو ایم و یتغو یرسکل نیعدنعودنعودنع تابا ث
 ۱ ادنبعودنکتریغ ف رظوب کالا بیل دنمو طی الا دن لا رولک ن وچان زفرظوناکءفرظ | |

 رولوالخاد نمک نه هدنعندهراجفو ر چور لک اج كد اوت ا لاج
 ]| تدل ىلاالو دنع ىلا تضم لا الواندا نم لافواذ نص ن نینجا یک ٍدلوالخ

 دور وكس کب تا دم ددنعلا .هنخیاادپ زلدنعلا اوقترونلواا اراک ورا ۱

 كنون یم كمال وین كنرعو یعض كم ددنلملا  ددنعنل ال دهتابمولخهبقف ناو

 | لیس هکر ولواهاکو دبیا:ددنلعمهنملاملاقب رد هنس انعمولخ ك 1 ها

 س ےس

 ناکامدعبءلداع لاش 11 دجاد ت راذاادوعوفد وعد ریو اعلام مان یر
٢ 

 تان

 ۱ م هبنوکس كواوو یعف كنیع ةدنوعلار هدوعلاو دوعلا ول الیسیااددنلماذکیلاتدجواملاب ۲ ولکءدهنسانعم | ۱

 درع

 دلع



. : ONT 

 ]| یاوزاو عو اد هدقغ یدحاو هکر رد ید هنیزلنغیام وتو )تخاد تعا نا دقعلاقبقاوا |
 دشنام لوا شاک هرب یر هکر رب دورانیا لوشب هل دیدشتو یعف فاقو مس لس هیسلا هتزوا |
 تام دکل همالک لوشن لیدی دشنو یتفالفافو یی مت کیه كلذ دلا دشا ردوچ رشک :

 | ین لاو کخدنسنرب هاب رسک انو ین ۱ مو رک مش هامتعالا دیلزا
 || لاتشتبانیًأر : دوقعلا هبلقباذکد قتعا لاقي ك مری و رارف هدبلق هبهتسفرپ هاقتعا ویلصودتشایا
 | كنان ہلیضخا دفاعات كلمشلدہع هلبصف كفافو مص لم ةدقاملا: ئةر دقع یادوم سال

 "| یکرااک ٰیخاغاپ راز یر اکسدقانو ناف متال كسا رارفول وف هلی

 ]| نکن یروود هل رشنک فاقو یف كم دسععلا رولوا عقاو ہدقداوا مج هلسپشید
 و و کو دلبر سک ت ذا قلم |
 دقع دا هوا نو لخاب یجب هک زرد هبق لوش هلذم لاو نوکس كفاغو یف كنيم اکا |
 : خب وا یکواغاب ابتک ای یر وقرد هنس انعم تاک وكس كنيعو یتف كەز 0

 الا نفل اظ مزن زوا لْیَع ۱ *ثالذک كناقو ینوکسكنونو ى ج كنت دوفنعلا ردشم وبر اتھتشا

 نوک فوری دما اف اضمیرابتل اص مزوا یجب دق ہل سک او هلن تكف
 رقم ناىلوآ نلکون هکر د ہفانلوش هلب سك ك فاق دقایق ہددنسا نه قلاص کلک
 | ترش او همون دو هلماحر ولاق وکلا بب وق ارت زرلندید
 | فا یخ كف یقه ینمفرابک هات شزرپد یرعلاهذوفعع ارد یخ دا هنفارطاو ُ
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 یا شا یوت رز وا وش هللار نک لفاقو یف تبع دخلا ن دلت صف ||

 | س انش ۱ و كنارو لو مورد ذوخأمنفوق را ڪس دید دفع

 اةن SET دتکعلا + علا هنس انف نان نالا لنصا ىق ابد ا تصخ ةا

 نالوازفس برك ك اكو یف كنیع دکملا۔ نعماذا عبارا بالا نم بمضلادكص لاسفب كمع |
 ئو 6 زر نکك تالو ىم كنبع دل اكمل د دفع “یا ۃدکعدقان لاح نرده ہود زس دکعو کا
 تا ند نخ نم "دلعلا دلعلا امهفماللا هدایت هانعع هلصف تاعالولترع نلکعلا دوش"

 كا اویفوکس كو ول تضف ٰیدئلعلا ززہددلع خد هنت نكس نو دلتا لامن هتساتغم ||

 ۱ اس ناسا سکو و وی یف کكٰبع دنالعلا دام: لا کس سالہا ۱

 3فا ےک SES :ادنلعالا ردنا ور ید لمف كایع

 وتو یر کف دول دولعلا دتشاوظاخیایدنلک و لب عدل لا لوا یوقو ظیلغ ۱
 ارش وا قنعلاد ولع مراد نعش ات اک دی عو لاق هنس اندر ک لوی لدی د کن كلا دوی وى لواوو ||

 فای ۱ 2 ابنا توخ نسا دغتنالغوا ہل وکس كمالو عف كنیع ةدنهلعل ةدهلعلا ینعلا

 هرمه ey هس ام هلاخنوتس کر دواهلبعض كيمو ی فق كذب دوبل" ادد

 يلا دو۴ عطس لات یضابب كنفاهدنتفو حاینضعصا اد وعو یلق علي زشکليهونوکس كذیعو ||

 جو وعوهرمط لعیاهنطبد و+٭یلع وج لاقت هنن انعم تش هق را نطبلادوعورهظادا ||

 یزابیدنلوا تمارقهلیسیکیاوبو عج الکل رمعلآ دمعلا ی کعج هیت نیم

 ام یلع زادہ ددغلوا خو رم یب رؤا٭ 7 والاتغندز وب رتدع ود یکی ردد هدد عد یا

 ی فالوا ریدر داج نال ؤوانڈکوہ دم كفلا وی رسک ت كناخابخزداج واکرد دمعلاءابخا

 ككللک هدامعلا فل: لک تن و مور دم رانش كوب هلون کیف دامعلا رد دی دشنو فا

 باک | عولزبم رناوت راب ز کیے زرد املا لوط ن الف یدح او اپ نک نص ۱

 تماس لانا با ا etan مس مج امید دوگنا و یخ ك نبع

 تب
 مس رب هو سوم سو



No 
 س تم

 كيج لرد هرابجاک | همش: لا هنلا د کجاغاامرح هک نخ یدشا یعصاودنس انعم یرلجاغا امرخ

 دن لو بقا داضو ینوکس كنیعو یخ تن:زمه .دضعالا ہعالا هلبا هلمهمءارومیدییشت كنابو
 هندکت وی ی وقهیدیدشت ك ناو یرسک ك لا دویمه كني یداضعلا نشانی دضعلا قیفرمن |

Nهدضعدب لاقي لانالوا هصقیلوق ہلا یرسک+ كداضو یف لارع ویلا  

 هلن وکس كنيعو یف كن ءزمه داضعالا ندشملوا تنا ورم | و ند تيكا ق اذه د ضع ی
 قوص كط وح هک: راشاظلوش رار د ضوج د اض عا ندیربضو ند ان بس نولعات نفارطاك 8

 نالو! هدندناجیکبا كنو پف ةلیزیسک كنیع ناب نان دایضخلا اش دنفارظا كضوح ود توسلغاظ|

 دنیرللوف كنهو د هکر دضرمر هاتف _دضعل«یاردیاویدنونسلغاب نناج انا كنو یف کزیدخیاانا ||
 هل داضو لنیعو هلبعص ته دضعلا عناراا بابا! نفوبعیلا ب ضع لای دایر دقدلوا ضراع |

 تالذک ةدضعلا زدداویلعهدنربیوق كونك نيڪ هکر دن لو: تل دا ہونی |
 أ داملا داضعلا هلوایرلغادهدنرللوق هکر درهودلوش هست داضو هل هل دابو كني ۰ |

 هی ذب دشن یر کاو اض و یی كمع دضعلا" :رلرفا هنلوق کل ود هک و ده اد لوش شه

 هدر دک داضو ین وكس كنیعو یف تا دعبل. مت عیلا لواشاب هلو ندنښاجزپ هکر دیخروقاب

 ربسفت هلو رام یبارابطهب شارب فن ہللا یم یبا نایضعب هکر ردت دقوقشجرطاوآ
 لاقن هنس انعم لوط نرو[. ةلیدب دین كنار و یخ اط و كني درطعلا نا تلا ف اذنك

 .دراطعلا رلربد هننباغ كنغر ھلپنۈکس تن ہنر یب ەچ نىشۈ اشو درطعؤ اِ : ِ

 نل "یک صفو یدیدش كنون او ینا كنا سز وندیخر دیدآ كو دو مل سک كنارو و

 كتعاجر ندمیم در ایطعو لرد ساخ نوچمکیدتبا بورغیهاکی زدلی نا بآوارکد امی
 جف واو وينتج دوط لا ںدٹموق د لک فور عم لک دیدرایطعلا از نا ییارآدک

 كغافو یش كنرع نشا هخلق د شم یواوز دیر بیم اج هلکو وربسنالواهلتعرس ہل

 یخد هنسلوا ظلغ كو الم برو یناثلا بال نمدقن اف هملاو لبا تدقع لاقب نسل 7
 كيەره ات ال :ںولوا ەلس انعم قلعا دمج مج ر وقت و ظلغاذا هرغو برا 7 .

 هتسن نالوا ظبلغو یوم ملی رس ڪک كفاقو یف لنیع دپا ,ققلغاب لین وکی
 اقءاسا اویناسحایعبم وللادبقعٴ وم ںکلادیقع نالفل اب 7 ٥دەنب اتنعم یف رقم ون

 لاشهانعع ديقعتلا ان اهندقعا لا قاقیوف یهنننر نیک لب هزمه داععالا 03
 هلنیښکت دفعا زار ددععل ی وح هتدّمعا هدولنم برو هدول ناطق یدتا یئاسک,ادیقعَت هی

 لەلادقعتلاشب ارد یف هغچلخی بولوا عج هراز موف د دتعتو قلق یو هلی دنوی كف
 هنیرروا كن اادعع هکر لوش ینعبیرب کود .تكفاقویمص كنيعا هدقعلا تی

 معویدلراصقر ضد ۔رزوا یلص نالوا دلا نعب معیلع یا ةدقع لع هديت

 قوج یراج اغاامرخ بولوا قلامرخ دوخ اب لوق وج یباعا هکر و دەز لوش ۱
 كم فلآو ردهدایزتفل ندنباغ رب نالوار ال ار کی عن ةدقع بارم مل

 دعا(
 دا |

 ما

 ۱ | 4 از تورج ESE دا وز آوا عصا هب لا لا |

 هلیعف ناتو یضنیع بعلاج وا یارغ تلر نالوا قوجیر اص ا اریزر د هنس انعم لرو اهلیدم |
 دفعو دفع تال دف هبضغ نکساذالج رال لاتر ونلوا لابعتس دهن انعم بضغر قو پر دمع |
 ةدعملا لب رسک كفافو یف ك نبع دفعا قد وا و یخ ۲

 یف كنیع ددعلاو هلنوکس لنیعو ین نم مہ: دّمعالا رو دهنغاب نویب + ۱

 نوقت تولد نم دلا هيلي :وسیونتوپ داور ید هکر 0-7
 سس حسی هست

 دوطع
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RETO Fe erî |رو وووو  
 ۰ O INTEC PIT و وی

 قاچ دش لاقن ملن لو ل توک یتا كاا روی لمف كتب دہ لا ||
 شبا خیس تحول اب ناو تب لا كلور ۱

 n بازی نوا های ان دارا ہر دال دلاتا خد یرضو شاد
 22و لار دیس كن ةدازعو ریخ لاح تاریخ ةدارع ف نالف لقب ارد خدا وک کت |

 ی دوو ميس مد, قدر هر

 او دی وج وتر ۰ ۱ ا
 بس امور 1

 وو ی مس

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

 ٰ مس تای رنسا جا تتم ا |

 لا کز تم وا اعلان وزنی نادانی
 TL O نم قطع سا یدضج یس زکریا



FAT 

 مسل فو نوک لات ولک هو هنس انعم قلاب هدعو لاس1ا صا سو ۹"
 اسهاتأیهیا ةدعر :رهدلاثداوط ثدادطا لاق زرەیمدەغلر ضاخقاواو ناپ نو صا نوک

|| 

 ۳ : لمالل ذغالاثب کٹ دع هتسانعم قارب لات تب هات لاو لانا ناک
 eames ءددعوال ام عج کلبلاعت یزابیدغیا شن هداتع دع |

 ۱ ناک رک ندننوکل وا تان دے یعاک ق ی رشت مابا ادو دعما مالا ندا م ا ١
 تن لم ایھادااذ کنم مال دعا لاق, اش اح اب سک تنه اتادجالا زین

IRR ۲۳ سرم نو هوس  
pee ۳لعن ودفن ونورا  

 زی و دید نایک فک رکا
 | امت باز مس نسبت امر ید

 | یدشپازورف میکگر دینا باہ کت اب موم نامور سن كلوا بوت اج وا ۱ سس ا دا
 تجلی [ ی مع THIS ال رو" 5 ۲

 ۱ هر یی ترک سا ورک
 ۱ نالبهمسک+ OETA ا

 وج

 ہن ما دات ترا پد ستر جوار دلو ۳
 ی زور سر زر ہلا لانا



 5 نون ےس یر تیز یف دا دا کر اور سز دانم 2

 0 | ره یرغا ةت وس تسلی اجا ٰیدہ داتا تی اضو دیدالعموڈلاراضلاستبر ددتس ا

 دواب وليل اف ملل اب یدرنم تاب هک ذوب قاب ۇدقوإ دره كدی دابعارز دما زا |
 کن دنا هفئاتطبرعر دز هلی هدنک ار لدادشن كنانو یف كنید اب هل تنک لال وا لالعف |
 ۱ ماذهلاتففرش :كي احیا ید ابع]لیقو ر د ید ابع تہ دنهل بو یدراشلاوا یف ارصنهدزبماهرمخ |
 ایم ان بخ اویو اننا را و تب قیقجراج ہللا ید ما ایان تها |

 ۱ ]روت کو دین هرس زوال ۱
 ]| ندارد موز دیس | كن ۲كس دم نب سابع هرز وار غصت هغیص ںیٰملا ىيىق میسر |

 ۲ | واوالاکوزداتکًنالوا بوس نیل نایت كی یا ردیسا كزهنشکرب

 || هعاضقناب ادب یی دعشیردبوسنم ہت كني /یدنملا: چنین ارن شی ایش

 | كاویقفلنیع نادنملا ريد لنه هدنتب نیو شر دیو سه
cdهل نبنک ت ناو ہلیصف ك نبع ناتدنعلا رد مس ناف ورق نا  

 نیا دالا رك كاد ف كنيع تلد ملا هم نم وا تم ۱

 راک ذ قد ملا دابع دوما ن | صوم اق تحاصزد نضافلا نو ر عن رادضو رعنا دبع وسابعا |
 | دیتا ردشمها و یر دودی نان دن یزهوج کالا سردشمہراشغاطلغ یرھوج |
 | || هرزولنزو عرکت هلبنوکسكنبعو یتف لان دبتعتلا هنس انعم ایهمورضاح لپ رسک ئانو یف ك نبع
 ] تلنکهسانعم قلق راسو کس كنف ہا ہک له داتعالا ادیت دتل امن قلق رضا
 ال كنف ةوتلاو ہلنتضف دنعلا “اكتم نهل تدتغاو ىلا ةت لوق نمو مویآهدعا یااداتعا هدنعالاش

 | قعود یدغإ تكلا اردشفا وا راضحا نوا كغرکس اکر داد اوشهب رشکت نانو ی
 ۱ قند دن انس تلآو قارہلبصت كنیع» ناتعا زہد تالوا قلا مانو دومرف ہلا رسکو

 | اليم كانو ىف ك اطنخ“ دوتعلا لوہد دانج هغ ا ك و کر ولواهاکو هابنع وان هم سمالل

 | فنن ةدتتعالا هلو شمت یی نب رزوا بولوایوف بولبدو کیک رب د هغالغوا ||
 وند وام دنا دویرسک كنيع نادهلاو هل رسک ك ناتو نوک كنبعو
 كف دوتع ایدی دنادعبودنا ماغدا ه.دنیما لادیاتیدنا نا ِبتع دنلصا نادع و ةنسابسنعم

 ازکدژدقؤ زولوض هدر ماکو ردس سا كنهزدرب هلیصف ال وا و و یوکس كنانويرنسک
 كنيم دصعلا :ییمعل  زدنادنتسق تاناسبنک تب توایراک دیدربچنا دی «عورخویریغندعورخوندنالوا || ںےنغ
 ]| سام فینخ هرزوا قزورف جز لا ردعوأربندعنوا یروقەلبض كجو نوى كيونو یلض درک

 | راک اہ :وکرد هتمناسعم ناب اب رعو)بضخ ك اروكنيعویمضليم درهم رجم یدتاارف

 دارا و هرس کیس عار و یف لنیع هدرا ةدراجلا رولکمزال تفخ هال وا ناب رعاریز ردوخأم
 ودر وعنالوا نان زدنندنس هنئاطاسند رم[ ردیاعصا در معا نع یکلادبع هکر د هفت اطر

 هد ونس نت وات سک مال ویتف ك يجو یض کنی. دلععل او هلبرسک الو مه ك نبع ادا حلالا دلع
 ,ph عاص عف لنیع دلا هتساسنعمرت اخنلہلوا ش وا شاشات هل ؤا نوفا| ددم

 یا د تز ابسنیرکالدو تم بو وقف ود

 دارغا كنا ىز ومش اط قانوا یصحو هک یف یا یڑلاو یص طادیدع هلاق ی رادقم

 ۱ اھ ر rN د قلیاص دادتعالا مہفدعب یا ن الف یب دید نالف لاق وراربد

 ]ترش راد تی هدعلا WESA یزد |

8 

 وه



eقات تداشعدہتو تالف ق دیدن لات هانعع مرکتناهزو لع دسمفتلا دعا كدا لوق كل ازک  

۳۳| 
 كني «ةدابعلا *هلوآ شاز وس تفزو شفلتفالف هک دیک لو" ةدبجملا دیعم رب لا اب رارید یخد |
 | ناق لاق نانراوط هنکزةرز وا قو مارک لینک ءرمهدانعالا هی انعمتعاط پرس |

 دتعلا هسلوا لاله دوخاب هسار وب یعی تبطعوا هتلحار تاکاذا لوھ چال لا یعنالنپدبعا |
 فئاو فنا یا عبارلا بابلا نمدنعلا یک فن ار دما هلن تف كلذک دعا دنس انعم ضا |
 ندهتسانعم یا بتن وه نیل انا و ی ست یزاب کاک ایا بضغ |

 ةوقیاةدبعكر ولام و نۇ وف تاذیاةدیج تاد ها رولک هدنسانفتوقو كاز دبع |
 4 ا

 هلوکس كناطو ی رسک كم :دزطلا یزجت یار ااا د رطب لافا وکو تونس ان نهم لو نا 7 ۱

 یخ كي” ادواطلا'یکقبوطت نایب هدزاغاط مک نر ولج دیوال هن
 یف یل یی ا

 خیس زا نیم یافت ا ۱

 اد یه ہ۷د ٤ RE دا 7 فک |

 بد اط ۷ 0 2 تاب

 ی جد دی مو دو و روم سی در

 زرد هاو اوا بوکس ؤاو و یفخناط ہوا ږولتر ود شوج و هلکنآ هکر درد

 | تنه نو یک ب پکو بلک وین ی دما رد جک لو
 دنیا یہ زی ی :كنیعو سفك: ددیلف هل

 لول دنوف ید دید ام یخ دا لغت یراب دابو یج كدت ناف
 مجلات ری هجا ان کا نوک ابو یم یعنی یک

 یهو یی سوچو انچیلشح: ینجالدبع كنه نوکس كا
 تایر بم فر الا دن دبی

 تا ERENT دنیاو شتاب ۲
 یف كنيع ٰیدتبا تنا زف ثوغا طلا دعوا صعب و هل اضا رابدتبا تعارف توغاطا

 یر ںی نو 1 تر عرش لا نج عد
 ناعتتساولص ترک ناف نجھ داتعالاودایعتینالا از د ید هک هک دبالوف دیبعتو ق

 | نیرو مارکا .دازعالا:ارزگدستعا لحجز تبدلبا قو لندن لوف تانک ہن وا

 كنعو نع كيدا ثیلامیاتالد لعف اد نعام لاقب رولک هدست كلك ودن

 هرهودینیلبر ل روسنا طو ذعمو للذ یادعم قب زط لاق هنسن نانلق لیلذهلبدیدشآو یم

 س ندقالخهليغف كني دال قمر كلاب خام لوکس بیا نیت



 د دص

 وجوب

 انا --

 نب رک ك نرخ ار دشملوا قاحا هن یساجوب سپ هنسک نالوا قجاو هدومرف هلینوکس كنونو هلن ||
 لاغٰلرؤاکءددنبفانعم قمر ںوامشابلہاصعوا قاعا هلغاب نی هنسنو ہللا وكس لیمو یش كاد اض دلا ||
 لعضایخد اهن امو بطرو قلخارادعو لنا كلولزوبکیاو ہسأر ىلع اهب ذی رض یا ضعلاب هد ||

 ۱ هی مرا لب زار ذهن وپا كوين اهو طزالا دمهم ند لیلا تنش " لام رد ||

 ۱ لالاڈغ نئڈدامض یلعانالاسفب زر د جد هغلوا هتیرروا كل هننشنرب هداعضوهنساعم یزاصغاب ||

 ةیاح شا ئا بازا بابلان نا ںیص د نیز هیلغادم م لاش قو ناکه لن تف دل ا بلع ثف رشا ئا ||
 ۳ نی حواغیادعض نالف دنعانللاعب لرد ید ھقخ نس ورد هنس انعم اکہ لبا هلم ءاحمنح ۲

 ۲۱ :دفلعاب لاهنت یریغ نددنیلود یشاب اب عزکستلا نیو یلص ںییصنلا :نیزسکلک هزوهظ بولجآ ۱
 اب هلیدیدشنو نیعصتوم و ہلنینضف نیصتلآ .نوشاوا هتسف رخ ةلرکن نسل ی هرابزب كرك ||

ROE ۱لیبل كار وهم هلو کس كناهو ع كد اضن ديهضلا  

 e ےہ دہظضلا ۱

 یا اومد اتو وهقم هتنکه هکر د هن هتسک لوش هلبنوکسكت اهو نمط ءلداض ةدهنضلا ||

 مزح د تین موقلا تدرطلا_فز بدید که برزو كموقر اتع بهذا تفو كن

 هرس رک نارو یتف اظ دن رطلاو دورطم ا ' هتسانعم دیصا)اذلوا زم كسر ود دغو اوا درطو |

 لاو سبو شو * هرکصندرخ آد ونک زد ہدلو لوشندب رطو هتک ش 1روسو شل وادر ||

 | نمو بولر وسەکر دراکشلوش هل رسک ك نرو یف كناط هلن رطلا رازدیخددننوج كئمفلس
 وصیت توت

EN? 

  geenاا ET ۶م ها شوم ماکر یک را ۱
 |دیزواردغسانعەتموصخ ذافلا هک ز ایاهنلا هد اضالاقب قلق ماکن ہل: وکس كداضو یرسک 4

 دادضالا قلا كل هنسنر هل رسکلداض دضلا هنعصخ اذا اد أض لج را نداضلوةنهرزوایاور [|

 ربظنالیا 4دئاللاقر واک« د هنس اتمر ظن دض و یچ كد هیت و کس کكداضوہلف كن زم ۸
 | یتفلداض دیدضلا ادض بلع نونوکیو لات هللا لاق رونلوادازم تعاج ہلباددض هکرولواهاکو |
 | هداضلا هل؟وفک الوهلرظن الا هل دیدضال لاقب رولک هد هنس انعمر ظن و هنس انعم هی سک ك لاذ |

 تیر ئافاضتلا قیلواضدنت ر یز كلذ لبق عام داضتلا یک وادض هنر یر ای كم
 دادضالا اھالم یا اهدضیب رفلادض لاقب قمرذلوط هلیعقف هلداض دضلا را هنس نأل وادض
 || ردیعسا كغاطرب دغرط؛ بشعغ اقا لچرادنضا لاف كلكه بط غە وکس کد ابن و هل رک هز
 دادا وا فزمصنهد ولو تفرعصنم خم وا انام یکواردیمما كز هریقمو ید ارایش بو

 اس

 ۱ ۱ هلداض مد اصل اوداععلا زد ید هکعدنآتسود ل ى نکی کیا روع دمو فله دمع نم

 زویه ردي چ زم ۇب یاو كنکید ییراکدبذ من رع ہل سط ك«زمه داعصالا توواندوآ

 مے ےہ

mn 

 اتم وام هننک شل وا عا هلن وکس كدا طو یف ليم دومعلا ہنر ہال الا

 هاف د زطلاو هلیئوکسكنارویمف كناط د درطلا ٠ اطا لضف) لمف هرهقبناءاش نت لکی ادح|
 | لاتوتسدزفها قالا لنا لمفا هنملومنالو به ذهن د رط لوقت هنس انعم د اعم كا عار یبهنسژرب

 ۱ : درطوهار نوکسدرطورروسیرانآبودیکه ہجخدرادِرانآ قع ہو سکبوھلشب یارهدر طب نالف
 ]| دنبقناذا تدرطل اقرار د خد کمید تیکراوہیہنسکییدزطو كع امج هرب رب بوروس یبود ہلئتحتف

 الان کاهش دار ط تان هنسکرب هلن وکس كن اط و یرسک هزه :دارطالا رولوا شقیادرط
 عهد لاقو مدتاماهکمروس یهود عی اه در طب ت رعایا

 امر خدا رطوادب شئر صا دا هتد طا لاشكتاد ودرم ییهتسکر ردارطا یدتناتیکسلاناهدلب



NE 

 ہار سک ك مالو ینوکس كداصو یرسک کنه ره دازنلضالا و یارک ناخ و هيف ددا | ۲
 لوش هلینوکس كی مو یف لداص بمص امت بتا دانا نصاب | : [جمزاوط توک |

 فوم با ضف كرد تام مو هلنوکس لداصو یم کیم جما هلوا ظیلغوماوا هج و ہکزدناکم
 كج یکی رضا کندشبش ہل سک كداص دامصلا یدتارو رکن دلمه وز نالوا
 هلن ۔ےق صا هدصقادالوالا بابلا نما دم نمد هدنکلام ر ولكى دەنا عندیصق ھت

 هز دامو یمض كی دمصلآ هدنلاح ات ابا دص ہتجناغ ضرغاکآ سکر هاربر هس
 لز رم دادععضالا دوصقمیادمص متی لافی هنن شغاؤادضق لیدی دش نو یا یت

 هقالطن اف عرساو قلطنااذإدععم ا لادن میوه
 . دیس هلوا دام هک دهبهنسکو وا لو هیرلکنیلا دو نوک كنوتو اد کلا ديدنصلا

 دم || البوهنسانمژرداموزلولوا ییجشلدیننص هلیرسکللادو ٰیفكداص دیدانصلا هتسانعم عاضم ||
 :نر || هیات ادهتصلا ردقلا دی دانص نم هلو نتن الوخ فنه یک یهاود رولکهدهش تمراشاو |
 | یزاج بارس روتر وکی کوب + دلم هک د :هننل ل وش هبظف لال و یک کاتو ضخ |

elدمصر انس جیپ ناو یوم .دهضلا ؛هننانعم لب وط زارب د سد هر هنس تز واده  
 دیص قلوا |[ ہن وک کان و یخ دامب دیصلالمدحو نیلا هزدمصق ذْعإ هو هتفرح ٦ توی اتجلا, 18

 یجدهبهتسل نانا وا دیصو هداطصایاعنالاو قالا باسما نما دیص هداصت هداصیومدیصب هداضلاق
 رنتقف .دیصتلا .نددیصر دلوعتمصنا هلب ربك داصو یعفلیم دیصاا .هتسانعم ديضم لرد ||
 كن اوز وكس كداصویرسک كب كم .دصلا .دينصتبنالفجرخ لاب ةي قلا آ بب دشنو یمنی كلابو ١

 لب كاابو نيف كداص دویصا ایل مانعم :دیصلا نوناوا دیص هلکنآ هکر د هنس ۲
 یلصالا یلعدیص بالکلاقن جج كاد ويض لنت دیصاا.ذ وه باک اف یخ رک و ساک 7 ۲
 نفی هی نداب یدیا دیصلصا یت كداوبصا یالزک لینوکس كناب وب نادان سیا 8
 ویدنوساوا تاپ یدنلوا له هراس یس هعص ل داصو یکی غیدنلوا تفیفخت ۱

peبابت رک ناب بد لناب راو د دیض هدنلعف دنسانعمقعوط ی ران  
 یّقف كن هزه دیصالا نيد نوسنیا تلال د هنفیرغل وا بل هدنر دص مرای دعا بلقهقلا ابو ندعبار ||

 ںیص

 سس

 [ 2 دو چوہے ۱

 صار ورکا حس قاراتشم اوز فور ین دیوان جا !نلصادیصو |[
 اف ا 1
 یتاوخارئاس لباذەتفیزبلوا هرزوا جنو نانلوارکد یلصا ران ویو یک غیدنلوا بق اف هدفاخ ةلكقتا |

 ہچرکاردوب س ایف ید هد یو ېک جوعا و رچنا ود وسا هدب ويعو هد اردیسلواهزنواهجفو

 راراشیارلکلموچ نادا 7 در درناطلوش هدم غلو شوک تابوت غ دال :ءادنلا رلکلموح |

ROTندنسهلبف دبا ین ءادیصو ودیدآ رهو و هنیسانخم هظلخ  
 نب ءاک دا ےک دلوغملبن رک ابو یتفۂلداض ةناديضلا ید! ترکنلا نارد دآ كتعاجر
 ۱ رشک و قلا "یسندنیس هفت اطاس هنا دیصیدتیآ تیکسلا او روت بست هللا یسبهدآ نان ماکوا

 دا || کت لعیرلکدید ود اک اون نتلابةد دوضلا واک "وصل (داضلالضف)زد هنسک نالوا مالک ||
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۲۷۸۰ 

  ہاوازآیدوس هکر ید ہر هقانلوش هاب ریسک كنارو نوک لیمو یک لدا: 0غ

 ھے دوا SE ی و ارطاف ا اطساورع ہسدسم ہم سو ہوسح ےسپے ھر ےک

 تک ۱ ۱ 7

 دس دس ort ا ا ا دخالصلا عالم زی اس لار ا

geana 

نبیهلاق راز دید ما زوادجصو قرد |
 فا ۱ لا تما ادزپ یا ادعص یئ تاینلاا

 . ات نوو هلو رکن ولو لکم ول کلا ایما سکیم

 1 ہراو شاما بلصیایلصرجلامب هنرهای ۱ .كیالویتخلداص دلصلا ||
 کرا ہم

 ہ٭یلآنیچویلص 1

 فو اک امی صد دلص یا لر دبص لا رایج یو بورو هنر |[
 ویت لداض دواصلا , هنسانعم لی هل كامالو ۱

 :یریسک لب .دالصلا هرورا یدوس ںی لوتو هبلرد هکر دنا 1

 مکی ٥ہر صفا كفلاو لوكس كانو یھت مالو داص یدلصلا مقا نالوازا ید ورس ۱
 رزلصت ها ردزشازمسوابءاعم مرالصلا ز ۹ بود یا اد هقاویدنصلج ل لاشه هنسننالوآ ۱

2 2 

 جس ہیچ وہ مس ھما حس

 نوش فیاض هنوکستنارو یقغیلداص دخرصلا لوازم جم هک ردیانطهب وشاک
REE Fr THEسل 3 دچ اف قیهچ هل در هنپتعم دوعصلا  

 8 اب هو لب اف دعصلاسف قوت هغاطمرکتلا نزو ىلع دیم صا میازلا بناتبلا نمادوعص

 زد خد هک هر د دیعصتو یدلوا مولمیکیدلکدعص هاب وبیدنیادب :نوبا!دیعصت |
 تا و ینعمیا ضرالا قدعصا لا كاربم .داعصالا دیفردحتیا!دیعصتیدا ولا

 ١ كنيعو هلنبتعف .دیعصتلا هیفر دعا یاید داولاقدعصا لاقي لرد یخد هک هیدزد
 یادم ازم لان رسا درد لب رجلا یل یش یا پلا نقص نلاقب ب تلکولتجز

 E هلا داصْق اعصلا ردیلباقم كطوبهرب كسک یی كنيعو ال داص دوعس قوس |
 | | وصوت وز اجیوزوهنسابن رپ هجوپ ر دعچ لدوعص كن عصا ۳
 8 ذوظذقللا صفان هک هی فانلوش دوعصو هنس ان دواوک دہ ةبقع لیدی هشوقوب برس |
 2 وا وجندارف فلات ان ات دعصاو قدس نقی لب دو ید درعؤط لیا

 ار طلض روک نج یس د ص تالذکد وبصو روک بعنمومزالندل ایفا باب عی ر دش وا!

۱ 

۱ 

۱ 

 کوس 5>

 این صف یا نوار رزین ویر دیم ید بقای سک نو
 : نالوا یجب كب طرب ج اد نالوا وج لد چم نوت رج 2 تادعصلا قلا

 :دعصل۱ رد تعضومر هلی ءلداص ین ردیدآ رپ EL نا ییبلک

 ای اتا ہک ا وا ولب زود هک دان دنو کوش هنگ
 ۱ ناو حس تیپ مند ٩ كي یدعاصلا ردہِل راج نار ںی
 کر سفن لوش ید ت لو یخ عیب دام ادحصبآ دس ابتلا فالخ لء تن وو متن
 فن رکیز غا لوک اف یخ دام دملا .دهصلا هنسأنعمد دود سبب هوآ شاک نروآ
 ا ا هل ین ہا او غیا بجا این امی

 ۱ ہووے مروج وج رس یس چ2

 ره اس نام وو سے سا کر کلام
 | .درفصلآ عنساضم ]دن ورلبغافو

 د علل اکا یہ سس وم S دارا د رفص نم نج لڈلا فو لر

 0 2 2 E E 7[ نشاط رخ ہلننوض دولصلا ھنساعم یاش راب
 اطققاچ لرى تور دالصالا ار حر و توصاذادولص یاب

 سن ےہ

 راصادزادلص

 34 وا انف ےک دکلموچلوش هی كمال

 نج و كداصو
ET 0 

 كيج و وكس كمالو یک تندلمهم نیس مسو ملسو دنصلج لاش هنس انمي وف كاذ کک
 آ ہک ھا و *

 ۳ جج دس ب9

 سس مح سیم سوم یس یوم تیمی خب ی

 داس

e 



 بنا 1
 ت تمام

ETO OTT TTT 
 نو وهم مت ب سه

 یلانعتلوقهلمورالوجنادحاو لب زسکنبطو یخ كيم دي ینا اکو تم
 || ین هل لسک ك نهر چ داشالا هدف جور قاتل وقفتمو دن بودی

 نددنعورعواو هردق نم مەزى: رك دانش لقب زدتنرخمملعا تو نسب
 نهم[ داصالسلف) درع ئا یاب لش لاغر اس دل

 ۱ کو 721 ر کاو تال ص )ادن ہرن یزدی لا یعاب تک

 كس ون ناب رود زرد نک رکو حاضئادازتیلادنخ
 كئاخْؤءلدانض :نادنفصت "هرح ةت ذی ی وو

 | موتلاتش باتو مرد سیم رس
 سا یاد رسو فلات زر و نعص والا
 : ترکی مج نبض دردم لات بتی
 یی کسر رو ےک ای توس

 محض دتا دف رض لاف تام رص ئ۱4 دوا والا یے
 دادنصالا ف و اصلا نه لا اس نشر

 نوالا باتلا نع ضي دف لاق قمر دلا غنم یس دشا لاقت
 e N وین

Eسیم  
mig 2نکا یخ اک ذکو  

 رنک تا و ام 2لا ام سر
 نر وفا ادارت لاش ا ee ا

 نشانه < یاو دعا ادا یل دلت رک
 جوار کشور رو یر هات

 در طالق تنزوک یو دراو یک ارنڈ ار
 i دار الا وت نوا ا راش مھم لاق ا اس یہ کلرک اب نس

 ضلالت دلال درد رمط یب ا ا ماس نا
 اول ساز وی وک کما اتر ضا" مس زد ۳ ہد ار یھ

 وو ق ا قهر صو اا او
 زا قروش ك اکر ددو هتف ہن لول دلا و ےک

 ےہ FOG ag :رهيک اف ا لوک هک

 لاش هنس نااار ا هدب تو یف كنار يص يع در 1 یک

 ریه ا ا زا ناب زا تاذکش

 ماد “اتام

 تساي



 دهش

 E بلا اتو ده اش داندا ندسنادهاشو دنس انعمرایفاردناسل ||

 ن یااهو لب مج كع ماتم دم اما راپدشب ران اکو وان هب رک فس ہلبارف اس ویک ||
 حیا دوش د مش لاق لو ارش نیت دوش هند این تیر و هراکشآ ۱

 وهم ا ادھت دن و یدیآ ردصف٭دالصاو ور وضخ یادوهش لاف رو لکیخد هنس انعم

 ا ایش سود زس داش ہلاھنؤکسو نشخفدنهشو |
 2 e یدرعوط كنهفان هفانلادوهشو هل نیت كن نمه ا

 نشل مکا رز دیعج ل دهاش كلذك هدد شتو صف كناهو ىم ك نبش دهشلآ دشا ندو ||

 | لاقبرولک د ةنش اتع قلقرضاحو هلعا دهاشراضیاهیلعدهتفاذکقیعهت دهشا ||[ قو هاش رسک زم دانهشالا یجب دیش دم كفلاو یف كناهو مط كش |
 زوم ید مو ینه داشاو هنسن نالوا م هه سک كوم المو یر ختا قا |

۳۷۹ 
 ےک جت جے. ےس ام وضو بم 7 حس —

 شل دلش شا ور فتا عماکا

 رک ك نيش :دارمشلا _یکربر انار ویز هنن مرات اغ ر ول5 د یخ هلیش قفل دورشورفناذا
 ۱ a NIAR تی تراش

 كلا درزا غ وباضومدخو مداضلنمیج هلق ہراٹلا روتلبوس فالو فا زطا ۱

 مج ردیو قاف یا منفاخ نام درعشف یلاصتهوقهنمو هلنانعع درظ كمزوس لن َوک لتشو ||
 "لتجاجیرب ندنس هلسف م دیش وت تند رط شل رود لی سک کيا و یف افشا ۱

 ۳ نوک كفاك و یخ كنیش دکشلا اطع هلنوکس كفاك هلي کشش دکشئاز ددعا ||
 رخ لضخ كش ةد اقا ہاطعا ٰیالوالا تالان عا د کش هدکشد هدکش لار دردنضم ||
 رک هم سر در یخ یلعلحرادہتلاق |

 ڈو رد فلحا یراکدداذکبذہشا اراب یوزر دشذلَوا تاور هل و ن دش فخ | یرنوا ||

 ز ثداهشو هد نم ہدنعامادا اهدا هشاذکب دیش رر دی خد هک (تالدهاش ||
 ہیوص ۵ اشو یادی اتد امش هلل رسک ك اه. :دهانلا راردجدهفلوادیهش

 او هلی اتشعم ناسا زیدی هلب دده اش و ءدنیجن ید دضوطرولک هاب ہل الغوا یک ومس ||
 هک ۔ایوک ۲ ہنسا 33 وزنی هرذگ سه غالب سات انس اد دیزل

 ید دا کب ھو دو منم تا ردشغانظامالغف یترابعتمهدرهوب مالک

 رها ده اشاب یدهاش یل عةسعن فلا فک یسصالو نی ده اش یشعا لوق

 ۳م ھا فلو کس کئاہو یف ك نبش دهشلا ردشعیا رصت خد د امالا بہم

 رخ هیدنسک نانلوالثق هللا لیس ف دیپشو ییا تداهش هلی رک ناہو یف كنش

 ال هکسز و نشه وکم كلادو یف كی *ٰیذمو یذماادآلجراادهشا 0
 - لوس هلبرسک كناهو ینوکسكنبشو یض كو :دهشلا : رولک هتل هدنلاحر کم ذت ||
 لا یو هرم نوش یورو له های تست نر ۱

 اف تدهشنسا لات كا تدان ملط دان مشتنالا از دقل# اه للامن کانو و
 nk انهم سانلار ضخحیرب وج لوا رضاح ك2ل قف قناه كب دم ا دنشتنآهتلأس

 ۱ 6 8 بش اهشراصیا لوه انا لعنالفدهشب لقب زاد ځد هغاوا دا لا

 ہلہشلاو ھزوکس ك اهو یف ك نبش دبشلا قمروتوا نابم دزامملددنشنو یم كنا بق كنب شو
 هيز اک او یاب لب یوم ول ڈا یس



 بذر ولکهدهنس انعمثرودوهنس نم جا دن دشن تالا هو یخ ك نانو شوک كمال ویر نک ك نيس |
 لاقب رولکهدهنسانعمولعدوس و وال یاب نها دوم هتم« لاتان ا عمران هل نیتمط نو سلا یک
 وہلدوعاو ٹدج اذا اهزبس قلبا تدم لقب زاید یو هک م الفا طو تیولعیاا دوس تدع |
 وهلدمآسو رپ ذدماساک هتوطیراقوپ نشب ہک نسم رهن رسک ك ي٣ داسا .راربد ید هكا | ۳
 یف کیا ریعسلا هدنلحم كعيا زما: هل اجر اسرار د اتد عسا هژللالوا ویسی ا

 نیج رس ینخ هلب خف كنمہ ادام قچچاصانلنرزکراکاو بوباسینیخهرنوکس كو ||
 دادرعسالا هدست ار دتل دیم ت هکر بد سد د هكا نار ناق شابادیعست نسل 1 عم 2

 ة لا ل سزا تأمل اف یتوا ید سفر دمو ک كی مو قوس لدنسوی رنک لتهرسه | ۳

 یرسک همج»نیغو یف نان میفو ننوکس كنبسو ىا دعا .اضغ مرواذا ادادیعما ||

 هنسانعم :قللوط هلضع + داذغعسالا هم هروتادا ہلمابا تدعم ا نامہ هند نال ی ہی ا

 هد هنس احم هیلظ تم دنس و یرب قاب باقم كغاط هلنصف دنع 1 اغ التما یا قل زا دغ
 تدقعا | لوالا بالا ها هونس دنسا یشلایلا تدنملاقب هنشانعم دات الت ,فوتسلا زا

 یرفتدنسآلاقن قمابط ۔لتنالإ نبات هو کد سو اور سم وا داتسالا فط |)

 لب دب دنشنو قغ نونو یف ك غيب و یم ك هد لو دید هک مخرةنلئاق یبدحاداتساو |
POTTERدن الا ردن و اوہنکن ید د شف كوت ەن انعم یراهرا چاغاندا  

 نع ك نانو ئم کیم نابم ا هدنسسا اد اهلا ت دنا لوقت هنسانعم دانتساهلتعصکو وع کات || ۲
 زيها ةا ر /تیناونوکت لو یش تابا ار لع یا نی دن اسم موقلا :اج لاقردنحک ن عماد اتم ا هل رسک کولو |

 زهدراکر وز لدغ کز وو یه كيم نسل دن راکت ایک مر تول رالف کسر دعتم نمد دحاو |

 ر دفل اح هرم طخ مزہ زار( د حد هنطخ كس هفت اطرج دنسم مراد خد هب ہنلنک نادیا لغواو هنس انهم

| 
 ردشمد ناجا لث طناز م محصاوم EI نی وی نج ویعناکردش هه شور عاش ۓکت

 ةدئاٰلا انا مف ناٹنللا تو وحشی لیقف لپ هاو یربک كايعهداوا

 كنيم افت دادن ؛هتفناکو و ہن دض انا ةلناتسم لحیزا تابام لوق كات نو یلص نون

 هدندزفم رد ال ور هوتا كنونو یک كنان دنس دردی TUF هتک |

 دموقدات لاقي قلا ل تنی دو شوکیم تار هغ كنيس : رودپسلاو ملت لا والا
 هنس ولشاب نکن وکلای دشتو رک ارو یخ تن ديالا عادات دو

 اذکر رد هلوبق اب جوا اهن ءان ینو وعلا نم هینس!نمراخ ن اضلا یا شید اخو رار د ی
 ۃلعَف ہدئلصا همان هئس تبع ۇل وارد لدم فرق تالاذو یخ كس هدا هلا مذ

 نوعا یکی و یک ارس یا ئز ارد وشب ناروا قزو لا دیس زبر تف ین
 هنغیدلوا لیعف یلصا كدیسو رد هيمان نخغول وا هلبا لمنع ءازو لم ناسخد ی
 كنافو یخ ك همه لیفآو م ابتو خيو لانا ليف لاسم دا تلال د يداوم

 دلعفلدیسو رذهنسک نادیک هج داهل ار

 دافو ییک دا هلبا مانو یک داق هبا داخ رد هل راتعا نیل وامجہُش اس ابو دال : ۹
 ERS یی ین ادب مرات شریک راد وا 7

 نولک ل عاف: یک كلعلفا ریز ردس افلا قالخ قلع: een ںرووپ ي دای ا

 ر دیک فلاح هن یرب كي دو هدرعشدانسو ہذا آن الو ایوفو هدومرفپ نکا اداس ا

TYE 

 سست

 : یمن دول .دیدوسلاو هلبرسک ی كنيس اة اسلا یک چ زهیر ددنسہداتعاج وار دیدن

 | یک فن یب نیک ب دنج هلبعض اف ردن ما توس ت



 ا هنادم ری نی هرب كنسکوک < هودور دطلغ یکیدبدیفار طا كنيکحاراتر وص هیادنعس كن تا زہد ||.
 ا و ہغنرطر دراورا ہنسن ضعب ہدنناب تلآ لرم طنإلواهدنل وق آو رار د ۱

 را تک ا ننه پخ یس نور مسا ۱

 0 | كناهز ما ادمسیت دهن والی اک ف كن هدحوم هاب رز دما دعس ید هنر ر ولا دعس هنب رو

 | دید رطمدغس یخدهنیرو ہلبا نیت نیعو ءار وه دخ اب ود د عرابلادعس ید تیرو هلع

 یو ديلع یمن ْ
 نیرک:نادعپ لوا هک ولوا كم درا دیک ن زما لتر ج | ردبع کر هل هلمهم هارو هج ءاظ راظاو

 ی بم ول نادع الا رولواهدنتلآ كنز وکو اردک دی دوراموکود |
 re E ںیم اا ززد اظل اد عاب خد هت ی ابان ١

 هاشون تعا ونپ زدک وکی راک دبد قلاب وط کل زکام صف گل او عج كنيس یداعسلا لارڊ ی ر مرو |
 ابن ابهر رار د هبههص هغيه سو ر دکر زن هدعاسی نفس هک ر دیعہا كنعان جر ندجرز رج |

۳۷ 

۹ 

 لب هلم همازو همم نیش و نون را رب د هرشان دعس نیر رانآر داکد در ٩لزانم هک زدان ی ددملآ
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۱ 
۱ 

 ڈیکیا نددوعسنانل وار, کجذوب ردراو هکد عسر دو لب لمم هارو هل. کف كنه *ءاط ولیم

 یوم ذزبلییبانابلوارک ڈوٹنسنەیەٹسکندبار ظارنرادنمتردر ادا فاش وف

 | كزدلب چوا لوا یی درد ر د هدنلاش.یغانا جاسەکردز دل چوا هح الا دعس اماو زدزارب هنب ر لوا

 ۲۱ | پت دیو لینهدسو م دعسنبر ندراآ هکر دقوچدومس دز هبق برعو ندهد اب تل تب

 | لوصندنموقر دیدعسلا عب رقنیدطبصا یل ڈاف کلو و دفسونبداو لكي للا فو راربدرکبدعسو
 | دنسونیداولکب و ید تا ع وجر هنموف بویمروکن سس یرانآ آ٭كکدتبا لافتا ابقرخآ بودبا

 هللا یلص یدبا ین راظارکبدعءاما یدنا مگنهانمندب رندعس ی دارم نان اول و یدند

 | دیعی مایعباهدنلنهكراب عو ردیرکذ م كنندعس دعساو ر دتعاجیر ند یع دعساون و ندنراوه

 | د توده كر دوب لیصا تاب و ردلهرونلوا لامعتسهدنلح ر دي هو رکمردیع وج هنر یراکدید
 | ودام وشن هلک واده لج اش یدلوادیدباندیعسیداکدعسرابدنکهنابیدبای رالغوا دا نبض

 دنادعس لا3 نا عملا ردوا درب سنجر ندنرادر نمیەلب رسک نیعو یف كنیم ؛ةيديعسلا نابداوا
 نادغساکالویرم لا فو ردیلنحف |لراتوا ینیدلتواهودهکر دنوارب هلن وکم ینو قغ كنبس
 ہلواندفعاضمەکر کیرغندر افهفولاعرخر دق وبلالعفهدیرع مالک ارز ردهٌنازنوتهدنادعس و

 ۱ كنا هو یی لفاقر امفو لربد دب هنسک ندیکو بک نوکبس كن هبجءازو یخ تانهیجءاشلاعرخ و
 ]دمو زرند هکر دراو یرانک م كند مسو زرند هش اط لر هننوکیس
 ۱ هدودنش و ہدف تا هنا دعس هکر ولوا هاکو ہل ناىنعم نکیا دەلیاہلمہم نیس وەلمہم

۲۱ 
۳ 

 خان ر دشا طاغر دید یریکسكنسد یذرط هنا دعس ید مد ماقم وب یزیخ ا رد
 ۰ لوبد ی هنج وا نالوا هناجندر كنس همن نیل دعسو هوا رظن هج اص سرو نوا

 دن تب هدککو ردرب ینیدقآ هبایر ددوخ ايه رخ كنون لیا ناعرمس کحو نیر نہ دا وسیلا

 کچ لرد ولا وط هن ڪڪ وکه کر دندنسق چ بط لوکس كنیعو یم كنس دعا دعا" ارد ید هرب

 ردیسقر هم :ہتیرزوا شہد ككراہلیرسکك نس داف اپ :یدرروا وانك این ةد ]ةر نیب داموا
 ۱ ورو هدنم غصو هدنجسفهودو هرني هڪڙو بو مہارلا باسبلا نماد افس دفن دف لا قب
 ات ہدزوا اور ۹ دعوا ردنغا یت د هلنیع مفدفس ٰودونلوالامعتسا ہدرلش:وو ووو هد #5

 بل يا و یتیخ كن دفاتلا هر غ ہدفسا لابن قمنا صلی رس کج کت «نم یه

 طاس لا نشانن رز وا كتب رب یرب بودبا كلک کرا نشب یر لروناج
 ی

 ساز رند شیشاکآ آهک ومدیراکدر شیک نو دیدن تام دوفسلا عاساا
f 

1 

 ص جج

 كنس



۷ 

 زربد ید هنسوبق وات دسور دبا نم یز میسر ولوا صراع یو هکر درب ھل یم كنس
 هلم كبش ٹثعشوددسلا ملال نیل سعوزاتعشلاتدجایو هیت ةد تام هت أ لوقا
 ةنس ونور اهاش داب ییعب دعش وری اطلسااددس شخ نم ءادر دلا وبا لاق لاق ازةفنالۇاۋاز زون یا نھ |

 ةع شنا یشن عادصو ساطعلا و عادصلا لاها عع هلي كس دادس ًذادسلا زالوایاخندلا نزاو
 هفو ناز زرابتندیدس نوچ کا هروب زم هلک تنیس ؛یدیسل| لیععسا اربد هغر مقا ساطعو

 لوقهرکصندکد دلترواویقوبذهدساکیدردبا عب نرابتز وا شاب رر وعورلباقن هتننپ
 زور هوا قو قال ا کود ناتیب مد ناه رخ فاسو كس: ورد لا
 نا ناتسہ قلخاک اکو د قاتسباز مک" نا یدنبامدتبا لا وسوبدر د ندم ہیدفرط یا نایدتا یا |
 هوره هما ماع یا ناتسپ دملا كنوماقبحاص هرکصف رک دتا طز هنزموتیرهوج ادم ||

 نالفلاب زاد ىق ەك ۆس مظالم یزوسو زرد یش هنر هقلحوملوا شنزوا نت هکر رد
 تدرس لاقت راربد ید هغر دشالوا ہت یرب ییهنسارب ؛وقایسلادیخ ناک اناا درت شبد طادر تو |

 نالوا نوک درفدحاوود درست عن یدتارا ارایدیدم لا رھٹالاف عادی ینیارعازت ۱ ۱

 کد اذآهبنوکس كنب وف كن دیرتسلا ردبجونالوادرف فورد محو سومین او ۱

 یعض تو هدل وا هینوکس كيسو یف كم رسا دورتنلا ین او وا

 یدرس كهز ٰیدتولیطع+لربدەعزز ةدرتسلاو ةدورسلا ناسخ شاکی دا هد

 نالواشخل نةدورننمعردو و3هنسا نم تلد درن ید شاراب ردکگمنب زیر یرهقلح ۱

 ةادتسلا -هن اد هد يدش هدر كا وہارضف كارو كنس ىد در سلا هنسنع» كل دیر 2

 نااعاکش هک دهنسک لوش ہل رسک تالا دو قوکس کن وفو یل كوخ ید دار ملماتن دننش ین وم ھا
 ہلا تعفن نک فا یدنزارخبآ درب ی سبک !دنزغآوادنرشاقلوآاعو ی لوا باغ دل تالا 4 هلوابلخو | ۱

 تالذک< هدنهوسلا هنشانعم اد لتقف ید كيمو یقوکس كنار و یخ كنبس ر ۱
 تنهایی ماد نس عاب oe ویتوک ٣

 انس ذع یا نالفدب و تالف دعا لاق کام ادعا ایل: سکا و نوک كی یز سک ےک

 مهلوق ق هلینوکس کكئایو تف كا ڈی انا :كي دعس توان

 رول وا كعد تهدخهکر : ول واد اتهام وآمتا و نددنم انعمداغش ا دعب اس

 یدرو دردنواک دعس تادوحو ردع ك دعس هیت ذوعس ذدوجس تول از ںیہ یار ا

 وا رب مقدس هر سک سم ی ۱ ۱

 هنب رب و ہلبادلمہم نیعو یخ كمالو یمض كز هدخ وم هاب زارب د حل دهد ةتی و و ہللا هل ءاحو هدحوم |

 لاس ےس ہم ے

 : ایزی لنوو امام ہالوکن كنارویعف كنبس درنما ار داکد فاضن ایک ید ئز هو دلا ۱

 ,|| قربك ك ياقىلا زرادهتنفو هلکنآ هکر درب هل وکی کن سو یر کیم درا “ہلا یم |

O 4 

 EEE E ہجتلا ںیہ ی ی کو ةداعلا |

 | اعااذاذعسا لاطعتن EE rs HOE دونعننعهنعا اوشا

 a نیو هلتاشهءاب وهلب مس کک ڈا و شوکس تاشو ی ك: ءزسه رز دهیبخ الا دعس سد |

 درس

 دقرس ددرمس

 لوں



 ددس

 سس سس سس

 : سش ییہ یش ی ووک مرمت
 ۱ زوم ردرهاظ یراضم كراناناوارک دونو خد هسلکد نشدشبا ندب رع هچرکا رد اج خف |

 | دجال الو قر قم ورب كحهدبا تدابعكسنم ور نه زاغوہودەلنرسکک كن هارو وکس تاج

 و لپ لس کل عف لوش اماو رولوا كعد یلخ تعفسو یر, قلشادلوب قفرمو
 یر وا ندقرف نا كنسیکیا رولک ہل ردصموەلیرسکد ناکم مس او نامز بسا ہد ایکس لجب سلج
 ]درز پود نمناک مادون انعمالوزن لر یازا مالزی ملز لوهت
 ۲ | هرلنآ ف ورفوپ وان خن یا ردصمرکاو عضو مرکآ هدرابا رت اسارژ ردصوص ہا تاب
 ےک کیل نادیغسملا۔ ردشموا هدرا ٢نالواڈوسکام هدناب نل عن یی ردشیلواقاو

 ۱ بیج را ا هل وكس لناضو یف كنس دیا للملا یزدی

 | لف هدد شنو یف كلاخو یض نوع دضملا ههجو ىلع دخملا صيف نیددلافو رولوا
 مروهوامزومالیفن ارفص »صا اړا دنه نالف حصا لاقب هنسمک ن الواولرکب یراصو

 نالا باسلانف ردن دس لاق ردهنسانعم باوص هل هلبیصف كنیس | دادی .دادسلا نددنسا عم ششش
 | هدل دل وقو قل زغالودەباوص م کانو لس دیدسلا و لارو ولک خد ەنساعم مانتو دیدننراضیا

 | هکر دهنک لوش دیدن و یفف كا دو یمضاكی٭ دبا ددسلا كيا داشوا هیهنس نالوا دونضقم؛دلعفو

۳۷۰ 

 | دهوهاذا هو ددسم ی لاشه + اربد ید ہا هردن ۹ شلرزع ءوطددسمو هلوا شل واقو وس هباوصو ہربخ

 لب رم کلا دو ف كنبم .دندسلا نار ددنموقیرفرا یردنوکض رغ ہک ضرع قالخ وهو

 کین دادنمالا رولک هدهنس ابنهمتاوص لعقو هتسانعم باوص لوفزوسیرغوط

 دیاوص بلط داد إودصقلا یادادسلا بص ناکاذا لوقل (فیسبل هنا لاش تاب قف باوص

۱ 

 1 هنس ام جاپتحا :هنخمفزوعو ردفتف اسکن کلو ردزناج یسکو  غفهفرلاوق یراکدید و

 1 ایعیضوتیلئاتدنس لاق ایش كسلا ا یس

 ۳ نوک یو دلا رولوا قطار رارزود ندرافوچ هکر رد هیهنسنلوشدسو :

 زولک«دهنساتنعم تماقتسادادساو بصقلاو دادسلا تلطادا شف یش لات نو د ید

 قفلواتیاود دتشا یدنبا یینصا ینامر ہادعاس دنسا ام ول لک ةيامزلا هاعا رعاشلا لاقامکخ |

 هانم تماهتسارو باوصر دشعل وارضفنددادس ننتکف هانسلا ہلا مچ نیش رداکد بسا شاٹ

 ۱ وند همان هد دجزسو تن قلع اد نیزغاهشب هلی ریسک لنت دات
 ۱ ۰ ۴ :تیصاو یرلکدد رو2 نمدا دیس داد ترا ماما نولتوط ان الم ]ا
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 یخ ك زم" :دسالا r EP ترس دوقلرغ NE ینا یکم وک یا ریشم انعم
 | موق ەنمو ىدا كلك دودس سم ایقو ر دسایقلا فالخ لع ةن سا تعما ویع رديه چل هر سبک سو
 کیدمزبو باوجخرغاضو نسناد هجا كرو تاوج بولر اط كلو نحب هدسالا كئ : نلعال

 یک

 دکر فار سک نانو قوکس كنتسو یرنکَك هر دادتمالا:هنسانعم رحاح ہنس نالوا

 ہللا یف تانارو یعص نئاخز رخ وز ر | نوبع تدنساف امذبرةلا یف تببص لا قلوا حالصا بولتوط
 ۱ 1 اشاظ نالواهدهردلوش هلب صف كالادویرسکكنيس هددتسلا>هانفع .دادبنالا ردنرلپ شکید

 هو ۃراخ او مت وا هوم جنب ضرالا لاق رول کراوص هاا کرد هرابفو

 ۱ سہہ قد قام کلن هددس هت نس دسلآ اناھزاھبف الا یب

 وف الا دست یادس دارجانءاجلاقب اربد ہناتوط یف ہنس فرب دسو هتساشعم اد
 اراد ولب ہرض ودل به هلنلتمط .دودنیل ۱" اربد یاد هیوام یف ںتسو

 س
۳ 



۳۹۷۹ 

 ةدارلا ززییامبیلتم ۳ اوہ ینیداسهآناق ی هدنرهشاوخش ی واک ا و ست ناک ١
 نوسلوا عماو رردبا م جد یر درب فض رہرآوالوکید ندید ینادکرایکشملوش ەل كم |
 ردد خف كم شنا رگاودارلا ندلبوخد یرلکدید بیعشور هکشمیراکنی .ريطسوب وید |
 هبا دنیا زکآ دسار كغیاربس ہلا هلنوکبس كنبسو یرسکتنءزمه .دسالا (نیسلالصف ۱

 یدتیاذج مور دک روب بوتاق دزدنوک ی تقلب هود دأسا تاب رو توس ایهتس هد ارس

 ر نشرباه هکر دک ارس یزدنؤک بیو اتو نزسکعارخآ یبهفک ر دکم رو هلافصک اس
 هد ERE ارىلللان ۇس توفو ىش ەي تانکی ەلىك هزمهویعكنس هد*وسلا ۱
 قالا تاللا ناب و رکن مه نفسم اب نوش نت |

 رونلوا ام عتسامل هر مهد کس وا لا دوخ ابی ولط خ اهل رقف کار هه زیر کک وم د
 هلو الامعتس ارس زمه دارو یر خسته

 جبس لام لام ةر زد ةنسا تنعم يلق ہلنتضف دلا رولوا ند هلك ل ضا جم بولوا هدزواقزولاعف

 دبللاورعشلا نم دیسسلا یدتنا او یدنوا ثیاورەلی وہ ندیععصا رنک لیلا الو أ
 نیرالق كشان مزکلا نرو لع - ندا رد هنسانعم لو دیلو هنسا عه لیفدش وو ۰

 مدقتبدطاقو ذلنانعم ناط فا نلزت کا الت يعاب كا ذک دین قف اچ کھ ۱

 قلخادمبرنلاد او اف زر د خم هک لوزا رق زال د نوا شازتدینتو سارا دبن فان
 خب هلوشوهندز زادنادا خ خ رفلادسل اه ۳1 زرد ىج دەكا و یر :یروایدبسو قلطادعب دوساو تیناذا ٤

 نا هکر دشوفولبوت قشموبر هلنیعف كنابو یعضكنبس . دبسلا هسلوا نکید نکید بوت یراب نا

 2 یہ نخ ها نت ےک 7

 نسل هنساننعم ر اشوف نانلوار رگذ رد راج درس 3 لال لنک كنس ؛نادنییلا

 TEKA یمیهبصوصالا ايفا د ناکا ذاڈاسا دبش وه لاقى هنسانعمهیهاد تفآ لینوکس كتابو ئ رنک خم 1

 زونلوا قالطا سر ولو ان دنفج هر هةتنکنالوا یوج هاب رس یافلاو لبق کارو لب سک طبس
 ۳ رنک: وعو یخ کیو هاشم ر غر درواجیعرب یزلکدید كنلب یقنسلاو یدنبسلا یدتبا معا | ۱
 ۱ د کر دزوخأ ندوی خد هولص دوعم مزا وک تک هل تعص وجو نجس دوسلا 0

 گی کک

 ۱ هد ا-ضرالا یل هنهبج سان پلاس ودی ا ۱

 ۱ داماو نشا وة ًاراطأطاذالخ زادصما لان قب ككا توب وق ہغشآ لا لب سکس کن 7
 هکر دیفاراسءلوش هلیدیدشن كِو>و یف ا كس ۃداصسلا تر وتک کر نوک |

 یت كی نسل | یدراردا تداعو دوهسا کا بور اب تروص هد هکر ادر هقبا ۵

 هنر هد نالواهدنلآ و ردغو عمر الزام هاتف ك رجولي دحمماو ,

 رد هردزابنزز لمس زج ناز سب ارفردقا کیا وزب د یکیاو لا او هلن
 هل کف نبع رولکءرزوا زو لعفم ندنآ یی ر دصمو ناکءمساو نامز مج رک لس 1 ۱

 دسر آرا دروکب جا و ئر شک الف عهد هک را یک خم و الت ل بلد | ۱
 .ندلوا باب رولک ندقفرن قفر هک یفرعو نکسماور چو یی شنو طةسمو قزمتمو ملطمو ||

 | هدنبح یی دنژ دردیاهیشت ەش ۇق نالو ارك آب رعورفا هنهلمطوص ہزاطخ کیا دس ەقزاآ |

 || كلذک خنبسلاو ہللا صف كفلاو یه كنابویرسکنبم یدنسلا هلسلوات

 داعتم الا رد لک كنم هرس اهر وسو:ةنسانعم ہدصمردعما ها وکس كیجوا ی

 ]| هلن رسکننمه زمه داخ الا ہازد زد لوبد ید هنناشن هد نالوا ہدنلآو زورؤا ندش یا

E 7 ۱۳ ید هک تم بر کا رد .تمالط فرو ویتالی  

 داس



 بر

 فو و لوکس تنازو موس کک كم بولا قفاثزا مل یم نولو ور هلنبتهف

 | الغیارعسلادینتلافب قلوا یاهب هلی دید شنو یمه کاب وهل عقرب لا هوطهتب ایا هد اشا لاقب |

 ۱سس 1۸

 | لفقج هل ربع كاز كل ذك ةدن زیار دنجاغا نالوا ەدنازاقۆب دنزدک لر ا دوا لا نکرد
 ویا بولوا عج هک اردیاراستغا ٹن و غل وإ یکیلد لاو ەک يانا نالوا هدهغشا
 | لینوکس ارو ف كەچ دز الاو* برک كنا دان زا نلزرمد ن اندروید نادن رراەسلک

 1 که رت را رو مج+ لنز هلبنوکسیانازو یف ننءهزمه" دانزالاو هلص كن ونو
 طك دا لردهفعاب یروؤررڈ یدانز ك تر وهدا تنوانقه اک ہدضو صخر

 لاو تیقنیاهکل رد هز وش دنزمو هنسک نالوا لب بول واز اطاعت یہ كونو یتض
 عج زور بوتلخا هل هرکضندنآ نیاونللالخ هل رألالخ كدبوکن دنن ام یبا نجر کن هقان دنا
 یتفكنازوكنات دن ملا رردیا فو ینیدقج رشط ینا: نالغوا ہدف درغوطقا وتو دف ول
 7 تنناور لوپ ندبرد ناز دک هبضخ لولد راط هد هحرب و ب اوجه نذر هر د دښو یف كونو
 || هسبقف كناز ةداھآرآ ردیدض كنبغراهک ك خا ره ربه وکس تناهو یم كئاز اده نا ن د ٹنل وا
 ردتفل سد ندشان بایو عبارا تابلا نع«داهزو ادهزدهزب* *ییلا نعو لا ی ده ناتن هانم

 یا ده رب ن الخلاق هنس انعم, دبعت كم ثالدهاز هلو ید دشن ك اھو یعق ئ نازو كن نم نه را
 ۱ ارض كجا دهزلا دحز ارذی دض لیبر کیمز دنقدغاف ثغر فهلنوکس كن او یش شات دیه را ادن

 ]| كار دیهنرا ههزم نموومسالا لطفا ندا فو هنسک نالوا لامل لیافهلبنسکكناهوف 4
 ۱ ءابسلآ شال لیلقی ده داوولیلق یا لالادیهز لجرت لقب هنس نعت زا لب رنک اهو ف |
 1 | یاكينکبابتهز دخلاش هتمانعهر اندو مدار وک گام اھف یف ك از دهرا ده را ہرونانلازا ییوص عن

 ْ ادهز لصلاتدهز لاش كا ریدقیردواکدهن ییاعزخنالوا هدنح اعم رخ دهزو كيمکءافردق

 ۱ ردشع دافرخ تخزدندیر دهر هدهاقدوب حارصیحاصو هتصرشو هترزحا ذا تلاثلا بالا نخ ۱
 || كنهرمه داهدوالا زدشنبا نل سام عطقر د هليا نی انس هلکت رزرج هکر کمر دنا و
 |ادیھزءیم یا نالف ماشوم نالفل ام كا دع لبلفءل رک تألاد و هل رک کبانو یر کش
 میم اب ,وومغی هدابز هیخآ لیس ۃدن کیو هر لوش طیف اهو یرسک تارا ةداهراا البلف ۱

 دو رلا ومردالف ڈان وکس كن زو یش كنانا دیو دیوزلا رووا انا نوا رفس کر رقزآلوش ا دازآ

 6-2 باقر نہ هف اط م رای ر عو ررر ود ق زا هنا كاری وبهکر د هنن دی
 1 | اھساسمو قر لیرسک ك از .ةداب اور لینوکس كارو یطغ كنار دیزل ها
 اا انکبوقعب ر د هنس انهم قرار هلیفیفضتو یتف كلذک ةلواوو |
 نا زون هماسعلاوهدایز تلد لعفا لاضبو هدسنع اهفداوا یخ هدازلاقب و ةي ام ۇل ەر دن 7

 ۱ ۱ دلا ادابفزا »زا لاین دم قر را تاذکه ین وکسن كازو ی رک لەر فایدزالا |
 | هنساتزعمرابصقتسا لا دعربصم ی هنسنر هرس همه داتسالا هنساتعم های هلن كوم ||

 لوت وویهشاز درک لا لا زرد دیک بل کک نت داور دمك درسا ح
 وقت نجمه شوک کج ین آهدذهمو معلو ن٣ ندرکج نولوا دنا ارکچ هک دکج ھنن |

۱ 
 ا

0 
 ا 2 ا ایالت ءاع ,دنرخآو دان یدناو نا یخ لت ہدباز ہنبضف هباوز لا ند ثنا

 اق اسا دیاوراود یدراشا زودیدیلواویسهطرموب جوا تن ارز ینی |
 ےس لناژ دیا ردبس هبا هلجتیربو ٰیزاوآ یر و یزاشپد یرب ویرلقنرط یز لدناوز

 نا ییا |هلحتندب ال وا هکر ساب اب کنار هلب نشک ناو هلبکف, كلا دنت نانکلهدابز :

 2 وا تحت شو هدیزتزونلوا اتنیشناکایدب دورك دعاضقی
 سس سس

 لآ



8۲ 
1 

1¥ 

 عفتره نالوا ہدفاسط يج كدر هتم ۰ ادو رولوامفاو تالاب دف نالوافترم ۳

 هلنوکسس كنابو عف كنار دنادیراو ةدارلاو .هلنوکسم كنابو یخ كنار ةييرزا ہنسا هو |
 با هدیر جد لاب هتساسنعم لب نسا عالم رد هیانعمر ید یچوا کرانو لیس دابز كنونو | ۱

 هذأزاهندآ داز لوقت نتفووق دانك علوم یف كنارب كنار. دانا دآزب مار یس سیہ ۹ ١

 لاقب شخروف هلی كنهرههو ینوکیاتنآزو یف كم دورا :دنعرفاان ٹا فلا ۱
 تزشموکو كيوکتالواهدنرضآكزهودو کپ وکیوم هلن تخف دروغ میا ای

 یتفكزاز دب زلا هنشابنعم نوکر املا ةدب زا ةنیراو ہن یریغ تا ۱
 لام نم هل تبت یا یانلا تاللا نهادی هدیزا لجزلا تیدیز لوقت دهن انعم اط 6ل: وک كتابو ۳
 نیکشلاییزبلبقنالاناثب دا قو ږد هنس انمكجاطعال نهم ءاهودجداضو اما ضر و ۱

 نالوا هدمولط دیزو ردەنس انعهاطع لب هلسهم لاد وی وک كنافو هلی سکا كنازدفرو یهدفریا

 نش قدشو الف قدش دیر لا زاید هد کمر وو کزغآدیزوردیفاب رک

 نا یراق دو نالف قھشد زلات ماتەم كن ر دواب ولت دبا 1

 دیا دیعسا تل رب ید دشنو یرنیکه ناب و یم یه دی رم رد ساتم توان انآوازک6|

 كيرکی دغم نوزع هکر دیدآ دیدآ كنعاجرب ندا هل بق مان یخ دم لرز کن و یخ كنابو یم كنار ۱
 كازو صف ننابو کنار دوا نادندآ كرھشرب ر هدنن چهل رسکنابو یار دی ردیفوق

 ةمقللا درز ل ومتى غي هلي وكس تانآرویففكنازدرزلا درزلا رذّرهوجفورعم در 4 نکس
 تالا نم ادزز هدرز هدرز لانفت نولک ہد ہن انس قع وو املا یا من ۱
 ٰیز سض یاب نه داردرال هو هکعشزکه نیر تا 7 1
 كناروینوکس کنازو عف کیه رز هنس انعم حالا ققوب از مح زي ڪش یا هواووکی او 0
 كنود هلکنآ هکر دنالوش هلق عناد و یرسک لار ناز ا هننناتعم ی اف 2

 هیتر هنیراهر ی)هقلح بس ناو قرمز هان :دورّلا و

 هلبنوکسش كنغو ےہ ناز دغا دعا :ردیمنا كم مو هابط كازو یف كناز دورز تہ 2 ۳ را

 هب را عا ردع عو لطدغڑو تا بلا نابلا نما دغ زا غز رڪلادغ زذ دت قمع ۳ اج ۱
 یخدەخمضزاغودغزو خاب ناتق هرشطهلهاعصملر رک تانیغ و فف ڭا ا قدانوسنج ۱
 وهابی ° یبا دون,وز ولوا عد گل کب رب یویدش وله تالوفهیوکب كونو یف قزاز دنا اربد ا 1
 اوکو هله نال م نیسو كذاك الذکر د ع وس رکی هنر وین فا اوکه نا |

 ہنیوكجاغا یبا لوش دنزو قنا دوا نادەن جما ا سس ۱

 كنار دیزوذپ زا هتمطایا لوالا با سلا نم زا هندیز لالة ابد سد هکمرذز عاق هدر | ىح هتض ئا یاہشا بابل نم اهاقم را تدیز لاق ید ناو نوای ناک ٹکا یدو ||

 ۳ دب باوكت كنارنو یف تن لاو دينى وکر غا لوکل که هم لاد

 دبی تا دمانخالثلا نو عید 9 وب هان هاب هان

 | تلذکهلیرنصق كٰعلاو ٰیحض كاز یددابزا ردیدآ ك نوار تال ذکدانزوهنساننعف قع راق هب ولت وا |

كن دمچ او ىف كم فورا دی قوال ی ةنتىك ناب بوی عف دا نشوک4 ۱ 1
 

 هنو فرب یر هقلح هکزد هرز لوش رف امر هه ۱ ۱ ۱

YES 3بابا ال قوم داكا زاغ کم راوی  

۲ 

 دار

 بجٹ جڪ ے _٠_ج_ مہ



 دور

 دیر

 ا

 پس ونلوا لقنهنلبقام ی کرج بونلف نکاسواو نکایکاع راک دید هدوار یدبا ||

 ویعفلدلوار وا واجب هبهنک بن فل! یقدلواطقاس هدنر دهم ت ئاوا تاقامنتلقتسسویدنلوابلق
 نکن زارا داوراو ری یک ةدؤازلا'یدلز واه هنیارخا ضوغ ندفوذحو ۱

 اهو تفاوت وا اعا اداوزو هدو اوا ذل :فداور لا هنساششعم تاید | |

 E <لوت 2لآ ون یر دعوا اکبر أ

 5 ودر نالوا نرو رد تک شات تای رک قلا[

9 1 

 ى هر نيج ناول نزور وکم اك یاو فخر | نوک ابا نیک لیمو 7
 | الا د ین نس رم اک دراز نضع هک هجا زوم زرد نزد وچ نک ںولوا اکی دنرا
 3 ]| لو SARAN دارس ك هزه دا ال ,یډیتاراکتا |یعجاهننیدنلوا

8 

 ۱ EERE IES لار قک كنار دابزلاو |
 ورکو هراز هقالتزا كو دو بم ذو اج یادو ز×یشلاادارلاف هرارب دید

 و دید نود اش زند دف وار دیرینه |
 ذا قنا خو الا ادارات لات ض تقی ففط بال دک برک نو کانهنمه دایترالا

 و سس

 نیس یر سم اله ار تذکر لات ن رھان قا وازولیردنوکُ ورانا |
 توقف ورک نت ردج اعر ادام نمک ۱
 ِدط لو دارا زار تنکر ته دز وک ک ردفا نالو هادزوک نیھلا |
 لا سموم یک تک ۱

 لا “نو الان REPS یا یو

 جادو هوا ن وشو هزم کردن روع لوس هرم اوکو الف
 تا یم اس ور آر لا تداز لام: قمراوقولچ ابتک وقف اواوو
 خب دوز هدنلنخا ون هننا شعم شار متسک نراوهیلطقالیواوتاب انار انار اج

 2 اک فدا چک قبس ورا هتسانعم ظرافیک طعم انعم لحاف ؤو |
 سس تی

 1 نر هو ما داور رر فضا دوز هلي واوو یہود: ض انار

 یم ےہ ری نت ےج رر سس او
FEنېم ر ضف ۋاز و بۆك تاارژ یف همه هاورالآ نی زدنا خر واوا اکر  f 
 رقاد داش لهد ی ریغوذدوزازهلماوق ۇ دع "نالواهرز

 نه واو ی ناو هل دیور زدوبلاح درو ره گرا
 ایپ دف ءاز دقت ندا عار :دناطخ :تناللع فاکو تماغمز و لو ہو را ع داود

 ۳ و لعف مس دورارتر تند تلوحفم ار 6ور اكد فا فا دبور و
 اتفو ون ایا زرا رس دال وا طاری

 ۳ كر و مانو ید رنو خان وا نکا الاول از رخ اوا ین
 رولدا طناز دل اورو ازېزىدلوا بوم ہر ز وا تر فله نیا

 ۱ ورورد ملا ئ زز درازا یدو تار د كولو در دمت نود ور دور
 ۱ اوت اشورلوا تف ضس ا او مک دَور

 وج ہو سم روا ناتو لا قرار

 a hemt ثرذیدلو اونو او لاح نان یدلوا غاغا

 او خار دا یس نوف یک بد باقر ید بقا برشف تیبا
e o a er ی تعا 

 و نفخ
۱ 



<o 
aeےس ےہ ہہ سہ ۔۔ _ سج ا_س دس ےہ  

 نوک تار یک نہج یر مراقب برک اخو
 زادت نط اط کز د هنتک ل وشهر روا زو یزعرس صف لغلاو بد شت بلا دو یزسکت ك قاق
 قافوا نب ةد كن رالف ى لب هلبا هرونصفم لاوە *ء ارو ہلمہ منبع ىز غ رمو هرا وهب او

 قلا دو رنک ك نة رمه ةي دراو ى که بدال وایروس ل فسا کر پوک لوشهلیض كفاق دوقارلا دب راه |
 نر دناالط نفر اینک اتومات ]هواوی تیاض کارا وک وش لب تب دشت كن كابو ہانی ینا
 هلن وکیم كنافویمف كنار دوز ردیخچ هل موتا برس کح او هلنبتمف داور دیفاورا ندیرعمو ۱

 ۳ ءالادکر لاق یوا نکس اهم تفاکو کنار دوک ال یسکیراث آط نمرکد هدنآ هکر ټغاطز |
 عی ةر مظلل اف ماقا اذا نیمشلا ةتيفسلاو حیا كلذ کجو نك ئا لوالا بابلانمادوکد |
 دارا زا وب هشم روبی یک و ها قلب مک رب نیلا ت دکر سلوا ہداوتسا شکم |
 دکوو نار لا دکر لاقب هر وطرناز یز ہا هکر اربد هبوزازت لوش دکآ ارو هروط هدنناکم هک فره ||

 .تفاکو هلیصف ك نارو تإ دك ارملا رزبد هغلوا نک ات هلبا نمو هلسهماد دهوا دهاذآ موم

 یم كفاکو هلبصف كنار .دوکر الا نکا زیزفغدوخ اب ناسنا هد و ےہ
 . | ہللمافم ہم اکق ان ول ت وک لزافو ین تل نفس و ةۃولع یا دوکر ةنفح لاقب قانچ نا

 دہ زا تالادو نوک كو یرسک كنار اد دعا تولوا لاس ن رشت آهک هنر اب
 || یرتنک تابوت نوک كارو یتف ك نس هادمرالآهنسانسم لک کا -هلدمكفلاو یزیسک. ||
 ینوکس كيمویرسک یار یدمرزا ردتغل هد هتيم انعم لک کلر وا یز اف وا ام فار |
 دیمرالا ہلکا جا تیقضو یانعم نددامركلاهیاددمردامر لقب هنس اعم تله یک علا دو ||
 هلواذزب قنعرف یخی ملوا دکتر لک هکر د هندن لوش هلیعقف كې وز نفوکس لو |
 كیزمو خضدار "مو نب هتشوخهو هلیدم کنلاو هبنوکم كيمو یف ا اد ددا نیو |

 درا لاتبقلوارنقف هلپنوکس كنادو هلپ ٹیک کن ةزمه دامرالاا ہنسا سن ضوعز نت
 ل ۈخا ٰیٰوش لالا قو ققار ذلکییهنننرب هلن وک كنازد یہ كن دم ا شراب
 كيا نامی تن یدمروتکقکولص مدقدلوابب فهم بور و ثر یل مپ دمے ا
 هل دب دننو ف كن هبا مو یخ دلادویضمتدملآ رد دنسابعم كروت ماع ناشتے |
 نارن:دهغل والزان دوس ہدچات پف دیمرتورار ؤغازب هنبرزوا شن آنا هک هتینیزاکدیدیببماب لکز |
 هال سأر لص عرضتامنالبرخنه هلن هناف قابرالا یهیایزییف نا تدمر لقب |
 نه قبر وز زاغاب هی وب كنغا زتو و تی زوفهکم دی دوش روم رنک ك نارد يج قیر قا او ||
 مانع ارم تک اموال ر دوخت دوا نکع یهلغابءدعارضا تا ینی ہا ال هستم ||
 ۃدامرلا' دق هک جو یا ہر دمزاب ةاشلاو را کسر سر افر تیدمالا |

 مولا اطهر لانبقب ناک مددهتتانعم تی ترا یدتیا تیکسلانیاو هنمادنعم ملال كنار
 | اتا بابا نم !دمز دمرتو منغلاتدمرو یاب یادم و دمو

 | نفی درب .قوقضیکرد ی اص عیقضو عیعصوا ڈر نم ریل
 ]| هتیردواقلخهدنآهکردرللپلوش هدامزا ا یک ابر مع ون
 ]| دمر لاقبقیوغا نوک نشر دمزا. هنچ هل یر هدننامز باعا نیرع یدیشلوا قلتفاجب

 ||| هنسک نایوغآ یزوکهل ملک لب و یف عن تر هایم تجاهاذ بز بابا مادی
 هو ٹر رب اک هکر جور ات. تہ ا یز زرد د داب و

 دهرالا رد هنسانحمریغتم هرس بجو بستان سو یاد ملقب ئن 2
 ۱ تمہ دعا نیع مقلیمرانلاق غضا یزوک غیا وکار |

 جی

EEE E 



 دقر

 شل

 باقر

A 

 یر دعاوزا هوا مالک ر هبهنسک لوش او زا ناجا

 اش قلا بی بو باد ا 2 دعزاو هو عو یا ار عا
 ۱ 07 ما تا داغر الا ۳ و امہات

 نا ج0۵ دانا يب او افاو یر نم دغر یاو روا وا مضر ۱
 و ےک تر هضم مر دو رج ا

 او یک نزم: یادعرالا,ںویلوا لکا بولیردشرا ان باکو نوید رد
RES۱ و رنو شدت ره تانک نہیعا +8 بو ولو هرز وا آن وو 6 دیک لو ریو ہو ار اک کا یا لا داما يج ییا وو پو 3  

 ا نیس هنری ا ده[ شش ت واطع هلن و اف 209 2
 در تا خو ےک اپ ی را در لان
 ۲ ۰ و وک ٰیلع .دفازلا توا فو 1 توان از رك عو تر

 عملا ولرم

 مچ هک ید دویدن زل وش درون ارور ولو فا ِ ۱ طا تابه ی در ظن یشن 8
 وقت انوا 1 داخ رج او طب لک تب

 یب ید دورود هر هکر دهقان لوش يٍ لیت كنار .دوخل هب 2 بیل +
 منسٹر سارا هرابزبلوش هل سا اد هدان ا
 ۱ ا فان کل ود لو یورو لاس ا دمدنقدلغ

EE ۱ءاع ۳9 روراقیچ لامرادنمر نیب ایام امی دفیاط شش شم ہدنیلعاجن  

 2 ا ار یهیاقس جر یت نوعا جاجبک یر ۰ ۱

7 

 دم : ہت !ندیداتو طاش ۱

 ہادسن

 SST رس ان
 یه ا تام دعب هی دفاورآ در
 و ادم میم تار رک هک

 نا اد ربسنلوآدیاومدب :
 ساسان ستار درا

 تو
 و لا هنج درد ینو ین توی

% e 
 ا ا نەز تک

 7 ین ا و دیو ی ید ۳
PARیا ایپ نوا او فون سک  

 "22 واع ازمه داقرذا TANE کشم او و

۱ 3 
 ہا
 هم



 ہک... ۱
 ی + تی لس سپچںىکپبمیغتك"'۔ pdms سس ےوسموحس-سو یس تو سعود

SET TT TTI |۳:۳  
 :RE رک ك از هيترو اول اقا دراو غلات ماتک نالوا دان نال |
 او اد وفا لاو هفت 9 هل شوفر فیت زد در نو ۱
 PR تہ یم از یل تک ڈرا سام طرفو قان EO ا

 ETAT سو ور ا ف

 لر ۳ زظ رتنالوا رو لپ ہر رسو سا

 ECS اگ وا از ار كه رک دمو غججو تجباو هد ۱
 کلمه ایت واخن املا را 7 ات زس دمو سا
 دق كازو اکا ڈ اش تن یم یر دا رش و

 FRIES تل وکتور دنده اس
 داسو کار وع نما راکٹ کر دو ىرلارى دا |
 ٹي دن نیا صنم ود نوک توت 9و بدا وص هودربا داوود ا

 اک تال تو فرانس دا ہر سس یس رس ےہ ||
ETكداضو و كار تر ةد مزا ةنماعمیا اف قو رک هرز  

 نير ہ0ا و او یم عار نامی زوشمكلوا ید ٩ادیص ادا ۱

 عقد و جا لب رح داضر شر سس ا ۱

 اادعرآ لو تت اا لع نضزالا تش تنا نادر ةوصر را 1
 تم فلب ۳۹2 ور ولد شا نت ولتهکر دراو ال ۇش :

 ا رسک کدو یخ دو فک اظ توا ها نوت یروشناذ زا ||
 هرات ناوت ةر نت یادتون اغوا یز دعز واز یر کر دنولبلوش

 لاما هنر وط ورود ماسی مز هنشاوالاتختما هدام نم, تن ۳ هان اتخ
 لااقل نتا تره TETER زو بیل
 كر 3 ۳۳1 ۲ زدیدآ 7 كلمات وص ننزل هدعازوش د دعوآوددهتیاقرو

 كرو وگو قرو دعر مینا ظاهرا موقلادغرالابك کج دع کس دو یر 1

 سم س

 دسر السا

 r را ےک اھ ف لا فن و و دیدهتو تقراو ءامسا تدعرالاتقن را فا 1

 قول دا دراو را او تیر یا ناو رو اما عر 1
 اکہ د وما تان مد د امر او یدیر دس ٹکا دا ءدمَنلوا لالدتس اهلا ۶اتس | 1

 زود یت فلا تم تهراو هدر هنخا یالوهس شبا رمل چزانصزا لاف | أ
 تف عفو رد کفر زرا كان بود شد سواران ساز

 | درا لا سام ارضا کم رد هل :وکس كنار وملبرشک زنه داشت رال الريد ةف
 تی هنمودنن انشا کرد ز دما وک كن یرشک از عزا

 كم الو دلبقف كو مم دا نیلصو ر د لطافت 3اھ زاد لا وه کل دلصا
 E ید كلا دو لینوکس كاع رنک از کال رد

 ER یاد ولا ا از ودیودای ا نک دو کن
 مارا رد 00 1 کج زا زر قتصا فن
 هک رس تار ندا ست یخ شکم هی
 "۱ ھ7 دن قلا از5 شی وقتا

 یب

 دعر -



٦ 

 هدر

 دشر

 0002 راب یر تکه ابر رت فیل ناردن هرج نالا |

 نات»دکلتکی نخ ها باشلادوخر لحجر لاش ن هتسکنالوا المیرلککتولواولتا ۱

< 

۷۳۹ 

 ۱ TPES درا. رولوا كىلو هنر هدیدشن كنابو یخ ہم ||
 | ينج لاۋا صعب یخ دضهب تعض وو متد ضن یا لوالا بل عمان عانا نير لاب ونساضم |[

 خفا را اتم نا هلن وكس ك نارو یف کیم دون اتکا یف كلل دنا ضعب ||
 الم 2 نوتیطبال ابر هاسلایلعاکرت قیر بلو از داق هکعز ونک یراعات ہک دهنسافعض تلخ ||

 _ | ارداق ہکیروٹکٰ راعانف هکر دزلفنیکلوشهلپرسک نهان نوکس ك نارو ىع کوه تر |
 . | دات نيبال دن رمان الف تکر لاقب هلو ا دوجتومیراراوط كہ دبا لیمحت نکل |
 ۳ و یوکس تانرو عف کم دیرم ید تیا تیکسلا نا یدراشیھبالیمحن نکلو یدرا شا بوت ۱

 | ویر کا نل ردندنرامسا نالسرادُ رموزدد دو ابضداتنیپ ول ردیها تالحرو هک 4 ہضم | ۱

 هلیرسکت هیه :داترالا راز لاقت هریرخآ بولوا مقم هدرز هکر دتعاجچرب نادقیالخ هبنوکس
 ہددخلوا بز هنیروغ كلۋب رنزاقوبف دانراووماقایا موقلادلرالاقبا قلوا میقم ابتوکس نارو
 ناسزالا را اودذیغا اركان هلن هد یززو یزلا اوغلبیااودنرا حول فتح ا لات ةیراربد ۱

 "شد وک او یک اد دؤح راا دعرائا ةمأر درا اه اند اجرا رت یا

3 

 | ەنىكن الواو ە
 ایر یر هلتتعف درلاو لطف كنار درا تروعنالوارو هزان ةهدوخرا ||
 وف یټ هنو هلدزمالف لافت ہللا لاق وهف رص یا لوالابابلانم ادرموادر هدر هبه چو نچە درا ||
 اک از اندرو تارع اک یر نیک IP وج و تا

 TPN یش لایکی ذر رواکم نما نمازب درو عجر یا ناوخت هیلادرو |[
 | كلادو هلینوکس كا رو ع كيه هدودزابا لانعانم ۶ یش عم میق یا: دو ہھجو یو3 سج یادرا

 ٢ ںی ترس چپ وت رونلواقالطا د ہن یا هدودرمو تروعنلیربو قالط هلع ||

 ۱ یس ہت لوعقمو یک فول رد ر دصم هنیبانعم .در.دودرلا"نوهکیبنود ۱

 یا راب را دودزم لجتر لاق رار ولڪتص هد هنس انعم رم ړو ډز مورد هنس انعم كيا لار
 والا دو هنتقف در ققار هد دره وکس كلراروهلیقف دراز دادن دادزلا ويدل رغلادباخ یف

 ۱ کین كنار و هی ل ىكەن ەز زمه دادتزالا ددزفادادرا وا ادیدرت ہددز لابش / نمو هوډ هد درت هل ا

 ائ RE تادتسالا جت دفع زا دیر لنياعوجر

 ۱ نا دازب اه لقب قیر وب یہ ار دیدشن كل دو ىف كن دز هیلع درب نإ هلأ یا یڈلاہدرتسا ا
 | ةدازآ هلفنا ىا هل يلعدرارمالاا ذه لاب دنس انعم م فنا هلن ہدرالآ :درالا حفلا ود انا
 اش مند درب در هلیربسک كنار ہدازا: عوخرالو هال یا ہلۃدازالما ایل اقیہ ہا نعم ||

e0 "تدرو نددادترا ردعسا لریدیخد هدهغل و ادنرمت درولوالا بابلا نم  | 

 قلا دنرف كلذ کک هل ربکت اتو كنه د ادنرالا لوت در مر وغط زرد دهنیس 1ولی دوس ||
 را اداذرم یه اھ رغ وةاشلاة درا اقىن وية نالوا اویس ھن سک ناروی بی د ذرا ۱

 | ثالوا صبر خدعامنذز مو نابض غ ەچ ولا دره ن الف ءال اقىر ار ار دهد هب ھنشک نالوالرقدینویدربو |
 : كفلو | توغرا همت كنار داشرا اش را :هلوا قوخ نو مک زبد مز ؟دالوشدردوهنپ اتم یش نک ۱

 الا بالا نمادشز دیر دشز لاقب كقکهلوبیرخوط هل وکس ناڈو یم كنآںیرشرا الخ
 زا | ناد شرب دشر لاغر ننه لو یر فوط کذب دا دز :ردیلب اتم كقمزا نسب كغو |

 || كنشویفف كم د شارما, ها هدشرا لاقت ا قوس هلوبیزغوط ہلب رک ك مرمه تاشزالا ||

 || هوس كاوتف ترنم درد در نیا قرص اب نجار یر |
e mr 

 یرغوط



fv 

 ۳۴ ناف هودلا یدہا كلکكةدی وذ سایقاما هنس انفه زغج دروف یزاغضن هتف كواوو یل ۱

 كثار واد بدو وس ام ھو رس تی تور سے ۱

 ن ۱

 اب لر :سهر دف فمضتهرغر دیم مسا هبدمو یم واو دواد ندنسەلسَق دابا ےس ۱

 هثسافنالوا هکنراو ہی «ودنوا ندهوذجواهلرنوکسلواوو دف كلاذ دوذلا تن ال لس) رد ۱

 لا فور دمجج لوکس كلاذو نحف كہ داؤذالا ندق هنیدخآ ۱ندنظهایدنک زدیم ]ا

 رولوا(ق وخ هسا وامجب < لزا ھنن هنشزا نا نب ا هدن اول هونا دون دونلا

 7 از کک كندز مق“ مدادالا- نا كما عنف لذت هان وكس تلاد وصف شنا نیوشتلا یدلواعقا
 هل دیذشت كوأ و خف ك لاذ .داونلاو دال نت بدان تا لب لا تن الات مد کم

 ناو ارد دو عافد هما صاح یا داوددئاذ لعر لاش هتسک نایروف فودنا تماس حق

 یت وکٹ كنارو صف کللاڈ ؛دورذ هنساسضم نانسالد لبيتك تم دودا ةن نیز یر[

 كنارو هیلوا هلو كانم و یت كنار دٴوزاودأز' ( از لسف) ردیعنا فاطر عفو

 قاشا سوا دار زولك داارالا داارالا *یجرولک ہر انغمون ید دورو رد قسد هنب دهکحدآرو ۲

 كنهزسهو نح تاازوكنات ۳ تزو+ نالوآهزا کلک دور هدوراو۶ ندآرا ناز دهغلوع افترا | |

 قامداش دۇر ةدماقمول حمار ىم اخاف كمرتد ندنککز کسو ن دنک اکر ان یتا كن هکر هلم دند شنو ی
 ثمف نالوآ ا اس ریسکیو e رب
 دات راؤ دار لاقت كدرتد ندکلرتوتنکل ]رم تالذکن دلاعتفا باب هل رسک ی ںی

 هدر یی یک كلک preg ST برو جا مع

 و و < درج سان وک < 17 بزآ د رد ارنکد نارو یف :دیج ۱ تر تم و یر ید وا |

 ىشۈقەو د نالوا وکنرززو عبدی ملط لاق هنوز زن لوكا
 ادار ادر ال اقا قل وأو لكنرزوب دادیزالا ردندن یار دش د لاکر دا دن٥" دیبا عیب رندن

 زۆر لالا مکا اودنال وا ولکنرز روندب راک ی و هلدنراهلندم كل او € زوکس بوته مارا

 بولوا هتک زده ىك ل وش اد روقرکسیاهادیر ذیها دلار ولد سا

 کرا با ودلکد لیوا ہذئاناویخراَسْوجركاَا دکلرنایلوا لون هت یگیوو هوا راھ طن ین |

1 

 هل بف للاد دواد وا نادنینطس ُهبهادتسا لدیمئآ ساباپ كن هلتیبفرت لار

 كا وسآ نایب ۳ اھت 0 :رظو اهنفش ا لبالا اد ذو انک نعهندذ لوقت كم مم هلی رشک ك لاد دابذل دایذلا

  ردراروممم مس سد یسیکیا هان و ىدا دیزواتروعنالوا لزوکو زاہد نوک كن ەز مشوى ||

 وجہ کس تم

 سس

 یزو کوک هلل دیدشتو یعض کنبو هطبتف دبزلا دن انعمزاولکنرز وزر مچ لوکس كار و لعض کنار |[
 ریعتیانالفهخ دی رت لس ر ولك هد هنسانعمرمغت دیرتو تیغ یا ءامسلاتدیرلاشقلواولتولپ ۱

 دوم فن كلاب ویب كنار دبر بعت یاب ادیت لب كن وب درنو بضخل نه

 دوذ

 دار

 دير

 وا



 نخ

 ہد

 درد

3+ 

 دود "

 rrr TIT نوک تو تفت دز WFI اذارھٹااو دیش :
 ! | | یخ هل داضو قوکس نحو یف وج: دونما و يلب رسک داضو یتخ كن ریز قا
 دان دا هلا روناوا قالطا هجاغاهزاب نلیسکس ee PL جافا وا كاپ ب وایمکی کید |

 وک هقان هلم رسک تان هزه دافخالا» ہلا یکید هکر ردچاغا قشموپ لاوش ہءإرضف كااخ |
 تلوا رکد هکر د هقانلوش دخل الات دفخا لای ةي وا هلماح هک الاحرید هکمتسوک ۱
 .ندالوا رهاظ یقلخندلوخد ہفان نغارب نیدلوهل جف كناخ دوفخا هلو هرزواتفص |
 | هلبنوکسش كمالو لب ثئاخ بیا یوم هود نالوا نی هلن یکتیس كانو یف تا تلخ |

 | هیت رولا هنساتجفر وک ش ومرونایخ یزاکد ید كوكس دلخو قلوامنادیسافب ك هنبنزپ
 | دیلعلآ و :ہلیرس کک كوز مها دالخالا لوڈلابابلا نما ادولخ یل لچرلادلج لو یو اد |
 1 کر می ادیلخت هلام دلج: هل هدلخا لاتی یل اد هلبنوکیم خو یتغ كن |
 تب ارد دةكا تمزالفو وا ہد هنمانەم قلوا معو ضوالالا داجاھکلو لات هل لا
 از یو هکر دیراقاب جاص نالوا ندای لوش هد تضف دلایل بلا هحانهب لجرایلخا
 بول وا ولشاپ هدناشاو یف كمالو یمضكيم دلم رد دلاوخ نوعی دلاق قاب هدنریرانوب |
 ۱ یا وان دوا رد سن داخ یزوباسن ناشر کر دیس كد یکی تیا ]| نادلاطا یلف فا فدلخ یف كآ  مقو لقب هنسانعم لکوک لن لالا هننکناجوف |
 بافظیرلو اھل نکساذا ل والا باہبلا نهاد وخ ي مخ زا تب جلال وا نک اس ۱

 ۱ ابا تاف وب د کیل فض كضذ رمو یم وا نکا یتا تم وجود ا تدخ تاج

 ید و یم نمو یخ نا مک یک عادی دوا كلمه داخلا

 ۲ ا دی ی و دہرح رم دن وج
 ۱ ۱ وم مہم

  neزاد هد لا لی رد هر وکلا المثل اف درفمو ی 1
 کد ندنب ول تمل یخی نف دل لود نما امید ا نوو هلو تهل هد دشت کنه د وهل رقق

 كْيلاو یت لا شد یو نانوارکد یر دا و تا جوان کد اندو لو تو |
 شر كنیئانو كنيلوا لاد نددلا خد یر و هرزوآ یزو امفقلا هلیرصف
 ]هوا قماوا یشید ما هلنبنضخ:در دلا یاب دیم ر دیا كما وی زد د رایضمبو رد نما
 رک هاو اد رد نکا بوکس اد قد ی
 قحاونیلا تماشا قو هنس انه تروع,نایلوا شید هدززفا تم هدر كف

 999 مناط روا او ها ام هلو درب تی نورمال فوج

 مک اهنسا شم كبرت لود خد دف موق ءادردو رشا دونم ندردالیکمبق با

 ]| هدیلم هرج ردەفاولشاب ليف كِلادو یوکس كارو ىردك لاد مدردلا ریشم هدرامخا
 ]نخ 2 و هررواقزواعفرار د عقد هد اع دو من مقلد ہداقلد کت یدناوا از مند ءادرد

 1 : ۲۷۳۸ هنس انعم پارت رارب دیتیدةضاربط ام
 زا ودر داذھلافیزمار نکوچ دید كنترل ا هدنزخ او پس

 8 داب دعو ,ردشفاو مرک ر دب رقصت كن لرد بوکس و زی
 | ] 1 3 5 دو هلند: دوم د روبلالامجتم نفر صتمر خو فرصتی قبال
 1. ادم 4 نوک اواوو یضكلا دوبل مج ہرذوا یباقن بن« سس

TIںیہ ےہ ہہ ںیہ تہ ےہ ےہ  



 ۲ دقت ری نه 5 دنا لا ز زدی
 | كناسو یم ورک دما كان یافت اك ادارو وردا تا |

 ۱ هدنتیط نار هل نوک تاتو فا كی دول تعابجرب نب ا

 و دلار هب رکن كالو یف علاج دلو هلی ادویقد ندیم“! ناگوار
 نج دیک لاد ادا نایغب كنود ند هنتسازپ در هلی كلا دو ینوکسنم 2 وی 0 اح

 2 ف بر مالش ارز (یدناوا نژکیئا نصف ی دیا ۃدودیح یصا كن ١ و دید

 || شوق ہا یرغوا دز دهم رد دآ كتا رند دما ق وغو یوق ن دقوف
 یخ ویا كب هدي واذ دیح دویحو زرد هد هنغوب یزمویانالواهدنزون گن نا +

 | درب رع هلی هدینانو یزنسکتلاح هوا دایخ یم یار عمر
 | نا هرزوا تسنلو یناکدب د جاق یف کت رولوا كور نود دبناجرب یزاکدید داسبح ید

 | ادای مدیا داس لاق قوا عابر هنسفر هل رکے ئای دایفماو دابخاو هلیض نم فال ردکود

E ۱ 7شاک یرغ نادنو هزر )وب شیمی نموژلرید هکر من بالو  

 ہیرو 7 ۰ و
 چرچ ڈی یبا ات یک هلم رول

 : eوک لم چے ہ02۳٣
 هلینوکم قانا و یف نناخ : ناریل (وغسمان  ITTور ووا

 " iیاب رابدخو ق نسب یاب ۳

 : لغو همکف بت یہا ابا ور ادا ۱

 ںیہ یں ںی 0
 دی د شتو مز نک الاد و یوم كي د دخلا ود سلفا د دو دلا عاد نالوا «دزوبهننسک |

 پوپ RE یر یو یاد ور :نالواقزا |

 ]| شعبه وآ بوکروا تدنس هکلوکهکر دیک م لؤش هلیرصق ناو و و اقا

 | طبی ادا قو یو شل ایام لت مت كمك :
EEوو د ەزۋ نالوامزک او عا دم دت ز ومن الوا یا  

 زن وع الو ایلنا جنین دد دتر یهو نص 2ا می
 هرفخ وةزفقتیادو خر 4 : ےن ہو

 هدر فلاش ها هتک لاله هدپسارویرسف ےب
 هاشور کلا زنا نت ی داف دوم لات د فلاتر لک نیو لا ما ہاوک |
 یعنی کیم ر ہو آ

 وا شب وخ یا مک ول وا هلو کیل موش یا رلیدن دز شعار هک :قوج

 لوید ند هکنک ن نکید نالافاوفرووم بش يا هل زره

 ہت

f 

 ددح

 درخ



 ما هوج دل د ہم : راد گم دامجاو هریغ هدندیا ||

 بات

 ]| دمار یب از دہ ےک رن ی میر لحد ید

 ۱ 3 اب ]دیس یوا تنه نیک( دیاضا ا: دیاتضیا محلادوصحع رز لاسقن نکا شلردوشن

 لگو و هدیقس قیالخ هد دال وش لواردعفاوب دغ رش تیبا لوشو
 | هلکت هکر دتلآی راکدیدقارزواهلیفقفءلداصو بر سکیم نصا. لوا توا عطق قیالح ||

 ۱ دس ےالاغب قلب رفق امز كمع نیک د امسال اواداص الا نار نیک
 ۱ خار 4 ا اوت یا لا ندیضخ لایق کیپ کیا داصحاودنمےنالناغیب | ۱

 قلا دشت لا فی هد هوای یلخو کت یا لنت لات شهد هغلوا |
 ]| كلاع ات وادب دهم فرو ها ورم ا ال توا رفتم انتا یا ۱
 الج دداضو یض كب هتعمل: داصطاوداسصم ان زاذھلاق تاب نکنم ین |

 ین نیز دو یاد سد داوا شکلک هک یبالوش
 اال اد تح لوت كا تعرم هلم نا دف او هلنوکمی تنافو یخ نل اخ "هی هزهنسکتالوا |
 ردد ا بودا تس ید زسا ارادته ادا لئ ابلان نمانادفحو ارفح ےلظااو |

 در دیا تغ رکی لفد دشن كناهو یخ كناصع د افلا کر الدش وق هود هلیتف تا هجم ءاط میلظو |

 و کشلناحو لب رسک فنه دامحالا فن یتسن كيلاو ءاعذلا ف ناقیودافحرعب |
 مم حارسا یاد دانا رایاد عا سالاو دا ناف جیا هن ینا لا كردن |
 ضط اتان هد خو ناعرا هردک نالوا زظ و نیم لنوع بقا راشد |
 یر دوغ ءانفم غوا نوا | یدرفم هدف دف رب دوک هنس ام او
 رد فرم ری وچ ہا مدت هلک ناكوارتہاذخ لینوکس كناحو |
 ۱ قید ارز هوس ی: دفا ف |
 الا یاهو دن یادسا یار خال اناو یلص تانکر هست فو ||

 یرشکكاخا 1 ا فو یب صف نیم "دف اعم ا لوڈ خد منی الا دمو
 | انت یخ ار کالو ءقاعٰيی رک: به افعال تاج یخ نیک نو سس كفاقو ||

 اماظب هتععاما مدننا لقت یول هیاکر |

 O یک رب ,هتسک |

 ۱ ون تا تدج لوق e اپ دا «رزوایباور اردا نیا |
 سیب در دصم هنس انعم كنا دار رخ رب ةدمحلا می ابا ادا
 هکر زا هری جام دین کت اجر و
 ۳ 7 ۱ 3 ام یم لب دما رد صوص | |

 ڈا ا وف لنیلوا می هد ٠ ہتکنالوا ||
 ته و دلا لا تاوان ذالج ای لاش قللواد و هست ۳ ذاخالا ردیلاقشاا

 اع هوا هاننکستیضرادا ئالد وقف ادو داضیانبجافاذکع طوم تب |
 ۲ ۳ زا 3ث جن 2ان ةو نوا یراک طللادو یف كنم اچب ردقف اومغ وجر یهو خن اد وما: ا

 وكنا دم تم سومی دفن یتیم مست لاقن ||
 “ا
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e ۳ات لاوتاڈن فل مخی ارد مرج تنور لنت تانا تالا ایا ا  

 درحیواهنابلاتلق آلا دا ارج لبالا تدر ام موق یم منم خر لبقوالضف لعی تر داق دز جب لعاودغ
 تجلی قهر تل دارد و بضغ نت دو دهم بکش ||
 یخ كيا دور. اهیطملق ذهنم جن دراج لای لرد ید هغلوارآ یرومعپ كو یدنبا |

 مت ات و ادزفم لو هنوف نوعی یا بل ر۰ا د ورح درد ر ج لاقي کمال
 ناکا تازع هرکس برو یخ احد اولک کاج دم فن ديد زا مه

 نکا وکی نهال ر عم یادی رخ کیک لافتار چ دیار جاکآ جیم ابا مدن کیک
 || موف نهی رج لج لاسق هیات دز ولو رح كدیرج دین یش ا ۱

 دنیا درج سکو کل ار دمہ اند بد فن رک اد شکستن لب در ادرج | ۱
 درد زا باز توکسو برا بالن ادرج درھید رح لاتین نعم بغل در |

 ایہ بود ESE ابو ام نر جاو فن سک تار ||

 رس سس ی سنا سش ا |
 | یعطل دما ہونا عم جا ووت غا کرک بوک بتن

 | روہظ یزاشرک ق ولير دىبا پاۋ ند ەچاج والف r اچ ْ اند ادب خم یا دی لات تن ساوا ن کسر کک هی نم و یه کہا
 | اواره وا س مري خوکو مليت كفاك ید خوک. اکا کو الوشدرحیدتییمهاهنشا |
 | ر.دشق ەد يدشن ك ابو قوکس تلارو نی نا یدرطآ لب تیز همت

 | یی لی ةد ۃدرفا ئچ نب درخت هلن تحف یدازلیا یر اقپار د
 | نناخ درا لول شلترو | شش یزاک دام یداز تاک اک دق راچ وش لب و|
 هل توک ك نادرو یف لناح دف ,هننمابنفح لبارعبم یویجمو دهلی هاست

 نم راز وکم كنار یخ كاما مرا هنا تحت رول ا هلو با نالوا دز وا

 | بم دولت موان الدا لان ییز عو کالو ابر جام يلا تيا يدوسا ||
 | باند دز اجین ایفا ۳ 2 بل بجر 1

 | تالز کا بغ تن تپ ی دفسسسس ون دی[
 يخف کلات دانا. حم یشلاتادننحو نیش ىلج ل دت لاتین ان دمی

 اا اھ ا ا - 77
 یادت وک تو نا دن یک اجا

 نان بابا ناد شنو دنیا شچ لاق دادم م دناصاو ةعاج یا ی نانو حا
 یم تنبنو یف اح و كل دنع ور هوا یرس کتیا در 1

 اچ تیپ .دش اب كلا ذك اونا یا وب فو اود نجا لاقي ىلا عت ريب دينو |
 واج وا ادامه ا لب کا ی بوتر أ

 TERES E رضاح بوند وبكل ذك ب سک شوی كم دید د
 قلخ کزن لوشا دیتا زیدان

 سیروس ها سا و تر لر رو ار ی ےس گستر

 ا

 ووو هربدمشر بودن تلارغ ق دنه وف هنبکر نت دورا ,هقان:نالوا زآ ید سیل سیعض کارو |

 || بویشو یخ رک نالوا فی عا كنود درج و دلک دز اجیربخز راد هلی

 || تنارو ین وکش تاج ی تانتزمه رجالا ۔ںولؤا قلخخ اکو زولوا ضر 1
 | در ال "ین وملهرج هلنوکم بازان یتشایلاخ ءا درا یوهتنالواهرذوا هتویزم تصوف

 ویلی

 هعانام

 یر

 تلخ

 دالا

 لاس



 ےكدصح

 درج

 لزوکر دمجب هلی كيج . :دولا ET ناو رک ها

۴ 

 ۲ نوا فو رغخیزاکد ید نارضعز هلیدیدشت كنانو یارک لاذ: ید افا :هنساسعم رولنوپ
 ۱ توا فا ا انا بابام دوتح دت ناکل اب دنحل اف قم هلنبتعض دوتطسا 1(عاخالصف
 ۱ هد اکر دندلبصا هک نعر ق دصادتح نمنالفلافن INET دخلا

 ET رسک ك ناف و هلنوکس كت هلله ءاجو یف كچم دغو ق دص دفح
 هسنسن نالو|ناف هدننیب كن هنس کا دا دیسک ینوص هکر زد هز اکی لونش لنمط ںیابا
 رلو د خد هیوفدخاو هنسانغم بش زاربد ید ةتسهجالا کن هندبسدو دخله راد ید ھغلوا عئامو

 لاسقب زراو ید هفلوا ضرامبطغو تادجوردین الصو ین دش ی دخ کار ارشوهنساشعقسأب
 ]| وادلاتددحلافنرربدیخد هکمردلب نب اتو یس امنت هنر دخولوالا بابل نمادخ دم دح
 | یرلکخ دن دخ هدخوراربد ید ةْعَمز وا یرشدخدخو لوالا :تیاسلا نم ادح اھدخا

 | EET ندانخو ندتننزتروعدجو ر دن وصعب دلوا عئامندس ارکت یشیارب
 | كا ناب یدخ تالذک هلن لوکس کراتو یعف لات .دیبصل |. ادادحندحت تیر لاقب هارک ضد دک دتا
 | نالا هتیننالوارونصمهورومد هلنرسلک+ لکل دو ته كنا دیدن 2دا کت نوک سک خا و
 ۱ یبوف 3 هلل دی دشت كنيلوالادو یم :كناع .دادطا هضراتناح نا هضرا ناکا داخ

 1 دفع ۔ویرواندنکو دتناعنم نادمقح :ةرشطیسب و زرد دا دخ ید 4ئ ادنز یەسافعم باوہ

 لوک ناو نام ورا یرتوآ نەنکودلا نت ودنیف بو دب ترا هل ایر

 1 قدح r FET فدل مەن نالوا عئاع هلنتڪف یبا نانلواعنمندب رغ و

 جیم ادادحالا اتکا ہللا دح دق هللا ا لاک ر ول د دنن نفع مار دادخ وا ئا
 1 ۶7 رر ھو ندا و ندشز ہرگصن ادلکدتبآ تافو یزا ثزوع هلئوکس كناحو
 1 :یغاضورداک+ فورس یبلک دال دلاففا باب نالوا ل اتم هدان .دعد ول

 كيما دستا نوان نا کا ادوتا لاق زر د ین5 هتل را تف دو لر دادا اد
 دشت دوم ی كيم 5اصا هداج تزوغ نا تیز رت نکا ناف ووز لرز سک اخو

 ۱ ِكعاتفل یہ ںیم ول اصلا کن یالوا با او لن وا كخبا تفلاحت
 ةدسطا لاک هد هنس انعم ناکس کک سد دخنۇراب بۇ دبلخ نوڪ غيدا او عیسرومدو ومدورّومد دانا

 |( 0007 مهو ىق كنا دلا یَع هزار ومد
 امار بار ةد فی دخت تے لبد دخن علا ورک اس

 ا - رس لوکل زر دادند لاس بضع الو ءاضراع

 ف عفو ا کا نوح رښک ك اغوا دت اھ وا کا ور هاو ند یئاتسک
 دتا ور یس كنار د ین ەي راس كاذکدا دادخو رادخهتسلاودا دخ

 | رده ده از اکو راک سا نام داد فیش لب ر دهس انعم نیکنکهرزوایاودورعوا ۱

 نزن کٹر قساقدآدعقعاو كو نک شاور رسک وارده دادتسالا
 “نکا تضغلانف : نالفدذحالاسعب لک هند لب ارس کک کانانو كن نمهدادتحالا

 ات لقب رول هدهنشنانعیاوا نافع دثغو ادارت خد ككا دو اد قف كاتو
HERI۱ ا ٹک ا دوزخ نادا آه قر ندب عہد دے کلا کو یف ناخن ادخ اذن  

 هوا قو لعن یر تدنلوردی !كرهنسکرهرزوآ زور فعل پکار قو کم ثكلادو
 ۱ دلا مالو لعفا نیعاربز یدرولوا فغاضمیدیاواهن رزوآینزوللعفرک | ۇئ داك طف یداک
 | ادص هوکس نو یخ ان درطآ فرا یدلکدندنعاضمک سس واوا وذ او سج

emسو یر و زد نم  

 ج

 ے سس

 رخ
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 لا
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 ناو یتا ںاهاچااو نوک الم یز کن سه دالا نالفدهاجلابكیاغ|
 نسحوبا ہلیدیدشن ك اب و یش كيج دیطا كیا ل۲ذ یدہجو عسو بودا یاس هبهنسنرب هل |

 هل فلج جاب او: هل سڪ كيج :ناسیطاو لعبق نرو ییغدیج۶ ثلاقب هنساتعم ۱ 8

 در د قد ہراناد مرش دایحو ينساه مزادیجردعج سد یسیکیا سایقلاربغ لع ها ةر مهو

 خد ی جال اجد وجو ادوج مطمل ااج لوقت قاب رومغ ہونا هلت وکس کواوو یخ كپج دولا
 هرزوا كلوا انا یک یکیدلک فک یجب كبح اص هنسانهمزار ومنين اغير زوا كلوا رول ڪ
 لوشهلبع ك بجو یعف كب هدوجا نب دب نی نط مانے طو د و جءاعخانل تجاه لقب وصف ناف

ا م هد وع یف صرالا تدتج لاعب هلوا شغا روم واک هکر درب
 لاقل د موج ليم كيج د دول

 لزفو لا لثم ةنسانعمل اد عو جر اک ید یجج لداوچ دوجوا دوج دو هلاع لسچرلاداج
 ءان هنخددلوا بلغ فرج ٰیدنلوا فب ینمضص كواونال وا ہددوج هنسافعم اغف یدرآ كشاب

 هل هل مې مارو هل يف لنوراووروفوراو لمدوجۃ وس لاب روک ید یوم مچلداوخ و
 هثن "وسهنشک ن الواد ضوج هلبفیفتو الصف کوا وو لمج ادا وجا تزوع لالوا عارا دت

 دا وج ةر قعر لافي ولك یو مخ ان یهب اوج و داوج ةَأ رها لا ةن ر ونلوآ قالطا ید 3

 ر ونلوا قالطا هنو مو هر کش زمربد ید هنادمرشداوج وادایبج اقعو نیداوجنیتععوا ۱

fكنس ەفئاط عیتردیدآ | خاطر ددفر شد ای و نان رانا درمرشر دین اوج. ہایجالا  

 یخ كن هلم ېم نیعو یم كشف امار د ن اعقیعق ءزب بدر ط زس ہکت نونصغِلدزوط هد یرانآ ۱

 داوجالا دولکەخبا بت ییجردندنراکب نملیددش و یف او لات لت ی نت ےہ
 هنسانعم را درم وحر دراعچ هلن نیبک دنا :ایادوایرکسدكوا تبحر مت سه ادا

 انکم تاج ةدوجا ردیجكداوج كلر كص لدم ِكْملاو یف واوو : 3-2

 اعدارز اصادا لوال بابا نمت دوجبدونرفلاداج لای نم عمبلقل دید و یه

RPT Oهکر و ناب ہدوجوادیّجَراصیة هدوج < ىلا داخ لاقي  

 هنس انعم شطع قماس وضەلی كيج دالا ادوج دو تول! دن اج لاقل زاید ید
 هل بقف كيج ةد ولجا ؛شطعل اب فصنا یا لوم جلا مانا قل داس لورا دبج هنم لوق

 ةذوج دا دپچ لاش رار د یخو ہداقازہوص + هدوجوهدوج یشلاداچ لاقي یو زر ۱
 لج .ون ترض جاکر ديما خاطر نو نراغاطء هرب | رج لیدی دشت كابو یم كوج ىد ولا شطعیا

 ا ٹی" ناسا

 یدو ىلع ثوتساو شعاو ردنع وطرارق هدنآ بودپا قلعم اکا یک دلتا ےب

 لوطاو لاطا مكت زرندیخد تدوجا هر وواکو داف فلج لا لو ند ہک اوبا |
 دکمرب و هګ اوبا هداجاو هرزوا لالعا مدعو العا رار د نیلاو نالاو ییطاو با ۲ لوح حاوی ۱

 اجرا تدواج لاق ملا درموچ ةدواجلا ادیجهتددع یا“ ولا ث

 یف كبج ءادیطنا جا دیچا لر لات هنسک لز کوب بوکس کب تو یف کار دیہقآ

 ۱ دش ندش ومدرفم عارضاحرما ىدوخادوخاي نوچ تلقب خفد ر دز

 قمبر داود سرق جم ناک اما لجرلاداجا لات قلو ج اض تآرار یک قلعه || ةداجالا ہوا شیوا ل خاد مال فلا زوج نک یط هوش قدوچ نیم بولت

 | سان تیوب لا رکتانزو ىلع دیو ادایج هبطعایارادج ال لود
 هرزوا تالونا | بلاغ یرعش کود هرعاش لوش ۴ ؟كکایم را

 ۱ قالَسر هد اصیسالا هلوا

 || ف كەزى دایجالا هنساعمقنعنوی ہنر سککیج دیا بیع کدو انا
 ]| قلوا لنوکبولوا نوا نوین هلنہتجن دیا ہاری دی تا دبج هلبنوکس كيجو

۱ 

 ےس داس ےس ہے حس

0 

 تک



 لزوم

 لھج

 و موم مو نیا کیدر ونک ت فاطاا

 وملاك دمج دج الفت الو کتا |[

 ئ٣۳٤

 تما

 ra هزوا زا ]۳ ی
 یک ضعهیارشع هدیه یمن نوکسو میخ منو هدیلواهنیتض داو دیبا :ودنزهبابنددجج ||

 | لود تخم ۰ داججاو داجالا هلوا كنکوب بواوا لر هکر زب دەز لوس
 ]لود هبفلوج اا یکی یدلک حاعرو حاعرا یت كحر ر دەچن كجه دنا لاش کک ||
 ات یاب روهه دوس دلا آ هکر دهقان ل وش و هلوا شهاب ر وهل غناکا کر درا |

 ۶۴ ی زب دهد اجرا ەت عدد هن ەن ىك نالوا لتخ د اجب ةن ۇاد اچ قا

 واز د)ودعمندردصموارب زیدلوا یم هرز واتسک دن رزوا یزولاعف داچا ۱

 ا کا امہ سل رخ یر مادون فال کی راکیدبد ۱

 ا

۱ 

 جو سس وک لوڈ هبط كيمو غك وج دو جلا ذس ا یم جز ولو
 | لا هراقفوجآلیصعفا غ هان وکش عج وی لزوم: ملا" اهلممذالیاد وج نیعلاق

 ۱ ملک د دبی روف کا هلم مهار و كن هد > ومان م رو دنس انعم مو ناک ن اوا

 نتيا ەدێقوقوغصاەدنام زالوایآ ی دان وهلو ا لخا د هنآ ید اج هکر د هننک لوا دمج ی دتا ||

 | ى فض كونا ردن اوعاوراصن هلنوکس نا وع تا :یدہاراش میدان |
 ۳ تب :عجلذا دونطادنج لاقب كا عج وک کام وفك نات هیت ا |

 هةلة دندر قنخ حافرالا ثي دابا فورکبص شاوا مج زدی دش هلو یقف كوجو نهم ۱

 ۱ لاخر لادلار نکی نشد دانجاذ سج ماشلا لاقی ەنمانعم را رکسع یو چدن لوکس لوجو یف
 ۱ :iii ۳ اقلازسکی ني رسنفوڈلمہملاداصلاو ملا ںوکسوڈلمہماءاطازسکب صض جا ۱

 ا ےک دو REDE ریس رم رو اوج
۱ 

 ۲ شہ یرکسعلف رش ماش نیما وا مجیک ۔رکسعو ہد هر هش ناشناوارک: دو یع |

 تقاطنانوکس ك اهومابعضو حقك يج ده اوا ده هان دیدآ لر مشرف دنج ۱

 فدا ارفف و دلم مهدمجو مهدهجالا نودالنذلاو ءدنلوڈو: كی اغتیراب 1

 رخ انت دناوق ملازم قده دج اخف دج و رهنما تقاط ضد مج
 ۃادادہج ات ر ولك دهنسانعمت 2

 اذک 1 لادهخلاف اهل هددجو كم اجن بو ادقاطقوفرساف

 دم دیو تی |نیفتاقهلج لدوس دهمح ولا ؤەیفدحیا
 بله اعلی پچ هنیهتشایا:ماعطلاتدلهجلاف قلوا ہرژوا اہتغا
 5 ےااذا ثلا لا بابلا نم اعطا ث دم لوقت كم قوحیماعطدهجو

 بقا اص الاتش و ةا ن٠ہدوہ غلبب تا لعل ج ىا لوه لل الا عل ع لج زا

REج ا رومى  

 رتسیزاوطهلنوکس تاپجویرسک زمہ داہجالا اوس یوم ممشبطدهج

r 

 اېن فش واد و شف آیا ہل وکم كجو یم یم دوما یپتنایا ماغطلادہ الا
 7 اچ متن دم ا عطار رسک کيا ده یعا زولك« دونما تسوو تفاطدونمگوهنسک زا

 راوط یش لالا دمج یادیهجیعرملاغیذنسن شه رسک اھو یضف كوچ اے ہلاک
 روئی ہدملجلا هاج انسان دبلص ضرر بش نوچ اپ لا ہذا

 -۔-تسْع سہ یے یے پۓوۓےہےجچہچجےسےس ے ی را ی سس

۰+ 
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 ہرؤزح لای املف هناش لس لاقباک هر وز دلجل ات یراق نیرو كنود ج رکتا نزو 1

 ناکا ذا ذل یار لاغہ مکس لا تدهمروا ہک ها اردو اللا و ی نی دلما ۱
 لاسقن دارت: هیر د هک لبن زق مروا هلبنوکسكمالو یف كيج ر دلا .بوضلا نم عرصال ||
 رد جو هوس أربرض دهن هم لا میل با ماو ہہ رض یاد دل اچ |

 هرکصندججیالر زی د ځد دص هکر ولوا هاکو یک یاب نما نمر داس متر ارزو ځو هد
 یردلوش هلي 2 كمالو هل رس ڪش وچ لا ننلوا نکا هک دو انچ دارن

 لنت هلی نزواهښ نوي نگو اص ناص هلکت !تروج ناب n د
 وا وا 4 اير رر كيڪض از ول یر د رز بول وص ند وراك غاز دردی لوش |

 دراناهکحت :ززبدہلەقا:یرہالوشدلجوداوا مار هینازوب یودبویلوفوق و |

 ضرب د ید هرب لر دلجو هنس انعم قار ید و لذا هلن پف لا دلو دوو ئدالوا |
 هلنوک یو یت زمہ اجال ہزمابتم تالص زد دخول دجون اتع هم[
 کرا رد هژنیت دزاینالاو لینوکس توجو یف كة زمه دالا. .ر دهتسانع ا

 ییجكدبلج دالسجاو هو دج یچ یا لر ادالجا لاقب واك6 د هنس نعت نی دال جاو ہاشم |
 كلکو ناه نج ةدالطا هنس ندب تلاد لبق كنا ديلا .هنسام سو ردا

 دلا زد اوج ئل کرک كالو یف كيج:دیذسا سمانط!بابلا ءلجرلا دلچ لام
 | یخ بم ولو ات دو دخل و ض نج رنو ھو سا مال ی

 | ەلىنە ءان فولحتو دهند ام قاردا هرز واقل واز دص کل وةعمو هعمو فو

 ۱ ہنس انعم كلبا قلر داہبناج و ڪڪ یر دشت و یض كم وق كنات دلها

 | كمالو خط كبغ: ةا و تا فون مو داد زود

 | دلت الان : روا هل وکس ك7 وف نةما ادالتتحالا + 7
 | لوٹ ہدلخوءاؤافلغامداب :زیبولس کر ددقانز لن وکن کالو یف كېچ ˆ دل
 نالوا برج ید وس یچكئدطا هل سک کج اللا ؟هیلوایس زود دوز

 هلیعص كمال و یش نلیچ یدوللناژو دی خد هنن راج اغاز کیس سرش

 هاو هبقد رقاو ندندنرلب وکه هیقیرفا هک لوا بوبنم هیوکف وزعم هلک عد دول - هک اربد هد |

 ۳ كيج لیلا ماضی یدولطالقتالو زدیم ازہش ض وصخدعنو

 هنبار زوار بوغان دک کما دت هکر وتوط» لرش لواذ یتا زة نا ا
 ةدولحلا هنسانعمیدعابیعاره هاش نو بل زا توت

 یف ك مالو یم كی> یدننطا هلو تان یخازق رزوابکز ده لوشلوکم
 تلادوع دویزک ند اخو یف كمال و ضم لالا نیا تکنو

FRETکوچ .دعرلسا هنابونار اوا بونآ بور وکی ودنک هکو  

 لوش هلن رک كنيعونمنع كيج .دعالطا یال: ہنسن نال وا یک دب نه

 ردیعسا ك ضو مزا ليف كهج ولحس رایج 4 ةف لیخ ا

 رنک ل بارار دید هینودقوحو هن وحو ہنس اشعه دایق هیت شوم و ۱

 كيدو یف كچ . دیمالخ!تاذ ماف تاک کدی كوبرا ہل
 ]نو نیبزامکو شن الواز و بوکو لم ال نوکس لو یخ كی خیا ناپ ہا ععف مر لودتک |
 لالا: زؤاکہد ہتماتغر وه و دنا وقت ندم نیا r ہین ُ
 ١ واش مس راہ ی ےک زرا اف |

 ئ٠

 دعلج

2 



۰ 
 سس ی س

 | یرداام لاسقب رواکەدەنسانعم شالواز+وییلوآ تان ادحاوک او دن ۱

 | ناتداریطآ ار دهن انعم بهذا هلی هلسه» هارو مهم نیعراع یه ایه ذ نانا یایاهراع دار 1یا
 2 ڈیجو ی یم ةدورے ا یدیارا یادت در هک ی ذی هدنز اس یبا لن ضف

 8 لا لڅ صرالاتدرجلاع لوا نیا عیاض بو کیا ا هک دزب لوش لن وکس

 ور لقب غآ ینر اند هد هکر هکر ارب ذهب هنس ل وش دورو اه ابتدا ا لکی فا لوھ لا

 | كنك هلبرتنکنارویتفليج درطا هنطب یکتشافدارطا لکااذااضیا لوما لیبناسنالا

 )اترا قنباطوا هد وکهنوکم لزو ین لپ در. ونک ناب شا ای نووی کیچ ۱
 | چ نیش ارشو دار | لک نم یرشاذآ ین بابل نەادزچ ل لا درج لاقب ناک کچ قمقچ
 | ادو هی كنزو ینوکس . كيج یعض كم ده اهر قمق رابط وس بال اپ

 دلو دنهل تىت دسطا ع. ایلنا الاق كعاټع درلو

Peنام ددیخیو زارا وباب وبدلکنآ ہک رب د ید هنس والم  
 هد قع اتاق ردند عبار بابک ن ددیسجم مدلا هی دسج ر واک ید ردصم تلل ذک بجو رارید
 ]] ع نما دا ناف رباب لب رسک ٹ لذک ك نسو ضف كج داو هاب ریسک پس اس اطا
 ]ی SATE اینم رجا یزمرف هلیقف ك نېو لینوکس كوو
 الف بودنج ا! لا قعاب وز هل وز لب نسک ك زمہ داسجالا الا ییچ لین ما دس اچار لا
 ف نننسو هلیرسک ج تاسلا .نارفعز هلی ر بک ك يج .داطا غبصلا نم عشاذااداسجا
 ایا خا ل اف رد ذوخ :اهنددسچاوب ریز یدہا دس ہدنلصاوب e پ

 دا دبا بد نمرجا یا هلادسچ ال مهل جرخان للمنہاوف قرض لاو دب
 اب لاش لا حروف جایص ھو كنپعو كي دوما ندیمما كتر نیسلاویطا فو ||

 اھ جاصنالوا قجروقهلنوکبسب كنعو یتفتیج نیل قدوعج || ٠
 کوی ' وم لدن يەج هلن وک كنیعو یخ كو < هدعطا دحل جر لاستتہاوا لچاص حر وفا[.

 لر هنوز یتالدجیو نییلابعج کن اما رونلوا قالب نیک نالواع کد عج هکر ولوا
 الی ذی رک ید زعیذ ولوا اکو راز هنپ روا قمر لو ولو دانم 1

 الت دع یر لاير واک هدنسانعم عالم دعج و تب دنرانکەردوکںییزواعوارب ||
 ۰ جمع الی دلو قوچ نبوت وددعجودنمانعمام رخ نالوا الم ر دم: میکس

 بوم ے عزکنلنزو ىلع دیعصا |: درود كنم ودا هلنبتعفر وری یا.

 وف هب نی الد ہداعجاباو بنو کس تنبعو ضف كوج هدعجابآ ادمین هح انچ ہدعج |
 هلن قو ردقوبیزرف لا هدامجو هدیچكدروفبک ااحهنسانعم باد دیک ||

 EE REI EET ہوس جل
 یا سچ هدعج ید همت نابروسوزج نوتیاواود ۹

 اوج یس سسر ران [یدعج هفیان رد هبصعص نیدعیز نر ب فک عج
 و هوډ قو کپ یک بم دم له او عقاوهنی رز وا یرب یر ا رتفلتدومچ

 | هلوکسكمالویزسک كج دالا راربد ه لرد هکپ وک لیجاصندنزغآ هود هلا چ٣ نیغو ی كمال ۱
 زوکم اذیت كیج هدلطل هنسابنعهزابز دز ږی چت دلج ہل دول چای ود

 | عا ۱ مش ترو رض ر شاف ویک مال هدر منا ضعپاماو ندید او كدلج ||
 که شمار هدیا كر خم هتک رج پف اف ینالوا نکاسهدهیفاف ||
 ابنیه اما یکی نب هوا تفاوت رتن |

 تسس

۶ ۱ ۲ 
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 | ہرارعصر یوصءادجو ہنساسنتعم ید ةریفصتروع نالوا كجوک یسهمهلباهدو دم فلاو بف 1
 کر ول نوش دهن كلا دو نف كيج 5و دبا اھ ءامالیا ءادح ه الف هنهلاف زرد حد |

 زدراووهر ولدا ب 1 تالک هد هکر دما فض ور :دوادجو یزسکسکج تدشلوا زاید وی |

 نۇر ىكر او د دو دج موب هشارغوایاواهکر شما شارغوا هرکی را هدنز وا كنوص لواو ۱
 ردیمجب لدودخ لصف باچا نارا ژدرالغوا كنهن مات لا وزار ول 7 هلیرکب ردشلواقا و

 ءاذخحلا اد دی كہ اصو یف كي اردو نوک وشوا لامعتسا هدنوبف دودج رغد دودج هپ کو ۱
 د را :نوصخبدلوا صراع بیعو هوا شک یدو كا هک ردنوبفلوش هلی دم كفلاو هيف كنج |

giaoةدرطا و ديما: ثكمن ام دلانا وطور وا  
 ال ادو كندز دیک رجال ۱

 زط اوو یخ 5 كا «یواجالا دو ةدرج > ضرا لایق هات هم

 دن فک آلو رجال  هدنمسج هک دهننکلوش درچاور یك رچا |
 | )سوره رنک تم نجمه درام .ردندنس هددپح.تافصکنآ وا
 هک! داحر بشم والا نا غارب كنآ هک دار لا شکار ور ای ۱

 || لیج تا هلیراخف تز هل هد ناعوهلعهم نیس زاد فسر زی ددب رچاکاہیفلوا
 کو کوش و ون نبش ین تلاش ید اسکار

 نیم دور دونی ان عمان هنشرازند دن رخ ند مل ماقتو ر دش ین ها دا نر

 ملحق یا هزاب قباقنالویونصلرض كپج هرس برگی خا ۱
 بیس یادونر اف فلاح راب اد قند هنلبقلتفو موش ی و

 Rs و 6پ دمت جیب ' كي : 2

 سس سس اب سس حس س

 ۰۷ ى

 سم

 ےس ےس ےہ

 هو اس یار رشات تو
Eو  RSET EEREقأ  

 کب: ناھ او لوکس لوح و یخ عز مه ؛نادرخالا نوتلوا تبلت نا ازوراج |
 نحو ین زخم و نادزچ اذه هر اما لاش یئانکلا, نار دز ابعندبآ آیدین ||

 زبخوادشی*ننولوامس اذم هجر دقت ونارادتشغىملۇا وا عقاو لا قد را ہد ھ٤ وح تق

 | درعلاو ها5 اتو ین از رض اج :درعلاو نوک نان روی کج
 قدوتنا نما نال جات ردهنساتن عه نو واه نتن د یا دن نوا :

 ضزازاردئسد هر زودزاستوآة درو یزغلا تلح زعلان دوو[
 كراو نمل هررمتا هلوا فک یواسنک هدر یکتا کف ك وج ورا عمان هو تاش |

 قتکو رکلا نزول دب زنهلآ یدبا یلن رختکن دندآ كنتووع كآرذنم ن نا
 زا رخل عبا عالصا بودنکن غادب كجناغاو ی قفرافخ نخ فقر اچ

 قازماللذرجق لا بیضی وهنس ادم یرعتیفوب وصال ادب دو ی كارو یخ کن
 بلم | ازاد سنو ت واز و ناوم یاری ۳در لا قلب ا ال هبقدج |
 یزکح د كال یربغو كتاہلینوکم كنار وێ كج نادر للا رطا انالویصتسلا 1 نوا نا
 یاد اوا تال نب ےک ا نتت ةا دار کر بل كارو كج نارطآ تان 1 تبضف ||
 فجر کلنردلکد وضع رکن هک کج دار اوز ونلواقالطا هوس ومزکذ ||

 نا من فاست مد
 ج و سس = - جس ست وےسعًٗٔچ

۰ 



 تم

 ام زا درو ها ل وش هلبلوکس وا دو یضلراسچجدیج دا ۱

GE 
e nee ee ےس r a تی ٠ے 

 FT تو ITT مولا

 Femi ارمادا لاو شالا قا دخلا لاقل اے یهنننربدادعناو
 asc هداطا بقیع ترق ادیب ترف كاوفکر قلا لع
 مت کنن نک رکو تاو اار نک وخ دا وج کن ذا لپ دب کلا دو
 ۱ رو برد تر روغ جیو هه نلرم
 3ان و لکه اد هنبازفه هل این علا با دج ل اڈنالوا ذب نضحنالف لو زا ہزطیعال

 سج وو اف جسم هی طرح
 قا او انا او شو نکا فک ویا
 رہ وس یہ وچ یر وسیم
 نواز سس لوی فر تیر هرزوا تیره یالصعنا نبی دیا كسا دجا
 ]کریم ھر دلا دال شوش اواوردک جوکہ دلو لوک نج
 فاملاارزوا ثا مار مالا قا او مالا جهنم ی دبادهج
 او , قول نوار د بق شی کم نع فاح یار مالا فہ دان اب هتم الغم هام

 ]هو یدلک بکر اک زرد طخ لو دا فرانک رم هدجوو نان او در در پشر هلت كوج
 كند هل پیج یو قوا شان ھا رطزارب د یخ هل وب هدخبو ر دفا اخ

 نیک راو لو یهر جو لی ا دی لابا نمو الات سهراب رط |
 اد ناد تک لا وا اه یار دل لاک لاج ین دلو عقاو بولوا

Dotنر 2 ۱ كيدا ابا رف  

 بقر کد راه ورک قا شنه لا کما
 م ل7 3 هزل افایاموآوبدادا ذهبتیءدتنارایضعب رب ناچ اکا نوسلوا

 3ا یلوایکب ليج ها رار د هر نالوا رکو زود هلیوکس كنبلوالادو | دمجت نور یجب كا ادت ہی کو دجادخ ا: دبش
 ۱ رد. مس مو ۶ 4
 لان اڑا یکی لی د شنو عال هویتف كوجو کلا دال هوا سکنادهاک الا
 للا لنا هد یا عر ضلاد دنا كلا ک یدو اند مدادجفوا دیدہ رام یادی د جت
 نع رنش یع ات داجاف الف تب یهو لا قاف یبادا عم الو دبدصتآو
 اف دام کلات طبل باہ دلانا لاقیو ٰیدلقوا کی ن دقت الو

 وم کجا ںیم ںی لی



 ام arin YR أ
 نص خنزو زد ښا لامعتما ید لقتسحینمجب ندراب عاما الو لا دعتسا لقت زولوا یب ات كدا |[
 ]| كاج داضو یف كن هجم نيغ ضو راد ابن نالوا وا لوکس تن هاو یتغ نام هما || ۱
 دن || نالوازآدوٹیر بل ید لینوکس وجد هلی بک لومو یخ نا ٹو اہ

 كز همه داعالاو هلینوکس انو یړس کم كز هر مه دعا هیلوا لضا نعي یس هد
 نزو یلع دولا لیلغلا ءالامر ویا نفاذ! لچیرا دما لپ الكوم ذآ هل دب شتو ۱

 ه هتشک دل روش دیو هد نر قو نت[ بولوا عجن کوچ هتیرزا هنبرزواهکز ډو 1

 ع اج تکه کز بد دهی هتسکلوشورونکوق شش
 دمانلا رادفور لکم هد اوو رک دپج ا ERN REE دملا هوا شا یط#ییسبنم ا |
 كن ایران هک ردفا اف دم ادا عرش کی توسل رغ ۱

 هلو کس یو هلی رسک شل ءزنمچ مالا زد اج 7
 دون 8 وش كا دکغو فلو لینوکس دلواوو یعق لنا ا mae شاخ

 قاوعد خواب ہنس انعم قهازمهلو بی رغمغؤولبا :بواوا یوف یفلخ بول وا ناچار دە

 رح | نی هنشوبهنبته ادواو وكس تااو ین كوج دعا(! لتجف ادا كع توو مر دمت
 ث روم و توپ ہجر درک |
 هلنوکس قلباعلو هلی كيج یا لظب مو لوادا تب ادهچ لامپارد جدت هما زو ا ب واوا لا ||
 هکر ذ دکور برکت نامو یخ نج اج ولادك لات تانک بنا حا هان |

 لوب ہر شش ER درج وع رس
 | یال دعا لاش قلوارتج' لیا کاذک هب سک ننوؤمج داجال
 1 یمالب ویا ہلبدید نیلا دو یھ وج دیدی سوم
 || ذج له اوج لاق رولک هٰدەنلبا رای دائم ټو هی مس

 | ن دقوا ررضتمن دقدراص یو عش فان دج ور دنا
 ۱ بوکس اسم عم تیاری

 ]| یب و منی اینعم ظبلخح هنییک قلب فلا هلساسعم دادا کنی
 ا بج هجا لاند واک ننام نزبکهدهاک بو زاد مشیر نکنم ک اک واک ور
 اجد شست شوش یو |

 | دریک اده زرند بد ہتیزوہ رد دجیرزایوز نالن. نج كدیدج دو بو
 کی لمه مور نالوا هتل تلور اج لا ةد دج و ناد د| فلت لی اال
 د ای ترور ماج چ ورور یک

 لب عغنلالهاداعد مک ترو لک هد ونش اتهم اناا جوز ولو | كچ

 نالوا دبفم گلی زالوا دیفیتانغ ہرانالو| غ نمی اف ها علما

 لجراپ و دا ی
 چن. مے

 اه هی سا
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 ںی

 دل
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 0 ۱ | تاک اذا لا دلبلافت یناوادکی راوط كن نسکرو عش ازبک کن زمہ دالبالا ضرالا
 || کتا ةدلابلا زولوا فلاح یکیدیدندشدنکر وتسدنواذخ اهالپالا لر داصم نحاصو ةديلب هاد

 0 ۱ قاذا با ہلخہنم ءاظو هلنا هدح وح ءار و هلی تو هلهاابتهکی که طلا قم وا نب یراق دن
 | یس ہوا قلخا مظع هکر دهنسک شب هللوکس تان اب وهلې کر هزمه هلال زدهنانعیمشلچلف
 | یدنلبلا هتساننعم ضب عو لنا آہ روصقم فلاو هلن وکسكونوهانتعف ید هوا هدومرف

 ۱ تانونو یخ كلاب دنبلا هلوا ییود بولا كېەكر دم ود لوشە لبیک تكلا دو ی وُکسكنابو مع کیس
 4 ۴ زوکس ناز خال هادینلا ی نه ؛ رفتند ر قايل ويب وکس

 أ اا یا ماو دانا 1 153 راهیان وادی دیه الا وا

 || یغهسانءر و وکلا باکس ی کک ابو تع ک اب
 A كفافو ٰیرٹنکك اٹ ةا( ات ل صف )لیلا د لالارٹک و هلافتردهنسانعم
 ۱ غلام یعدق باوا لضاحہدکلاب كون هکر لام لوڈ ہل یک مال دلاتلا ردنوا رک دبذربتشک
 | ہلتر سک ئا دالتلا ردلامنالوا ثداح هل اف وهل مم ءاط قز اتاط هکر دیضیظت لفزاط لام ونو لوا
 | ن یدالن ومن ھاٹندحا و یدباواوهدرانونییصا کام دق لام تالذکهلبصف زهره المال او
 | قلوالصاسندهدفهلتتض دولتلا ندمدق مدت اذخا لدنآرق یرانآ هکر دزهلنز لاو هروس

 ۱ و نال اب لاقب لری دید دخلوا میت :دولتو یناڈلاؤ ل والا بابل نمادولتدلت ودلع زلامادلت لاق
 كم دلتلا :الاعزضا ادالجراا لا لاتین لاک زوومه دانا" ميف ماقااذانالف
 1 هلوا شمتوط هال منکر دن ل وش رس کس كالو یف لا دیلتلا هابطف ك مالوم
 1 دم نو و شوک امت نا ینروفصو

۳2۳9۳۵۹۵۳۵ 1 
 اتالم فرد مشر هلم كی ٣و یا كنرع نامور دن ع راقد لوا نکا ننه دنآ ندی دف ثعاب

 ا كبر هکر وا کز قاوا قوغو و نر انعم دن قلاوا اهنوکس كا ءزمنه نمو یف كانال دا
 ناقو صد وربنالوا لانع دل اک ن هز مهو یتخ ان قلا روشلوازین هاتف ب ووا
 | دتا شم ه6ابتلدس كنلاوقوکس كەزىم یتهکنل :ادآتنا زور تن یادت لج ر لاغ رد
 | ی شی دیبعوباو یرتوا نفر حن هلن غف یدربد ءاصمو اد ارفام بو لق کاتدا

 ۱ ولایت دق ولوالعف هی مالکی دانا تیکییلانیاوژادقوب اٹک نخ دی :یراهندارف

 نيک از یا یره وحرونلوا نیکشنز ول اک ید ون وروزاو ءاد الا هد ودام

 : تان وم یکبادک لت ءاغنجو دامزقراذآہ کد د شاک د لکان وکار ور او دلک یکی ا هدانساارژز دہرو کک

 ]| دیزنلا رسک یا ادواربخا تدر ل اق هنس انعم رسک ی م افو اہلِ وک کئارو یخ نا دزنلا ردیرامسا
 | هنساعم درا ا زوکس کنار و یمن دل هانعم تور كن شماغوا هی رنک نارو یف كلا |
 ]| ندزننآ هدنلصا ویو زنا تر دربال ا كا درت یکم هلدید نمت ویرمسک كنان ویز نک ك نرش دارال دارتالا

 ]| ماغ |ولوا مجب فرح یکی ا ن دراف زج نالوا بر ان ةت»یراجبرخ هک ا اتفوهرزوا یزوتلمتفایدنا
 ]ات ناهد دل ؤا تبلباق هماغدا نغلو امر وہ تاننم ان ووا هسا )سس تو هه دلو
 1 ماداب ۇلاق فشن ىنانشم دفن اطز زند لعو رابه ماذا ه دنا ماس ویلا تلف هنانشم

 یراوط مرکبلا نزو یلع دب لا نولو ییضا فرح نالوارهاظهحرب دةوي زائد نیکغا

 ۱ مدد. وو هلن دلا نشو و دمو ات ودنا رك ندٹوغ وضدقدزان وب



۷ 

Debi ier 77۳ ؛کزردلکان | 
 رضالا یلا دربار کردن وک یب ادارا دازالا ندنج 4اور لنصادشمل وا پب رحتندیپ ناف اض کنافہزبو ۱ ۱
 ةاتدوا لاغر زرد نمکی رو اوچ قوغصورارد یتدهغلوا لخا دءدوبدارباودپ رہلاویلا لم رااذآ ۳

1 

 لینوکس نې مو یټ كند هلو ظیلغ هکر دیک لوش هرزوا قزو یز نوکس

 ہریغمدعبا لاق کیا غارا هل لکت رحه داعبالا عج اودحاولا ہیف یوا۔ودی متناعو ۱
 دیبا هذراداضمنشع د ر یک دونلس ان :جشلداراوهدعالاقب حا عا نا نل صا

 زرد دیک اله ۃنمہو یکم دخ هلمداضر دیعج لدعاب,نیتصف ردعبلا . ادیعبت دیمبتهدعب لا كا غارا
 دعببانم مت امودان-تناالاقیز ۈلكەدەتنمانعم ىلا اتمی بار ب لا نجت دبی دعب لاق

 هنسک لالوا ع ایا مدعابلا ردف وب ظعلصوصخح نوعا ٹو هدنوو عمطاودحاولا هیفیونسپ
 زرد ەلباذرغاصو نغاصریغ یا نیت ده رغوذعاب اہ ریغ لاقت زولکهذهنسأاتعم نالوا الهو
 نتج هفاسم زك لقار اهن وکس كنو یم لنا ها ایپ رف نکی ادینب دریغ حتاضوالاقیو |
 یاخونالوا ادا هدانز, دعبالا ةيارلاو دفاسلاةهجنم یا ةدمب اند لاقي ندننهج تب ارفع کا

 ثوسروشود هرووا یزو و ی غآللاجنایااذخ یتاخ نعد هل دعب ال اهلا پک اق زؤاک هنس اھم ||
 نبغ ءو هايم ءار فب رو یک نافعر هلقیفر ردي كيت هان وکس كتبو یم كل ناسا | ۱
 تالوا خازان دنت ج تب ارق !دعابالا!هنادعب نمورمالا!نابرف قم نالف لاقتر دعوت ن دکمه جم ۱
 فاصم در یار دیا قد تنفس دعب ریدر مک |

 کدو جو تا موز مسا نس نیو ۱

 لا زدیم تاہم. ردیر فضل توز الف كني عى كنب هبیعب لرز وا وا خؤادتم دو خ هنو

 ترانس نیش دو نامزد هنر بکر دوا لا تو قریب یاب ادم
 تیر هلکصن دکد 1 تقر اف هرکه ردوا ول یر تفراغم شب بود ے7

 ردا طخ صف یریکدید دید دام اب شور مز فورت نیو نکنم دعب ںیہ دی تادیپ

 لاتب قلوا مع هایت جوليا ردوبدنوشلوا سو هل اهر آمالکبولوا راف ندمالکرب مپ

 دللاو هلن ن وكس كالو یف كن دل ۃدلبلا منتکالوا غم هلال نا ماقا یال والا بابل ناف ۱
 لاق رارید تیار وم وبه هالبالا اربد دهرا ورڈ ا

 رب ؛ هدلب و رد ارت هدنساوب ی آی شوف هود هکر دلذا ند هطنم ويل وش عن دلبلاة ضب نم لڏ اوه |

 رولوا لزاناك نعش ەدمابارىصقاردندنجزيسموقەكر دبا كاز خزر تچ لا لنو هنس ام صر

 نادلبلاو ی رنک كان دال نخ الإ ن E ر دخبهنلوابیسرا

 زر ,د خد دخلواذ دم ہازربح دلبتوت الملل فلکت یا دل لقب ڭا تقال هلاکت دشت و یم ۱ ۱

 حس سس سس دل

 | وا ديكر دىنى ورک اروند ادارا
 || فخرملا ,زیپعما عضو مر هلتیتهف نادربلاا آلو نخ یجدلوا نر تبابج ی ا ا

 دی افلام جر یے دہی یاس یخ

 رادواوا لعام هت درااکدزولوا :عوف رج ینآهدنلاح تاع ریز دلوا مولعم ی

 | كشافکیا ہدلبقربصلا مساو یاۃدلبلامس او تالف لاس ارد مول ا

 دلبلاقرادب دن كاك زك فاح هلق کلا .ةدالبلاردیراعجن ڭازارو زم نوک

 |,كمالو هلنیتعف دلتلا دلتلا ةتنک نالوا| جناب یسک ك ئالو مه کلنابدیلب یی بابام نا ۱

 ےسجن

 ف ۳

 | هفت برضاذا ادیلبتدلب لاق ق مروا هری یودنکمرکتلا نزو لع ؛دیلتل ارم د ورت یادلتلاسقپ |



۳:۹ 

 ]| ارم لوپ لبسك تلا دو ہلیخف كلاب ۳3 ف فیت وب اتخولب ولو هشتاد شاذانبلاقلطا
 ضوهدپنایضعب قاف قارتفاالو ول ال اذک نمدباللاقب هنس انعم ییرفال .دیال دال نیمه * هزافعو

 ]| تلادویرانک# کباب: دیلاردشنا وا بیست ندیسر فرد هنس ان منم كتارا ناد دز دهنسانعم
 ۲۳ نالوا قر ختم دینا هلیخف كنابهدلوا هلیضف كنو از مھدہداببلاودیدابالا هثمانعیرامضردمچب كہ
 | گلنبما ہک قاوغص لینوکس كنارو خك ناب .دربلا قرضتم یا دید ابر طو ذی داباربظ لاسقبراشپوة
 | دریو لوالا بابلان نداد هد هدأ وف تدربذب رش ةتیقس لاق رولک هدهنسانعم قعلوغصو ندیلن اقم

 | کی افون ضیا دور هدوربلا ایارشالو الو ادرب اهمق نودوذہال یلابعت هللا لاقروناوا قالطای خد همون

۱ 

۱ 
 | !دوربهندرب ل ابقي قغوغص هلت .دوزبلا نفاخ بابلانم ةدورپ یا دربلاقیر دیلباقم كیا

 | | نو چغو خت ەز ۆك دربلا دیدسحلا تدرب لاقي رلرید سد هک ەك ارو مد لبا هک او لوالا با بلا نم
 ۱ | رولکءدهنسانعمبوجوو توہو هناملکیا دوربلابهنیعلچر ابر لاشراربدیخد هکیکچ همرش
 لع زا تاماذا نالف درب لافب : زولکء د هنس انعم كلو او بچ وؤ تس یا نالف للعتالدرب رام لان

 ۱ دزبال ملو هنمو هةیدردخا یفالا هدر الاعال وادیربت هند ر لاقي هشپانعم قم وغض تالذک م [عرگتانزو

 || فرش ثیزلحرہظنابا ودرب هنمالکوب كننرهوجو هنا نو ضصقستف متخلالف كالا

 ا کسا بت ثیدحو رد هپ سیلک ی تن یالک برد دوج هکرکمرووا دراو ضقن

۲ 

 1 ترب ا لافي كن لسغ هلا وص قو غصه لبر مک كناتو كه .دارتبالا ہلندردا وا لوخد

 ١ | نرو ی لو اندک وص نوجا قوس یر ور ابا تلساغا یا
 07 سچ وقي هيوا تراش ود سکا لاو وس ہی ا لع ارب یدتا یی صا هنن نالوا تی ورثعاب

 د نزاباصخضخ م ونی عب ہاتشلا دن  فارصلا ین درب اھنا ا يدنبا ملیدٰردەْنندِا

 ادرک سرن ومد هلک: هک هک( هلبغخك نارو هل سک وم "دربار دهلیسوهغلقاجسا
 ۱۳ هنس نالوا تبا ادرابلا:اتاود رخ نشود ند هک هیج كلاب

 ادب م ته( اهالی هما تجاهل لح ابص هکه لان : نارصع نادرلا«لوتنال تباتیا

 ار کس ك زارو كهز لهب ةیرالا ۂدربلاءاد لکل لضا ثب دحل ا قو نراهم لف
 | موراتا دیار یادو فش یر
 كاع ټو نازتد بو یک تناوو یضف تناب بلا لوه ءانبلا ىلع نالغ ون درب و ضرالا
 | *فطلو ود درباودرلوذ یا دوا تام لاس هانعع هلبقف كارو كز هزه ولا دز ناهس |

 تمام وفا خد کنارودابضف ا .دوربلا هلوا هجالااببولواقا هلتهابس یوا هکر زد

1 
 ۱ كلام ہل اوامولعم نا اهرم ور ولک:دەلسا نعم یادو ھضو

 | درد تل ات اب تر اف راد لاس ماو
 1 بدت ا دریز دندلاجر عاما درب ردیعجب كلذ لب لبا ةزمله خف. دارالاو ہل ہد لا ازدعوتر

 || قدح فرانک زع آر د ول ہوکر د هک غم اچ ہرزہ وکل و در لای داق ییا تن هکر کج
 | ر یا ر ارتتا یی
 خد دلش كنابو هل كنا ندا دا کوا یار ابد تشن كنم و نع كن

 تن مانع تیر كنارو یف كنان دریل لروق زر دو هراماطرذتوا ی راکنید

 ]| لا كنیرھوج ایه وب الاغ روش خارتسفت را یزطاف هلن وطو ی هلو ہذرانخ ہن

 ےس ہا نانلوا بن رت نوت الوا بنزمکردوبرہاظ نکل ردشقباذخا ت نادنلزق ىد شرما

 : ٢٣ ضشی بر طابزلا فة برملا نلاسغبلا دنزبلا ر دل شلات جا ا

 | لد ولید دلم ییانواو و نالفلجتلاق قاب اھ لو

۳ 
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 ديا شب و نالا اهنا قاوخادل نقل یشلاب ماسال لیقادنمو عید
 | هعساون داهلاودهنمور دفو مدنی راک کیا امجتسا سه اطبع یک هلوایراطخربرپ
 [| یلرادلانو لغو بط ەك رده وعل ۇش لک هلنیتصف هادنشاو هلنرتعقةادنخلا ةباععلا نم هنلادبع

 | قالا هنزو لج شعار نالوا هدنرخآ و زد هرزوا رولزم یانعم تانک یو ی یا .هلوا
 تاللا نم ادب هدب هدب لاقب قمرا هلیصتف كنب بلا ردهویم یرلکهیدادا هلتشفلح ر ةو ردوا
 ناظر ر خذا ناوهو هد هتفدن لا زاربد ید هغر دل وطنمزکآ كنالا و هفرفیا لوالا

 | بور دل وطنا کن راپ اف یبا عد میلا ا دبالث انحالا نات ماف انه و تف
  | ۱ٹیم تدسلا كنا قیرفت عرکلا نرو ع ہلید لا ود نوساز غاتز دع وق هنت 1تنی راچاغا كالا

 اس نوک كم یف جم نیش لوشوددب لو لات هندن شاه, ہو یخ علوی |

 : | كلا دویرسک بها هش انام قرذت قاع اطدلردب دشتو یم للا دو یخ کلو كنند او کمد
 | دنا هل لوقا موو ن هح هتک ج نادال ولکه د ذس نم ان و ەنش اتمت قل وقوف

 ]| لاقنورہاوام لخزر نیر ره نعي ةر ةر ع ہہ دبا ٹی دل | قو هلدب مهنم دحاو لک نادات اطا مولی
 جا ٹافکن وبه هتشکبآ رکانوضتالم ریو هوب نار رگ كولى خەو

 ٦ دما لاقي قلوا رت نو زا لر تن ||
 هان رانوا یا وقاطا لا دادیلا تاک لای نساهم رر < خواف كد رفتی ااذکب الف

 | هلی اننمرزؤا یرسک ك نەبن ادو خف كن دادن امن یدرانهرونکتتف اطر هش ار غوار ت مل جزو ل جز | 1

 رنک كفافنزفو ةبرقلج هر لک ذخ آبا یا دادید ادب مقا بلا قلاقن راو موھایواکر | ١

 زدیعما كوما لغفاریز ٰیدناواانب هزز واز دکن اد كرد ادنو دت اسنعمنزاقمو
 نوعی دلوا !عفاوهدزما مان کز نو پای کلب هلو ار وسکم قلت ا ولیضعب زینتی الی ۱

 ہہ سس

 سس

 سس سد

 ہے

© — 

 نودانپمومل ادایتلاقبهنعو ربلتلوآروسکموخنولنکمزال نیک اس عاقل نکات یرشآ

 زواکیندادنسم انعم ددبتمدادبو لج ز لجر لکل هدا دعا یا حه دادب اول اضبا لات زو جنا

 هکر دلودعمندردصم اربز ٰیدنلؤاال هناززوآ رنک ی دهدادیو ةد دبش ل اناج لاعب |

 كتضبدلوا غم نوععبدلوال وای ن وز دصمو ٠ هددبتم یا موق قتل دمو ۱

 ی ا دنیا ردشلوا عج تفصو ٹن ًولدعهدنوب هکردولیهجو || |

 اج ؟وبن رہو جو ردقن تاج یربغ ندان نوا ندسم نماید زولکناللوا یخ |
 هیناجت نهم اذا لجزلا نا دتب ناسا ا افق وطین ابی :داهتالا زن کر ات بهم هکر دود

 اهدتلقلولرد هلو بر هما ن رانا ندبناج یا هکرلبزوق ۍعیاملهما ناب نامیضوا 0 "
 هنج .ددیلا هينبحاننم هاذا یا نر ر لابا دتاهاذیز الفبا قا لاَ اهن اهدت/نکلواهنبا

 داد ا lad تعداد ٤ هضر عرش سک كتا او شو هدالاو

 رر وق مز کک لاک رانا لک هیهفرایکیا کن الا ءودو كركر اب دادو واک دلا تفاط

 ناجا ابهام رولک ہند ایم کم راشن یخ نر نا اف
 كتابو یف لزءهزمه ءدبالا .رولوا لعد یرازب مرکاهکی جد رنک رسک و ی

 كلذک هلی دشنتتلا دو یتغ كل ةدباو ہلددشنكلادوی رسک ناب ةدبلا» نوه

 نالواعتاو ىنا كنب زا دمی هرنک الاد هقاطیا هدبو هدو ددیهزتالاعلاع ۱

 عنماویسار|تلغلبوا یکیادنب ید یکتا نام تور ال
 حارا بابلا نم لجن اب تدد,لابقب زادقلوا غساویمازا كني لالا کیا هدرانالواولقابا ڭا دوز دق

 نور :زاذعسا ین دن[ ی برس فو هفت دما

 تنا

 ںیم



94% 

 نیت سو ترا کا تدس لاب ۳
 || قدا کل فر مہ ةداسالا تدسفا یا مما نت نشا لقب زر دیتفهکعاداسفا.دابساو

 م مس م س س اچ سس س سا بسی اےس م ہد

1 
1 
 او

 تان ةدصالا هل زانکواو رد ةنس انهم قدضب یخذمداسو کتا دمای اسو ہنسا عب نا ضا

 ]یک ید رافال لف هدرخ آو رک نیلا كناتنخ هکر رب دهکاکوکت چک لش لچک لد اھ یھ
 ابی ںی وم یورو یس 1ی وس
 | برس نک تان زنه یدسصالا ںرصالا ہددیصور دنخآوبو هنس انعوزا دوان کوا لس
 ا ا6ت 2نیمولتہظوو دال کب اظو یف كره ابر ظحک داس |
 ئا زه .داالا تاول ةو لات طوخ ملع انا ون عوب ارق ہتمو تدصوا ف تیلو ھو متفلخ اذا
 _ | د دشا تاک دین دم ندیم مجد رات منار سا دن دیتا وضو سو ال رسک ۱

 لر دکان رشه Deg یک DF ضد چاہو
 ۰ ۲لاقب راک ەق :رتکف .نفالا نولنکربا وص دن هدنمازاز وقج اوس || دفا

 قد حلال یا برف کو ار الا
 | هددیک تو ین رک نزول دب دیک تا هنشکنالوالجنمم لبیک او یجف || ںیہ
 || یتسیالدمااملاه ی هام باخ للف, همالآیتذکووآیشاسک آلی ردتغا |[ دما

 ۱ آنا ضلع تالا نم یل دم لا وکءددنبس اه پضغ دم آور
 ۱ 1هلنرهف والا زدیدآ لرهشزپهدیرعذخسهلرسک ك یوی ډم كهز مه || و

 ]یاقوت قوا یره بذتو یدلواوو هبتفف دوال جوعا امیر پایا قادوا |
 | || ندا لات اگه نسانمم یاوالیقتهدلو)بابهبنوکسكواوو ی تقام .دوالا یدنبادندوب جوتا
 ۱ ی و .قنایادوا دوو لاو لا
 | هاذح نىمە ات ولیم سان یک یار ولر غا یچداکبهلکوغلاکن کەن 1
 زر نیا تاسیس
 RARE منو ہل رسک ان هنسیه,ذبلا"یدنوطزوب |[
 راوی را یی دا اخرج توا دم

HESE togچرب  

 | هنا دکن اغ یو نو یخ تاو ین کوم ی رل دف تنوع هاب قل ۱
 ]| رکن فن زہد یف کب ناول ةنوف ادیت اب ناف شوق رکا نزول |
 [ ۳ کشم تیپ موتور و رو و ویا
 || كابو ی كنءزنه بال یوفت یا دان لاسفپ قلا یڑق اب ینو یبنج کدو یخ تن
 از ونک كه داال یری دیا لو لات هنینکنالوا یوخہلیب 7ن3 یک |
 ۱۳ ہک رب ی سارا اومدم جت شب
 TOE او دایلو هانم شوم

Aaهما رو نماوم هلی ز مس کچو بغض ناف قر [ 
 “نا لیس اس تا نور ره نوا هی بس فر تاو

 | تشیارم ناب ی اب هل او هلن وکم كی جو یخ تاب مولا لو بای نہ دوم |
 نوک دن هر بھ هنر قل ۱

 هوم های س

۳ 



 تر تو

 ریکارڈ قتل سن ان شرک ای هی
 هوا لا هام مک ایف كی و نم لپ دو لا رد نسب قالب مت
 داناو تضخ لالا نوت زونلوا لافستما نو ما عم یهود هکر دظفار ہن سکہدجَا مک

 خرما اهالت لات قاماش یا تتعدحاو نانئاودحا لوقت بعل
 نیمکت ره وج اره اط ھا بط انب ہلوقک خرم لدبتدق رکنا نال

 نا زادوا از ووايو ناشر نج نوا ناف ی
 شی ولص دعالا تلعفام لوقت وولوا لاض دہن هجن تللو الخ اد مال فلا هدر کنیت
 نرم هستش نیت سس |
 ڈس ناو ورک هومجج سو زی ی جین ی |

8+ 
 ام ا سا لای

 دیر و قاغرر ق انبن یبا ماا ق زو یه نی

 یدجتبا تو دبا۔نباور قوا وا لاعتسا یک نی یس بغض
 | دح اهن قببیزا]لج راه ثبدطل قورشعدس نه ھدخافۃرش

 دار

 ای لیدر

 اط اا و درج یہ حر : یش

 سینا بوت ہن میوه وا نزدولرود||
 ریمل رم کل مر جا

 دہفو دلی رتناناوتدهف لخ ذات دلا یو قالا و تینا کر اصو هلن
 i ETR ز7

 2 الا مونش دزا الا زه یاب عيوش دا (طتنالاره لانه زوا قوا هتل
 | ٹل ترکی نابل یجب ذس هم ك سو هدم قارءرمته لالا دعزت
 | ةد ی لات هجده هدف تزکلَقف كر دو ی دمو یف کزن

 کروم نیم لوک آیا کا قو ات دل او

 دسا

 دن ام اے ا

 -. هرس یز ابا قوتان ها
 شرع پوز ارزو لشکر ادا اتا

 بس سس هه



 ۱ خو
 حرو

 ابا

 0ت ٹ سس اون دز نسل اج اچ راوطتیافوا|

 خاسیالا تاو بول 1

 75 بد 2۰۴ یزهوطا حاصهجیر رم لابلا با تی مه ا کک ا

 1 فا
 E ےس ےس ز ےہ تجھ جج وسس- 2

 | یف ن ك عطش داخ هلنخف تنا ملا نب یا عفنا لجر لاق هلوا شعتشیسیاخ هکر ددنسک |
 اولی ےس واز رودیسهبد هک ردغاطلوش لوکس كلافو هلي تفك ون هات |
 : رم ن رش ںآ و ضط قوفص نالوا ذیذل هلی كو خاقنلا۔یعمو اظتفل لبن وکٹ ۱

 وكس كفاقو یف اون. |. هل هافو فر دوفط یف عی ہدریبدا فلا عی ناله
 اغاز ن مح هح انا ثلا لا نالا نم اسار عفت لاقي رقم راب جنر |

 كرا TEENS خونتلا كمزکوجمود كارباو كرنفدنکؤا یاخانتساف لما
 بیمه ار دا شر نشود عج ۱

 ss یتفلواوب اوخوا ARETE بوی ست ۱
 اٹھ خرولا هلواقوض هلغلوا قو وس هکر درج لوش هل رسک ك نارو یف واو |
 ضیرخ سکته خار ال اختسا یا دلا بابا نسخرو نی ا1ز و لاق قا
 ات کلا ثخررو لاسقب قمزاب رانه اہم کلا تز و لع حیزوتلا اناھتخرا لاغب كا
 7۳۳ عبا زا ئابلا ند اضتمو خوب بو نو لا ساب ورك نجف خوا هتخرا

 توت نو سو تانانو ہنر عاسالو هلردبدشنو یم
 اج 2 ۳ او 2 كم ول اس لقب یون یک تهویه

 0 کامل یو
 اس اڑ رب تیک یکیاهذ ہیک طط ددنلصا ہلخضاوم ید اسکو لوب د کمک

 ER كه خاضبالا:یدنلوا ہراعتسا نس درا عم عنطراعم یی ۱

 دو لول ات رظف دوو خوش ایت تیقن یاب تعضوا
 ا فروع لوش هد شتو جف ی ند یت زا وك ناه هخبهنا (ناملا لصف
 دهرزوا قول هلن, دشت كا زجر ىپ هلو او لتا كإذك هکر دنالغو الوش بد داوه الب ت اخف تانک

 طم ځا ددناوردن رابع ندلب وطنامز کن لهنط اهم ره نتقف بال (فللللصف
 دل کس هلی کل و كنه دو ردم كار معزز مه دال
 ولون ماقا یاد وبا انتا بانلا نمدن ناکام دنا لاقت هان تخاقار لی

 0 عدل. تشخون یا نانو لوالا إبلا نمدب نون ند لا جدا لقب
 ۱ ولو اخ لزم ناق نھب شوحاول اتو قفا یا لا هستم
 او ےہ ںی ی یر :فتراوآ
 لات الذک لادم لام ندہالا رها درهد لا قناکدنیا

 تقارن نقره شن مش ۱

 د e تار کا ا لک

 و ا ولا ھا ابال او وال E یی



 سس

 تر دارا وی هلرضف كن وال رنک ك مرادو هرس اب انا: ےل ۱
 هنتانعم یدرافبح ناکید ندنغاباو یذر امبخ ندید هلحرنم ةکوشلاو هس خنلاقب وهنسانعم ||

 ما اه انومش اقای وق لقەلكنآراتر وغ هکر ومد اک هزنسدنچب هلبمسک ك یم خانا خاتنلا ||
 موافینع ارم اس ذالوالا تالا ناب ل اقع هنس انعمفینعربس رارید هکعروب ف هلیصعف كنون ||

 ہلا اب رب هک کان ر ولی رکو جه دنناب کندان نک نالا ف دص هکر رند مزا و دل وش صف کلک اکنون
 دنا ایمر نص نیلشبا یدتباباددزایدیدردرخض نیلشا رابضعب هنسانععربس الو لی لوح

 ۃقدصدشلاق سبل تید قو رزپد هکمز وشق یراوط ځهکر دذوخ أم ندخنارزردیاوصقلوا
 'یدنارفو ردهنتس نهار غصنیلشیا دهلی كنون طول هجن اوا ہدف رش ثیدح یادت ی امک

 نوعسقنیدنکهرکصندقدن 1یناک ز هتسک نالا تاک ر :لیصف لون نالوا هدفی ریش دخ

 0 رخت كمرکوج يود ملز ضفەدعب هینوکسكناخو ی كنون هل تو نوت رب

 23 زانن لاق روا هنسنهبغت حن ودنلازایا لظالن ملا تنا ہت قل شا 5

Eكر و باکلا تضج لاقب زرد یاد هغلآ نده لپ کسلطر حس  
 خا تنا تالذكىظلا مشل تعسقنالاق هانم حا سنألاا قاف لئاز صن نالوا لش آی سکح |
 هه نس هنس ن د ناک تالدک خاتم خاشتتشالا بالا تعمتنا ناب زار دید هغمزاب نس هیت تراک | ١

 لی هتل لصا نال وا هنم خم تو :وكشكنبفو نمت كنو سلا باکآت فا لاقب زرد | 1

 نال Re از یف لازا لومکح را ن اد صن ل وش یش انلا نادیحإ |
 تافو جدرانآ نیل وا تعبق کرت هدد تبون اطر ند ةر و حات نال وا ہذئازنمب حس اتل صد

 ہابصا لاتی دادنس انها لینوکس داو یف ك زو ی4 رك التتار ورخ لی

 ردهنسانعه ید ععنو رد هل ہلمہم ا هکن من زرد | هیچ ءاخ او از ذک نم رحصد ||

 بودیا قف نانبام كا رانؤب و وبا لیفیادوخ هو رو اد لیعف 4 ناذلوا تب لعف ند حصنو ۱
 زی دمج رغ اد فلور ولاق قاب هنری غ کیو هدب وز هکر درا لوش هلا چیان حضن یدتبا
 غصن بد هغجاص وص هلا هلم ءاح عضب مکر د ہیاضمر جن وحن یدنا دز باور دلعف سفن

ERE EE ESEهلي سسك ك بون :خاضتلا .تلاساتاسبلا نو ضنا نعت  

 هنس انعه دب قواندتخاہد مات لیلا یه ننه ی دتا ید کد توں پس

 تکانی از نقر زف وریزغئاخاضلا ٹثؤلاضتںؤمغلا 1 اضو |
 ءاماڈرینک یادت اض: نوف لاعب راکت نالوا املا شکه لب دیادشت تالا ذک لد اب ای دما

 ندەنسانغم ناتراوفاناتخ اضن هدنآوف ىد ېد: ناتج ان نازیم ان مف كل ات ا یتا
 االق ا: لا زدرومفب نادقدرب هلن وکس كلداتضو فان ضنا 7

 قبح ىا اھ تنل اقرب اکہ ددنسا تنعم كال: هدق دنلوا لامعٹس ال اابودیغدفلِا
aہدەنسانعمرک خشن ویزا د هخ مقتل, نهب قاروتوا ہل نوکس كن دو دابو ی عا ہلمہ  

 خال ریکورضکو یا اولا لات ید هیچ کود ین

 كوشش بولیروفوا انت دنسانعم سک هر و ۱
 | تن و هرگز ینو نما العیاز اهنلاطفتنا لاقب رواد گان ەم لو دوا
 2--027 رسک |

 سو م م م وڈ

 ہل

 | كنس یف کون محسن | تکربف هتک یا قتل

1 

 || یخ كنون خاتضنلا نششرئاذا ءا تالاب قلجاصوصالپ سک انو كرمه خاضت

 ۳ ویسی انرادلاباخ یلوقدتم و یو وفوا.خانا تندر
 ٹپ ۱



 د
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 جک كغ يه کن احو نج فلب* وا ڈزکسنالوا TNE و |
 تنها لیلا تفج لاقب اربد د هكر هود ولا هيف یف لایا لاش هلال رد کس ||
 / نس ناتو كانهزمه مہا الا نولوا ك عد قران نوچ وخ كانهم نع ]| :افگ مک ںولوا ند س ہلرضف كن هیات مدو یمع لالا رم هشکو انی او دخل ناب لالا فو

 او یع كنيلواءاضو نعد یو تان عمل دخم نجر خا ئا ظغ لات تنا لات
 ا ارا تد لاغر رہ نو یھت ہلا دونا نق ا ایفا لا
 | جلاد ساو ران هش لک قل لا فو زد من رس یم بچ دوا ندنآ کج ار بن کم تان یف تا شوخ دینی یی هنری اتتولهرساز
 | نالوا ہد هغش جرو ہنساعمدنز جاغا نالوا هدوراقوپ لبافو هیت كز هلم مم نیچ رانعوزافعلاو

 ننه هل ید تل لاش قوا اذک کتان لعل! تلاش | ابللانماخرښ نهدلاب خرم لاب اوہ د هددضموا ییهنسفرپ جرمو هنشانم هاطزبر دعا
 اوذ قدی ح ة۳ تک ادا نیلا نخر ما لقب كم ولو ط ننه لا سک
 زی یا نوا لوش ہی سم“ كنا دو یرک چ خلا

 ۱ لات رک یوم نیز ترور منم ف نیم
 ار ۷ کر دهن دک لوش ندلاجر بلا .نوسردود ہنواوض ن ووم یترو ضا نا آنا قح
 E یو ر ۵ هم ۳ بیو ۳ اون اس راوج ورا منم تابش سے ہچجچسج رسم ای در زاربد×ا لوغو هشیلوا

 اات ته سا هوس یک دنا یاد ست توا یرفلاق كالا لوا قرا

 rp شری تی
 ی نم
 کرم دی ایك پک تک و ماد ول 1 ا

ETTاوت  
 اد تال د کک هبا هزم تولق»ندواو هدننن اس هلی جو هدچ وسابر دنا تباوز ید
 قمرابوق اینک نور و خت زاہد هکر زنیم اجر تا



 e ف س ۳۳۹

 | داي قوالی كن یم خاسهالا" هلو فط هجا کر د هتک ل وش هل سکانس و یف ت ۱
 ]| هدنویواراتجمالعو اهل مه نا وف ناف تقلا ءارفااةیآَودیفاذکهیست یا ملا لج را خسفا |
 || یشابهلنوکسلداضو یتغ كام خم حاععل سن ضعب قاذك غنا طب یربودیابذک ||
 | اھرخوز زہد ہقعراپ یشانلبا سهمی دو دم نیش خدشو هتخ دشیا دسر تضطف بتن قمراپ |
 كافا ۱ منتجنا لبه رک ناتو كز هزمت .خاضتفالا زار دیخدهفعافوا نئ زروق ||

 هاو ےہ سس هشنآرآردہاندنغیروفامرخ کلا دکب ارش لوشەلب نک د او یف
 ف || كونو ئم كاف مع ملا خدشا یار مانس خفن اقای یهو ارسک ناف وكنز

 قلا هاننعم عرکتلا نزو ىلعا حبت نا هللذو هرهشیاربمالادنعف لقب كجا لیاذ و كنار ق لہو کم |

 هزادنیراشاب*فلاوح ارنکآ یهو ی ےک
 خون || لاقیاک ناو لوالا بابل نو حنو چ وف هبیط حیرهنم تخاف لان قهوق هدر

 هکننگ رود خوف عزا تخاف یدتادیزوبا و هدیبغوباو ینصالاةباور قاف و ایا
 تیدللا قو ةخافا ناسنالا خافا لا سه ك خلاب نال هلن سک زمه دحامالا هاو قوص كب
 ات ین سم تم سس

 قهرواهلنسکم دباو یتغہدلوا كفاق خانتلاو عن | -(فا قلا صف ]راد اف ی
 رونلوا لامعتنا»دقمزوا یبهنین شورت دوجبروشوا لامتسا هدقمروا الا رال واعف ن

 لاتقب كمنو تلکز دن هل رنک لمالو یف كفاقۋەدلوا لينوكس كمالو قف كف لعل
 ایده رهه لی دوا زلف یز كناوصایدتا ارفردهاذا القو الف

 ]ضیا ى زمین نا ناف و ان ےس
 ۱ 5 تا کن اب رول مذ هنسان بنعم رک ےکو قفص شود توک ضس و

TTTحوت سر تاون  eles, | 
 1 ید آل والد ر وت کک خاک لکم نکا یار عاز نا اکا
 نیر ناب هه <ییازرغا خد یوسی مہ قارغا

 یس هفروتوا ل رانالوا ریکت له ا هلن ربی کم جز خاک الا تورج ترس ۱
 كننمه خوک ال ن فول اک دوار نسخ بم كفانکبضا جوکلا 1

 ۱ زخم ول دخل )انا نفس غل
 دوش نخل لافخالوربوسن هجا کا کد رفاه ها

 مظذ ك ال لا روكي هنجافاراستخنر و جافا ORS بانی |
 ششم تھک وا فوجخ ناب زا

 تولوا ق وچ توا یمن تلا اذا بسا ول ۳ ا ایا
 نکات وج وس پھ ہک یز د

 نخ تایی ا راو کک یم ایم ا ۱
 مپ سو رم سس سس سام سد دس تصح

 تپ



CN: 

 فف ۸۸س

 | گيانم STOTT ج2 هل ان أ ۰

 الخلان قوا همان بتهف طلا اعصلا مسن سا اذكر زد حط دوش یک اوراربد ۱ خط
 1 سن بقا لنوکس كاب و یتفكناط عجل" قلا لتنا ٹو قوجیاهطولخاب باز بابا نخ[ ےل

 1 لو زرد دهد دردش ۷ اوبھ ےب قول ار لانا قالا نیخیطبخ اطل انب ردقعالوب

 ذذ ۱ و یلغ یے طا زلف لات ۳ لک« دهتن ات کن بط وید عال ویدعشهغهخاط

 ۲ |ۃاظلا لمخ)۔خیطخاضط لات قعشالوب لب دیدشت وی كنا و هل طلا قءردشالومرکتلا رکا اپ

 ]کلن خا اا صف) اعضا خم ضسب اذكر دیبا قاعس ول یضف ك مغو ی رنک اظ ب ما 017
 هیلجر مباضضا اضصا خلافت ر دقو طا مالم نوکوب هدنولج نیحنیراعمراب قابل وکس كنانو یتف
 تن 1 ھٹدئانعم تعالمردندزیل صاف یدنبا ینعصا ثلالا بالا نماھفنسوللا یف

 فرش 5ف کلا با رغ ناكا فان عالج انب ک نالوا نشب غبار تو وا

 | اهیحاجت تک ت نفع اذا اهنالء افت فاعل ایٹ وم هلبدمكفلاو یوکس کان یف كنم ءاحتاا || ےب

 ۷ ۱ ۰ لوک فرق شرک فور عمەلکمبد شوقۂرف نادر طع است ی ۰ هد امت 3

 | تو لواد وا لانا ہکنش ور دق ثا كنآ هکر دهقلحر ندشکهلنیتقف ےل اید داف ب
 ۱ 1 فا زر ةاطهنغامزاب كنخابزلتروعیآهکر ولوا اکو نج هلبنقف تانععل او علا فعلا راد ماخاکآ
 | اخ خ وقتا و ملت انک ناف خال هنسانعمهدیص رو ط شوق هلکنآ هکر دهن هل کناف
 | تیز وب کان هنسک ناب وبوایپک طیطغ لی رسک كناضو مه کيا لا ییج كف هلي ك اخو
 تی تک شو لوشهلخف كنه دلا الا پالا ےل انا خلاف دیتیدلرخ رخ
 كناف خرفلا هنر خرفلا هترسکاذااحذف یٹلا تخدف لاقن قمافوا هلبتوكس كلا دو یف کناف شدفلآ هبلرخ

  تح ر فخر فلا: هیلشاب هنرفچنولبزابدکز رد ەنکال لوشخزفو یتبروا اب شوق هلن کس از و یخ
 | تنم هر ری ارو یف کهنه خرفالا الا ہتسانعم یروا یش یم
 ذا لاق ی هزاقح روا رکنا نزو ىلع حیرغنلاو ہلیزسک كن ہنر بہ خارفالا ؾیکم ہہی مشک ك ناف

 "ین و هاو طرق لا دیسک ا اظ اور خام زا ۱
 یک احره عزم بیا یا تعور خرفیل لاق ع رفلا بهذ یا ع ورلاخ رفا لاقى جد ةفلوا از
 از کم تنه و تف نلبج ش اجو كاب نکس یا نالفاب كود جفا قوت لا نخ فا
 جی رو نان فلت یاد قو

 كناتوكنهمه جخارفتسالا ام ٩ رفت ع را خرو تل امن لر د هډ هاش هک بور تو و ۳

 كناف برقا ا تضاد ما تح رفتسا لاقن كسا شوق ن وا قمز اتیحبیز وای هلنزبنک
 ۱ ]فو قورت كر دیس تجارت بق ارو یخ

 ۳ نوک كازو یف كاف خسرغاا شرف خیرفنالف لافب زودلوازبغصت نوضما تتهکرولواهاک || حرف
 رف كاف ارم قا ملا رداشخل وا بیعت ندبشراق هنساننعه ك تسرف زبد ةف اہم نالوا مدا ا كتا نوا : جرف

 روا“ رف هورارب د ید :رفزفاک رب ەدنراب دنا وص هکر دوا یب :راکدب داتقج مت هی وکسن كازو

 5 تن فنا یش اف لا تسانعم با ضقت ق مز وہ لی وکس کن یف كلاف خلا سبنوای وا یزاکدند
 دم كيا لازا یدو ضا یا ختفناق حاکنلاو مزەلاوعىېلا تىغ لون ىل زو« خاسفنالاو
 فلات ہرا دید ةغخا ار قاتففندهفرا یف و ثلاثا تالانما فا « هد ته لار واک

 EE بوشبش هنسنر هلن دب دشنویعض كنہسو ہلنینظف غلا هتحرطیا وع 1

 ای , را سفت لاقب رارب دید هلکیتا لمعت هک ی بو تعطقتیا ءال نةرأفلا | "
 فلا ندا زاد ا قلا ردعج ان داوى وو ةعطبادإ

 ها



EN 

 | ییرغاچ قدس عمل ر ندنتدش مرخص الف کر دزاوآ لش ةا( دالا لف
 دیدن اص هتهاپقندیس یو را اهم اب نذالا توصلاخص لاقب هلتدشب تاغ ||
 | دام _خارصلا مقص امل نجمه گذر صاا تبر لای ناوآ ایف داغ ذك حک ||

 تزابعاما شیدا :هنماینهم نادك لا ارد ردصمخارص هدرداصمو هتسانعم ت وصزاوآ هلم

 لانفب قموضاچ هلن وکس او قفل داص حرص هو او سا هکر دوب نانو خن یرهوج
 نفخ كنادو تہ خرصتلا اهانج هلپرسک كن ءزمج خا نوار مر
 قمرایتچزاوآ انک یخ جب وا یہی هخرصتلا اش كمر, وزاوآ | هفت لی دید شو
 عرصتیلا هتک شن هداف هرس کچ تنا نوک ادآبصو یمس كم: خرصلا خرصلا راج
 شب تا لقب هنسکن دیا دایرف پو دیا بلط ددم هلی RS و ھا

 هددم نر مو یزا تن هننک تادپابللط مد نی موم هت سمن ||

RTیض لننمج جالا ردتد دادا نیغفلوا قال | 
 فا عصا نیب یا حصل چر لقب هیت هناا صا ا کل ید هرغاض لوش

 قلب قاوق هرس کهن د امر خابصلا ارضا نقاب لاا سا حا تک ناک
 شوک: ةف یم اراب دن كاإل وه خاص ی دن رام زرداد ہلنپسو هنسانعع شوک ار وب
 ِتبصا يا لخزُا تقج لاقن قمرواهنیکادقالوف لینوکس كمویتفذلداص حصا هستم
 نا سونازج نارا فنا بانی ادا حا تلاوت خاص
 لوا نیم ؟ب شانوق هکرد.دوس وذ هل لداص اصلا" هتنلانعم

 تیم ججا (داضلالصف)مقعا یا هل خاصا لاتقب هشتم عش هریک
 رکا وھی رس اب سس هه ْ

 ون بم ںی 20090819
 تاب! یی تیکتیلا نا قلرضاخ لب هلا دد ښنو یز ناطور بنک ك زمه

 امر تاویل لاترد ERN تم ےہ ۱

 PDA یا توت نا
 ی یو رس RSE بابک ||

 | فیفا و ین كلاس, دخ ابا ولو ارم نیا دق ریکاوری
 | نی تب سائز ده یک د نه عا نکن راناق الموج هکر دکب وک لوټ

 سکوی و فنری دو هر سک او خا

 فا ناو و را تا نوع ںی
 تک نالوا دیشب ع اطلا: هغ نومرج ما تردی زرهز کنی ا را یاط .هنانعم هرچاهرا ۳۹

 خیس نیهالوُ یا تاب هنر لر لا كلر متو توق ليزك ك اط جالا رده
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 یک یس

 | بم بر E هایت شام رپ اضوبتلاوهیففت و« :خاشلاو هيف |

 هنسانعهقههجوف كا ذکردردصم . خوا اھت شب لر اخاش لاقب هن انعم قم هحوق 1

 کوشش مع مس ہے سس موج حجم وج دھکح سو

 | نالوازر ملن تلیرھ خرش و سد ی ی ےل عبا ۱
 [یشزلاقخانا ںی ہستی یا ۱

 ف :
rتو هشت ۰  : 

 | e مپ مش ۱
 ای هجر شنا كيپلپجیاصرولوا دبا
 لر رب تره وچ مک اہ وک کد طس نا ام
 لوسلو مکتب زد 29 رد طلخ ن دنلوق کی ید

 رسک ك نیش چا دلا تراجم نال یو یر دوا

 و ا
 ۴ ژ جہ ۱ ۷ سس

 ر 1

Fou 

 ! ںی
 0 سوا

  alsکیا
 و

 نالوا“

 TE E خرم ندی تا
 اب چرا علم روگ هد ۰ ںی |

 چر جزو عونا لاقب یعجج كحاش هرذو نت هلی دور یش لیمو یعط كنبش
 سادات pie و یخ بشر را رضنپ خامشلا یٍتیارورممکت رد هنسانعم
 ۱ هو ی كن خوزتلاو هلینوکس كيمو یرببک ك نیش خارھشلا
 اینم لا ِ 2 ِط خازمشو ږد هډنس هام والا مو زواویراجاغآ

 یا کر روناوا قالطا تقو لوش خازناماهنسابنعم صرف در رد رالق یآ دنا تنآ
 ۲ نوا یادم خارش وهاد ه هعاد ادوظ بونبا:كِد ہنس ارات رای رلکلد ن نور
 1 ردا كار نهاد م هکر دین اطر ند جرا وخلا سک نخ ةيخارعشلا ريد
 || جويشلاو EY تو هما مری هجوف تركه تاتو یعق كنش رزجشلا لا
 ابو کیم هاو هلي سک کرک كن .ناشلاو لب سيك كبش معنا ملي كارو کیش |

 ی
۳1 

 دربصم هنبرزوالصاهلهف كو كبش حیا ومب 2لا رديمج كش لج راتو

 ۱ ةنونیکر شه ززوا نزووب کز هلکلوشوردقوپلولعف ۂدیرع مالک ار زر دکعت یلصا كابو
 ك لک یدناوا فی هرکس ید یادش صا او دومی دو ةدو دیقو
 رانالوا یاب رابتعاوب و یدرا هبد هدودوفو هنونوکی دییلوا ددشم یلصارک(ویدبا ڈنونیکی صا

 قوام کو رب تان کس لیدی کر تر تام و
 تنوع سل | کپ قرد هنس ان م نص وف هعوعیهوقلوا مث اددموجدو كل دب هد

 | هک ۳ ییهتیسکرب رب مد نو خاش یا شلاق دبی ڈی

 ]| هبضكنش میلا مديد حج“ نوعا مظعت) اک |نعد لیجتالاذجش هنوعد یادش لاق زرد ید

 زوج یخ تیم زدربغصت كش فل نبلوابابو
 سس حج - 5

1 



 اب يا ارادت ترقی اهسر اپن ناال نارا جت ماکو یخ ا
 و سم و وک یر یک لوف |

 ویو سس هو طز الا ن1ا یس ۱
 هد وصی ڑوکش لو لطف كا ادوار ۱ ۱
 زار دند کانت یهو فن لاو یل سسر اد 1

 داود هکر رد نوی لوم: یف كود ترا نرخ ق ترو وضم اانا كا تال لات ||
 كج حالا ؛دتعاز یااعر د اا ا افشل وقبر ذ حد خچر اف اک سو لوا

 نخور مال نو زا ورد شر ٹک 27
 ینه تواب ر ندع مشرک اج الشال اخ

 لافتنالتتهاف 2 خال“ لا نر اهل واست واز هاتف راو ةن
Eیو  IE TEES 

 یشن كس هسا زامل رد شام نشا ا توت[

 ءدندلاقیناغ یر وڈ بوطتیکی زار نالوا لبا ده راد عفرظو ثمر یر ک ن مال
 یلصاتلتنر کس كیوو یکم .ڪڪا ےہ خلا زرد ترک

 داف کوا كاش حنا مس روس -تتالاق مست یرک تنی ۱
 اقاوادشافبوزا اب لو و دفع زاد تا ااا حلاق قوا مدق تاثاآ 1
 AG سلا عر رنو ا حر قدعلو مالا ب تالا و دہ |

 یبا

 والا تا نم حسو خ رتن ضرالاق دم اوق تان لات قم قابا ہاتوکم وا و رغ قان
 ل رض فاغلاو صف ك اخنو ك دبع "یتاوسلا فشن تخلت ٹرافی ۱
 قالب نوفتر ر وغاب ناق حب ناو نطرالا ترش یمن ولت
 خادشنال قافوا نەنى شواى ا وک لاو | كنق خدشلا (نیتلالص قو
 ق وا6 اكل کا 2 زکات قلع :مدشالا' خدشناقهننآ ر تخ ار تک دشت ل اق تب یفافوا لووسک ك زمه

 عت

 ۱ خوا قو صا ہار یاد خاتون اتا فتروضار او ہاٹ ر کو هوا

 لوا شبا هطاحا زور هک ڑآ نالوا ةد کا ةخداشلا یک و ور
 هتاف ات نقل قا وع ادا کر دا راض مووی

 ےس 0

4 : 

7 

 حوس

 خدش

 حرس



7 

1 

 ۱ 7ت مر

1 

 فر اطأظاذ نا تر د لابف زن پف تنسوا قيمنا ۱ -
 و بوکس هاو و یخ تاد جز ںی خر زد یاد خد جا خود خد

 ل ےس یخدةغلوا لیادواهلها یعیلوتماواهرهغاد|الهشودبدالبلا خاد لاش |

 دهد ێا مص او مند ٰیااناذتخو دلاسق لا لذ ماركا نزو لع جوملا, الض یا خودی[
 روا پاور تبع ردیتغلاضام رخ هلښټوکس ناو ٰیخائللاد جدلا دانه دمشیدو |
 ]لس رو تورش ید جد هم تار یر جلا
 فیل رالف هکر دېککز انلروناجیراکدید تر وغ یال لدمو یرسکحتالاذ خیل خلا ۱

 ۱ اچ مد ف جب گو( و سویپ یہ خابداللو خوبنلا یت وع ا
 عزام یاعر ین ی لو نام قام لا ننر |
 هتسانعم ليرد ةر ردم وق سنجر ||

 نالواقوضدوخاب رج نالوا قوص ناب عام ادنع اہیلعٰیتغاذا رفا تضر

 کوکی نہد هر لا فونت هی تا
 ہں شش سش 1 e عیظم بودیا عروش

 سس

 کانن دا جک رذتر وم لوشن هاب یب الہی كار خور هنیناتعفیجرتسم

 سج هم می تی سا وع مالی کنار خوا
 عر

E 
E TEESE EEG 

 تال 2ز یعآساظول یف لذاضو مه نیم ةضض را راه ا هتیمر
 لا

۱ ۱ f 
 لا لبا ا( لم ایارتیاان امن ا ایام مو

 | بن تلاش ةد نموا لنا نضابز یل هنطب,نآرفلا عذب نسی شوم نا تیدحقو :
 | نزف ہک ودل ۇب ثنج و حالف یدلوامنانمنارف مک رهن ره من م هجران قہ فذقن <
e هر دینشت گندی اخو هلی ناز قلی ةر لا یدلوا نهج یر كن | 

 | دسحو نیک ك ناز مخا نفت امخزرةخزم هل تناك قلي اوطرعاشلا ۱
 ۲ ناتو: مک كراز جزا كا ے7ا ردککدبضغظابضاوظاغااذااخز لجرا خذ ۱

 ید زلز ماةهیدتنا تیاورهلی وادب زو زولاراوش اطرلقاباهدنآ نوصبدلوا چري بولوا ۱

 ؛الغوا هدنر رواكن "هکر درب قحصباظ لوشەنیرزوا یزو ہربق ہلدیب ٹنل مالو یم ۱
 07 جارا ندنسشجب كلککردشوق عونرہایدب دبنو یف ک ابو ی عضكواف ہربفو |

 ا یھ كنار عزا جا ركن یا ثل بالا نم خلاق رولک هد نم انمریکیو سالم خاش هنس

 خاخرا هتسانخم قوضل قیشپابلیخناازا خوتزا.قریا خار وھف نیظلاو نیلا | ۱
 نإلؤا لتس وو وخر یا اخر ص را لافب هان دوخ ر كش و ڪج هلیعبفض تناخ
 موج PAPO مووی

 ید ا تیس یا تیام تیمور زا یا
 ہرن یک ق نرو بر ہر کا اقن وسا راهتمو

 2 منع مضز و دز اس اندی یہ ار تھ رل فساد ابا وادی

 تہ

 ی خرا: یناشلا بالا ند خب رمطا خیز لوقتیسماردلب

 ےس راجت انکل ذوق ال وشپ خولزا هنسانعم رب قحجتربص لو ةلمالنوکسرارید ےب

 نار ناسا زار رد هنآ قوار تانک( خزورونباطەسرروطدنآ میکر هنیغلوا

 | ردتی انن درک ر لنز وخلا ف وونالالاقنر دج تا زملیدیدشت و یف
 "تتچیںےییسیسیی-چ_كت ج < < ت6 ػکک تموم



 شرق

 موقت خرما در هنر رو جوش نوکیا ابو ی نو فر بالا
 وه نیت ی سس سس سی

 لخاد تر: چت چرب والا هدب توک ےکلیغ یہ ا | ۱
 لو لاف یوسف اجرا هننکالواو زا یسفرابولوایفیچیبکوک چال

anها هم ءاظو ہل ض٥ کف ا ا فا  

 رربد خزر هسلوازوه ید روم هلن قر ا آسان دیس هغر ا هد

 ۷ ا
 تس

He 

1 
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 لناطو یرشک تان عطا دنزؤادن شی یر سما ۱
 طیطبل| مھدنعزکاذاموقلا زیبا الو قونوق کده جت

 لانقب قولوا نچ خفر ب رج ن ا

 ٹروعنالواقچا لب دم كلفلاو قون الو ليغ كلاب ءال 1١ : ہک نالوارب ےگ 3

 عیب خوب فو کافی او لاو نشو خالق قلوا نڪا تراز ا 1
 ا ویو و ےک تا جالا )اط ات “ا اھ سا و خوب ےب مھ الاقي ۰ ِ ہون ا

 یر: شا لول انا ناخ وا غ ان مج اخو انا وج مح |[
 لا كَعِا تراکج ثوبم زا نزول هه | ؛هدعانزو غاب ج اض خالات ب

 لوالا بالا نم میت و ون لحولابعدق ائ لاق قاب هفت فای هلو 9 نازو
 دەت اتمم مروا رژ مب ىر اولیا عج لاق قم جا( مغل )ی ۳

 مس تیک بر o تو زوم ترنم خرا تن لان

 انا رخ لج لاق یک لش وک نب ,بؤنازوا كلذ زانو لم |
 ریکتادا a جر بکورزخ بوکس تو یون یاد نک |
 جو دورتمج ون خانو لاق همکاران تو یف نی جام |

 هلزنوکس كمالو یش نيج :نیج لا "هاو خف ی ا

 كمالو یض تایحب خالا لماذآ ثلاثا بالا منطج دن ایداولا لی لال لب لو
 هنوکو اکر دلپسلوشحالج نالوا یه اخه خالت لین لقب هنسانعملیس ی

۲ 

 لاققمریوفیهنسترب خوطا ر دهنسانعم قلم لبه ار اینو تر اهن اداری تخوج
 كج :ناخولا راد هنتسراق تالبنس با هلم#ءارو هلبج فا رج اومفارجاعلتفااذ دا یذاولا لب

 خوف و اطا لطف زدیتعا ہرصب لہاواوراردیروقامرخ هدن آهک دز لوش لوکی
 دخو خو یدخ او هل كا كلذکكَك اخخ وار نند نمف ہومکلاتفغ لنکا وا ۷

 واو ىك اخ هولا لزسان ۱ نوخمآ ت درک اندبآ هکر ارادة د نالوا هد ندلوش
 یر یدقرا عرکتاانز ولدا بتلا (لادلا لصف)هنسانعمالب سش یر
 اخوه جفاف از طا اطا یاس زا ید لافب قدتوط هغاشا یشاببودبا ||

 دنرزا نزولع ٭ هت دخت دخندا رد شنل وا تیاوز هبوب ندیارعالا ناو نوو و نعوبار دتا ید لباہ ھا

 ۱ سوم

 | عانوا رع تجدنا زا شالی نایب عا
 || كضومر لف لاج ةح ازا نیم افرا نع نالف خر ابت لا ٌكملکج و رگ

 ۱ وهف ل جرا لمت لایت كارت بد دشن ور یی تعالو هلن غبار

 | قوه هلوا شلوطب بس هکر دهر ماو لوش لبر ننک ك بج یا باز

 و اواو یقغ لا جا دمر کو )مساامنیسننسیے بق 1 /
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 یاد علا اربد خد هک ووجد و مہانلاذ یا مولا تخدخد لاق جلا

 ۲ و

 جوخ



 || هرخآ ی افحاقو عقب و لامب هتناطن لوا مکح ق قنرطردرردص یاده نوا قلواضوع ||

 ۱ خدب

 ولا زردی راک هنب رللاقص هلکنآ رانالوا شیر بحاص نیغلوا لاو قاض قباغ ۱

 ]| هکرارغسنکقلمالو نتف كو اونهو لا: هنسانعهراب روابر دیعچج كخارف ملا نیک اف خازفو ۱

 :لاشختفاماو ہرزوا كا بوصنمهلباهللعف ر امضا یکه عباس كازو لتامر دئ ۱

tte 
 تتل

 م <

TTT ۲ليتك واو دحاتولا ااا  | 
 | ندواوانبعف كنامو یرسک فاقد او هلی كفاقو لاو خو لاو لی واو توقولاو

 | جونم اوزفا اخوا لام اهانعم حاعتسالاو حاقنالا رونکهدهتس انعم حلق هداقوو لیمافب تابلنم

 1 نع فحافولاو دل نیب یناثلا واول فو لوالا ق فاقلارسکو والا خب عاقولاو مقوا ,دتشالذا
 | هجولا حاقو ما لاغر هنسک نالواولروب زماتوا هیت كل و او هحول !حاعو هک نال واره اظ لاب نب
 | هکر ی کیو هلکمروس غابنابط شرا كجا مک نینرط مرکتا نزولغ عفو

 یو PEE aay ہرروا یزوعهوم هلیدیدنشت و یف كفاقو یضفلواوو

 5 | تظلخانا خارفلاتکوتسا لاش قاوا هدومیفررلب زواب هرس كنانو لنز منه *حاکیتمالا

 ا رولک قخدهننالخمرللاوجو ہلسانعم زبارغ وج جالولاو لولا رونلوا قالطا هلاوج نالواندلف
 ]| هدیسکبل لیوو و یدنبا یدزوردہاذعدلکل بو مکر دتجر که نوکسكبوی واو حولا
 ]| ن1ا لقد یتدالبوود ام وودلکمیا عفر هرزو اتا دت ارارن دد زا لی وو دز :) یویذنپاسز

 ۸8 نيز ل وو كوودر جم وولحموو رولوا كءدالب وواصو هداهم زا مالک رفت هک اب ا وک لکا

 | ,نسم مال راتوپ ارا دقم لعف هر وا تیر د ضمانا دراو: هزاز او هه رگ ران وو یراکد د
ONESیاران قرف نان سپنلوا ےک  

 1 ةي لے  یرمو طا اھت هجرت نم ایفا بابل نےاس قران ےک
 ون پ اتکلا تخرا لاقب ہانعم رو كمردلب قوت ربع عا اعلان
 هم هلپنوک م كارو هلصف کنز مہ هخرالا .یشحورم هلیرسکك نهزمه :خارالا كق

 + ear ردزباج ناتو یرکذت ردنا: كغض ومر. 7تی

 ورک FRE هدنامز یرلفدشماب کم تنش از" ٹا ۱

 ۱ اه مقابل رد خوفاب دوام ینعی همظعم لیلا خوفابورد هرزوا
 1 نیرو هي كنافو یعخ كنه الا ردیعج كخوفابهرزوا قزو یا ضج هم لا
 ۳ تالار دهنسانعم :طالتخا "خاالتنالا خوفا تیرضیا یا نالا: نا هنا

 ]| جج کد جەر ج (هایالنصف)لالتخاو طالتخا یا خالق وعقو لا عطا یا عر
 رز بوک نرم اوا ویردی تواجد دخ

 ایک فربصنم مما هکر ولوا هو هینینضتومهنب ونت نرد حی نب ك سلبا لص بوث
 تر ریہ امن لب ج ع لزززا نو لع ضا نمر1 لا معتلہا هدشع|
 هج هک ول هاکو اودربایا ۃربھہظلا نم مکنعاونحخ لافب راربد خددغم و غص ییاوهینا فو

 عزت

 نغآ جر غظ نالوا ہدلازغا بویزکو وکهودهنهور دزاو اف ا قلوابولقم ندنآو یوزر دم دا
 : نکمادازا ین لاب یوا نکاسیما چ رجادتلا نزویع تلا ر واک هدهنسانعع قمر دلوطا |

 توبزک :هدایر هلبنوکس كناخو ی كاب اب نوا مرک شن هیقف افتر فو نرخ یا

۱ 

ود هل ك ناهز دھو را خان مچ قهوه رغم ۱
 1 ۵ دوك خب زد هب او د

sS E E) 
 ۱ | غنی هما مارتا المنال وللا خداوبلا یلاع خدا فرش وواجب کوال بود دت 2

 كلاب ر
= 
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 هک الا تاک كامو یفالواو او حاوحولا درا ندی انآ لبا حوحو
 جدو || كنءزمهحاذپالا حالا ها بنع علف لواو: حوحولا فیفخ یا حاوحو لجرلاقهدنتزاور يمص ا زربد ۱
 1 هدایفن چاینا اپ لام تن بجو تنجمادالبال تحدوا لاقب قلواولا ۽ نلاح بوزمخمود هرس کح زا ,

 حذو || هلنبتف ام ادولا ,قملناق هنوف عا قم هرجص بودہا فوت چ وح ادباو ارد خد هننعیوضخو
 28 ۳ تاوبفابزب کوب هکر واقدزوق بوشباب هر ارب قسقو هند رب وق كنويق هکر د هنس ل وش
 قتشم لمف دلوبو ردیعجج هلبعض كواو حدولا یدحاو ٠ ةحمذولا وارا لما ةد کو

 .ےئو اکی هکر دهن فو بیس کت واو اش ولا ننه از ابر دامذو جذبو دوت هال تخدوب
 حاشالا ےاشالا زازا صا هس ازا ی وکی لبا یول یکل اج زلتروع كوب وف زه اوج هنیز زوابور روا نان ایتیعم

 یجب نوک كو هلیض واز مولا ولا اتیا مضاب حاساو حاشولاقب ومانعه هلی كنهزمب
 | نو هان مر نرم جنو رج نکن یت ہں

 | تعتوتلافب مناط اشو ہلردب دنآو یمط كناڈ وان رضف حش ولا :اھٹؤاھتھٹو لا
 ۷ لسجزا سوت لاقب ںوئلوا لامعتسا شد هدب و سخت راک اوستا
 | دواو یصسولا هلوا یل اح ندا هکر دیک لوش لادم كه لا غل دا ءاصتولا ولی وهفیسب
 : هکر رد شک نوبات روزة دد تهن نوت نالّواهدن خا آر ددتسانع خاش ول دی د تنو یزیبک ك نوو یت

 | عضوم كنم حنا یک لوقلزعنار رد زلشمر وکر اخ برعینارعش نت بار ءذ دشمناون هلوقموب |
 لیڈی اوك لا وکش ك نارو هح نو افطرفو هد نیس هنوتقف نا هف بلو ن طلاب مومو نشو لا |

 بابل نماج وضو خبر مال عضو لقب قلوا راکش لم. حوضولا ردیدآ كن ہل ِنادْیِع ےءاو
 2 یارمالا عصب | لاق ہانعم لب ارس دک هلید:دشق ك ناتو ئ رسک ك نەزمه حاضنالا_ نابادا یا

 | ضا كنهنسکر حاضباو ان هتفوا لاتب قاقهراکشآ یز ک كز ءزمه حاضبالا جاش
 هنسانمم غالطاع اتضیاو ضب دالوا هژدلواذا ل جر ا وا لا زرد دا ہے ۱

 عالطااکسی مہ لضو ادب یا مو تعلطا نا یس یا تنعش وا نا نه هلون

 را نک هبابیض ال تحف عضوو دنت ںوہظان ندرن تادهرونو هات

 لای طنوبد نیمزروکتبو وفنررواز وک نیلا دا او نوا رهزن ۱

 || لوعن كجا بلط نسل مرزؤا حوضو كنه حاضیساو و کن دید یخ حدس[ ۱
 الیدیدین و یمن لدا ضو هانبتصف " مطولا هڪ ۇت نا هتل اتشاذا مالکلا ورم الا فص وتسا ||

 هنس تروا كیرطوبد قبر طتالموهطاا ذیل بلم محض وت لقب ك غزو ڪڪ یل تروا ك
 اپ ۱ هدنیسنروا او ہک دهتسسکلوأ ہادی دو یارتنک داس ضط لی حج و |

 قدرطلاذج ین هوط تلو لن رتضف من عضوا“ ا ا ا آن ودنک بو زا

 تا | كيب مو, نیو غلام لاقت ابد ید هضایوهءوضو رزید ید دهه مهراد مو مصوو یا

 رایدید حاضولا هش فشرالا ةمذِج ندی سو نارذبا تاک ندضرب ههو کرولا ٭اکو هش

 ہلیظف کلمہ جاضؤالا ہاواولکنر لوک بولوا نوللا صاير بدهد هنن وش ۶
 کنکک ڭغا هکر دبخزاب شاب وقاص کرم دیک ول رای ند هک رها دن روک الوش

 طو | عطولا رولوارهاظ هونلاخ مک دراشم د لوش هلب رس کل ذاض ةا وا ا وک ایا
 ارت وو هنغاب اهل راوط هکر نیم ل وش شمل وادیق لا اط نوک سد ہہ وج

 تو || قمدبشالوا نیز یر ٰیرش تعاججرب مظاعتلا نو یل مرد ندا ندفطازوسآ |
 1 دمی نالوایکح هلبفیفتت كهافو یخ ال وا وا حافولا مد ایکر ولوادناذا موقلا ات لات ا
 | ہتسانعمزامنرط لر” ندیعچ كحافو الض كفاقو لواو جول لو قنرطر تص |

 اے
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 "| حنا ںدقبرتچ نکا اکوکس مظعلا جتتو ردنالوا لندن بوته یسولربخ| ری نیب تا لخ امار اق قاب او برش تاتو
 ]ی هی تنش ما EDE یک اض اظ بر
 ۱ ۱ حا ا اکو ہم اچ طو خاج هک کیو مان لاذ خالا حتما

 زتادياتالفخ ایه لایت نیک نتف ےک انا چ زن اھت ر اک ۱
 زبه جاکالا اهم مہ اٹک ا لا کا بک ك اتو نەرم

 a یاکن هلیعف لفاکو یعض كنون نان څ وزن مر دلت 2 |
 ۱ وک یر سو و كفاکويوسک بوت ملا هک ۱

 | بطخ یا یمن هیف فوج که جراخ ماو ید هکنویاکت رابع ماب یلهاج قام زو هلا تعمر
 ( Eg نایدید + هج زا ااک نم ع ریما بولوا لم بزض حی درد یک قوت فر هود
 هلي جاوا ,نامواننب نالا لاب قلوا لباڈم ہنیر یزپ هنسسن ییا لی كلوا وو یخ
 ۱ بج لدفن نورد تماس رام وغاضردیقچ كنم
 | FEE هلو ا لب همه یر یوم نا رارید غاون یل ہزالہ نسا چن ید هه ابر تاک
 ار دوش یس نجس و هلکش لا ناب نر وط ها هک دل لوش لی دیدشنو یسک کلا و
 ٠ لا نب یاس وک او نن رز ی :حونزآ ہلکندنسپرفرا تلب نزوطهسآ
 نون حونلا "هنسانعمقلب دنس انعمقلیجوخاصردبسا هرس ک كن ةیحانلا اجو نوٹ

 لپ رد هجان. ناسانلاو جاونلاو هلدیدشنو و ی یخ کوا وو یم كنون حوللا وحاوالا ۱
 حق ایراد غاضوخ اره تولو مچ یضخ تو ت اخت ءجاونوحوراوناوون
 er ادا یښلاج ویت لقب كمر و یلاصیپودنکبودیا ٹک رخ هنسنرپ حوتتلانالف
 تنامي چ وله نوا كنینئ جون ہلیمخ کون جون راوی ددغقىر اصهنسنزپ
 و ا ا چ واک مساره تان کردن لوا منام وقارن نا فی خو

 دف مانند اس فتو

 amene هوس سیب هم صوتی اخ

 دس دس فؤص ۰
 بسم سا

 ازم یک وار واوا فارن

 و هیت لواو ةحامول و ةةحانولا لوکی تتم تفت وووزولوا تم زور اتفانو
 ی ماوس ا اعدادو

 نا یس ہحیب خاعالا ںی خیا ور لاضبفس ام لدو ساخ |
 وتلا ہالی رکتنا تزو یلص خوا فای انب نالف خوا لاعب
 ادا جر دیو و ہر اهلدیشتو

 تہ سب هدننشكشزهو بو تی حاجا
 EET ناو یزاذغم كروان ناق
 ۱ قم کب د دنن و یف كوحو غ كي چوما یرذیث لوال
 یا لب جوا لاسف كم قیبضت لیوسک تا ءزمه جاجصالا و شارو یبا نم ہوا جو لایوپق شما هلبضف کی: :خوجزقا هضم ر توجو لواو
 موسوم ITP رہ

 نایت | اق یی ءا فصلا غلب اذا جوا یخ فح لاقب رب و سد هکعشر هیات
 ږد یدک چو دوو ونک زوج نزول نوح آ

 تیر



۳۹ 
 سی

 | ل زندان مس لا تا رد خد اونص دو راک ]۱ 1
 كد او یف كنون اهن نانو هام ندوبق کوس هلکنآ هکزد هود ||
 | ۳/۳۹۲۳ لا :هراوص نر ار وب نے رھ ناموا عندو ادا ۱

 زار دن مد هو واز راه جت شویی اج ا ||

 بولت ےس نارات چ ۇن ھم قضی مو وع ہے
 تول حوضتلا لر ددنعیچ ندشنه لمان لص هکی هکیدقبح ت ولر یکرافبخ ناف ہا ندتم

 قم رص و ضر دزد صم بب داناو هیعف تاون جانا ردعونر ندییط بع داو یف |

 قمروا نازو ق لوكس ك اط وخ تو وے |: قت را ذا اح اضن بنقل اتت لاق ةتسانسم |
 ندرق لو نم ما هسروا هلا زوی جوق نمی بنا بالا نیمه نی هل | |

 كهزده چا طال رد یبشن هی زونیوب کیا كنجر لج یم زدم نهان هک دستم |
 | تقال باند تو یخ کات یا قوال لات ۱
 | عا طن یک اب جوف رازونو دابر لرد درشت كناطو یخ كون حانضتلا تاشو اسکن |
 | كالھندلروام بازو: و هکر دراوطلوشت ه دینان ہلرضف نموهدلواهلبصف كن وخ و طقلاو اے ےطنلإ |

 | شل رابرولاجیتربهسب رف یک اە :نوطلرکا و هیسدارف ارورد ونک نخی نانا |

 | ظدحا نال ردو ساتمه لیکن داف تیم هک و دزد اهشانآ تسر هر ەلىن ||

 | زانم مانا جاجا ردذازرم ناذشلوا نراقم 4خ نانه کلب ر دید افزا تک ||
 | دیص ل وش دوجابو زد بشوق ناجتوالوش یخدو یدتباورمهدعطن مکتر ذات ندره |
 ۱ | یبد مطنو :قوبد هفیض زاك دن دندارا كل دایبصو ءاددبخق کر دزفالخ هل مونو هک نیکو آهک دیشعو ||

 | نویفهتلنآ نمی اال و مانولام لقب هسیازاومکهن ندي و نیو زر دونو ا ئیذ وم اقلم |
 هد و لوک عن هدایای او قلم دوخ هور دراو یسک هو |

 ا اھت یو سس

 || ذه لاتب لک تفاوج نب نا نشه یا ےطامب
 نیبطاا ےل ا قب قافاب IEEE هدیادش

 مداسنلا تخت لاس ذر بدید مک لغام عنو هرب و هنر نعد حافاذا ٹال بلا نم نب ||
 های لا لرد ین ید قوام ترس ی ۱

 تاععت نام لابال ل القبو ۱ نب هتد لاب ولون د دکب س
 درک لبن رخ میا ی ہا هم عزت لات زرد خم ا
 ع قریحل اش لام رر دید همة نص ناق هلو راوی دەل نس

 واکس 00007

ETEنا لا ربا یل  
 اخلو ا یاب تک ید ددتسراب لوتش تلخ اإ یزاک د لشا ئان هع دار
 نمیام سس تخ0 نزن تیغ اندراج

 هلفبنضت تااسو نف كنافو یسک نهزامه نا هوش ان لار ىت
 تایم مدعا ورد یہ سرو رر کما

 ںیہ کد اهلی کناف و فا افوف
 | ابر ین عن ترک تزولم

 سم

 ہشسسس



 حر

 و ناوهنطخ ئا بوثا نھصن لاف ر د هنسانعم كمکِید هلرنوکتس كل داو یف كنون مصتلآ ۱
 ۱ :e دہا تیغ قع افر شٹغٹنا نمو ق رخ بانغا ن« شو هیلعهللا لص هلو قئازابتعا حوصتلا |

 ا

۳۳۸ 
 سس سس

 آبا نم هفتاد هبح دبنال یوزیو ۃرمضبلا ی لا جوراب ہی خد الف كلير نا لا عد

 || ادااعزت بلا تحزن لاعب , كىكچةلەج ىو كنوبق لینوکس ك نازو مخ كنون حزلا حزملا ةِبالعلاوھاو
 ا جززلا هلوا زآ وص هکر دوبف لوش هلبعض ك نازو یف کكنو حوزلا هاک اه ام تیقتسا
 ۳ ردوبفلوش هات حزنا زوبد ہیوبق دیکرو ردیعج ك هکرابکرو حزباکر لا تبر دیعجج كحوز ور

 وزن اوا ہل هجصكنارو كوت حولا حوٴزللا لوا شهلکحیژک | اكن وص كل
 حب دار یم ےرانلا د ںیعب یا خزاندلب ل اقر هنن نالوا مازا لب نک كنار حزانلل تدعباذا
 یس آپ ۷ 5 ةدیعب ةیعهراند نعدعب اذا ناللفمزلاقس و من رانم مو لاقي ی1

 2-2 ءاشودندحییااذکن حزن تنا لوقتهلوادیعب هکر دناکملاوش
 هلنوکتشا كنشو یف كنون لا ردقلا هلوا دلوتمهلعابشا نسهعف ك ناز ردشلوا
 د برشاذااع وشن و اخوشنو اھٹدمٹن لاق هیمراو هنس هرم قفاق ةهکر دکمخارادقبل اوشہانبنمط
 وا ہلبف کنون ةخاصتناو ہلیض كنون ممتا ناربد ہیوصزآ یو كن یف ون حوشنلا
 من هل لاقر دصصفا یلاسمعتسا هلمال كو بو شل الا بابلا نمفح اصن و اصص) كتمت لاقب تام و
 ویت چکی سن مصانلا ردعساهلیرسکداصو یف ك زون نعصتلآ نعصتلا کلمصناو

 موو دار دیعج هل ڪف ل داصو یعض كنون رانا هانعملبزسک داضو یف

 دلو ا علاخ جا وبلقلاقتئا تیا عمان لسچر لاقب هنسسک نالواكاپیاف بیل عصان
 ۹ ون ےس GE ما یس نالا مصل دقق صلخ "ی لکو یک ما ا ورد

 زود دنوی ول داون نعف حصل عصانایناضصتنالاعو ما لبقاذا
 کر رنک ك نانو كنہزحہ حاصتسالاو او ءاصصنلابہش یا دضت لاب كمتسوک نلکش
 هن ل اقى لا قداصیزش كن هو دهلی كنون حوصنلا اعبصن لع یا صتتسا لات 3

 بست یس وص هلن رنک زم .حاصفالا هتفدضیااح :ااحوصن مصنت نیرشزا لبالا
 ةفهاصلةبول هومن وصلا نم ةد وخ اه لداصو یف تنوع وصتلا فوت اورا ین

 عبد شتو ضف ك داصو ىم كم جم ےل ردنا خالصا بوکید ندا تغازل هرات ىد
 7 یک ہا n رو و یف تاب هسانم طبخ ەتى شل

 دکل در نک
 رم پیارا ممتا ETR :ندارف حاصن نەبشو

 زاد ید هشمئاف بوجازادعمرب وص مع دو سهل واصیوا کنان بابلا نم فنا تی
 یون یا مع لخت هدهلامس رربد خد ەغمرا اوص كا امرخ عطف وہ طنز هش طعن لو اون

 ا 3 )نویهوم ءریالینلاب مهو لاقت لرب دید هنمآی وام وردصموف و مضالابقتسب نالفلام

 زواهرکسع ندزبناج مز یی لیلا اندم ھا الا شو دنس ا اتەمرت قوا هلتوكس كنابو ىة ك نوت
 ۲ ۳ ٠ سرا ےھنودجاہنعمفد اذا هسفن نع لزا حن لب رارید هددکیعفد

 چربی تا حح و عهدیو هنغ بذی یا نالف نعمتی وہ لام رسوم

 اوت اک وو سیہ مس روپ

 1 مِل تصص/لامب هاضع هلیوکس 2 9 ود كنان ؛حاضأتلا ' رلود چاد ەنسار د تؤزاض

 ةرع )لری ڊ جدر د جنو ض وح .عیصنل و نعش براذآ لالا بالا نما نتو اخت
 ۳0 یاس نامو كلل نکل نتف ضا ٰیجلٹیمما معتلا

 نا



 فن
a naa nanےس س  

 !EY هکردهنننکوش الا جالا .دقاننالوا برو هغ مرغ وط ہلیرسا کک كانون و یعظ كو
 ج حام لانش یجب ك اچ هرزوا نرو ەعاب فحلاصااپ . ردلوط ؾ هغوق كو ذا هب ویقهدقدلازا |
 ئ كيا چا دادن دب ويقدر فن لا :یقعبقحام ةنعيس انا ثیدحخا قو قالا باسلا نم ||

 یف كز رن نحب ةظبل یشک ىوه ۇن ەت نيم ف جام لاس فی ك2 رو قلات وک س كانو
 رژد جد هک با اطعا مو ناکام و وز رام هرزوا نزاو حج زحدنهنوکس کاخ |
 هل تسغتشیا ناظلسا ادم د لاق زرد قد داش ممو هنیطغا یا لغزلا ۱ 1

 بلطتعافش و ءاطعلا ها هتشصتا یاس كات لط اطع ہل سک ناتو کنز
 هناجرف حالا ںدعتع ارم ماسال ایا ین منشی نا هناسیاهنستسا لا دی

 سس

 | یخ كنون خا( نونلانلصخ )نادم یا نیصافلاو تارکسااعامن اتم دس ےک
 سش ماسااو هلی كنون جات لا لب سک كابو یخ و جو لوکس او | و

 و[ ککے کن ولو اکو سل ناو الا بالا مات عن خب ۱
 كل ڈک انتسالاو لب هتك كه ج اينالا ظلمت لانش زونوا لاعتما یخو هدنسرو ۱

 هلت لاو كن والا "یم متا واكلات لاحق كمردروا ۳۹

 2۳ این وبن هن عو هیزکر ههرکصښ دنا یزاوآ كن نبکو یسهناشو :ییدرو تستی |
 سوت عن الا تل قهنسنانعم مر مزو ولت حوتنلاو هلینوکسک ۱
 عوتلمالوردنا رویکرد هکر نرلنتم الا دات و ورودی قید فا |
 كارد قم نصوص عمر هت اتم من عال رب قج رص وص هلیضف علیم عانا ||
 هاب تست رد همان فط ات تون جام و نوک كپجو یقع كف ما |

 میس هک نالوا جا نصف برک ك یجو یھ یم کیم لا سما نالف سا جو |
 دز تک و نمخ۔جاضالا ر دیعجب تال ذك هلیفدحت تاب حجانللا زدیم كی هایضف تیم |

 ن اهحاجناو الو نالف ہلال
 كرتا نوک زدہ ناس لول دبد شتو یمن تو هر هفت ۱
 دی نو بم لیس و ین وا اه جد اهن او بک نر[

 كج مجانلا جان در کاوه یاب سا

 لان نولک هددت ام تاج بستر نالقر اس لاله دننشانهوث
 لاقب قلوا او دف درآ یر یربهطاص :ایور ہیوم کیو یطف نت جال بئاوص تو
 لا كەدلروک ناف هو سکتناسویمت فی ها قبض همالجآ تمباتیا دمالعن تف 9
 وا دارم نمم لون لود هاشور کو ناب ماه نس

 ترا تللبک فلز لزا نزل ةا د ٹک تالوا لب منو عح جنان

 قفل جدا وا مساو کود لو لینوکس دونی تنش لکم دو
 انا نا ههو لوالاق منافق تلاذجوهد مدتنلاةحودنلا یزر ک هلیعتف كيم دات ندیم

 جیک تم ا ن د ید رسض. مصعولوالای لادل

 تاجا لون نار ق حد هکر وغ

 كابننطبو ةنطبلا خم ما ابن ات جول ۳ ê er ںی ا

 كلذ ناک نام نم یادی فتا لا اناج ادا یی و ۱
 اهانت دن ملک ا بدیو زودت را ا وو زو ا تر داتا 7

 | كیحو یخ بلا ومات

۳. 
۰.۰ 



 ۴ قف كم عالم" هتساضمهنیفتسلا لج اصهنسک نالوا نحاص یک دی فنا كالو یف لو ||

 : مرد لاخا را نوکس وب هرمهرسکر ی هند دو[

۱ 7 

 | لات کیا دع خیل يەن ستر لپ ہر کلو وه حاتم هما يغب كم الو ین
 كنم حالمالا ةنیمانعم رال نوک ین كعلم هلن سپک كیا چالا, اتهام هنویادرطمتسا
 ۱ طا حب ولما: ندا لعض ومز حالماوفارشا و فير ک يج كامب تالذک هلق

 | هدن ےک نیشه دوك ننوت : كب ليف بام حولع كس لاش قلاننالوا
 1 هلاملا .هتسپحا ام خد وروک لار دشممآواریفصت لبنی تلخ هاب

 ۱ هدانس انعماكادوسو ةنسا بعمهلک وم لم كمازوط ها هنبکرب ہل بش كمالو لیس كنیاو
 ||| هلنیتخخراربد درج هدقدلوادتشمهدای ز هکر دشرشربهدنس هد زکاراوط هلن اب 8

 | كمالویم وم ملا ردعونر ندنبدح لوک كمالویبس كوم سلا دحاما هلی هیچ ءادوملمهعارو
 ۱ | یخ كنءزمه ٠ الا هشیراق هیساکاهکر دضابلوشاذکه مو یج كتلو

 ۳ هرعش نیاکادا علم !نیتو اش یکلاتب ہنس نالوانولتم هلنول نانلوا کد هلیئوکسس كو |[
 یتمرفو یا هکه درالف لوش هلا تم نیسو یرسکمالو یف كهچ ءاخسدلخواتسرلخ |
 هلن وکس فا یتغ کہا زمه اوسفلاوسی ملا الا اوین ضفبانایزوللاقوا یش ۂراف |

 || بک قوخ یاب زوش ەلى تا هامهم نیو یخ كن مهم احوسح و هنسک نالوا یزاصیشید |
 جاسمالا "هند دنا کح ننال قوج هلی كال مع نیسو یعفكافوسفو هنیسنکنالوالوکآ

 || نمف كيج : نالا ار اصاذااخ علما شیکل لا لا-ب قلو ارق نعیقل وا قشب/راتهزخهلهآ |
 || کای یزڑوا ترنغبدراغا بوغایراق هدنآرونلوا قالطا هتضعهبنندنرایآ شرق هلننوکس كمالو

 1 فر روک کے نبعلا میوہ لا رربدحلا هسلوا لئام صاي بولوا قجاتیاف كنزا كوک |
 | آتو بڪ ولر ومد قآرب هکه رکسع ل وشر اربد :ابصلم اکو وهسلوالئامهقآ بولوا را اوک ان

 | لزز و الوش هشت تك الو هلن كه :یحالما ,ردیب ومتاعاماابعلمو زاهاوا لام
 e نضمبو نزقذوخ ام نداضام .یتسالبودلوا كلکوکبولوا قلنزوا هدنیس هاد كا

 نانا رر وک تامالو یف كبعد مالا ںناک ید 0 كمال

 نزاو ا ثلکراوک کیا لهاک جم راو هز ندلهاکهنسانعم رهن طیسوردب رب هتروا ||
 HRN كحالسراةنمز وك یکقآ قا هکرد یکن2لوق اضاہوردقرب وڈز جو ۱

 ۱4 ٦ ٹن لمال دل ربط کیم مالا اننا زود هز نزول نانک بت نا ا

 | دیش تن ہوزواراغمت نصاب ك مالو كچ جام ار دهنضعب ندراتواروش |
 | | ردت و رشت مع لا ردهنسسانفهاطع+هاوکس كو یہ لم ملل

 | یدین تا ہلضردنسا ای وک كونو ہل یسک ك هم دنا هاطعااذا |[
 ا تودہ ۳ ا ا ار ارگ ارے ۱

 تام دشمنی زراتفآ هکر دارا او ی “سا تردكعیدتباهدینع ولا هلی رب وهنراعویدنزوساوا

 لا ںیم طا ذا ھ4تسا لا كیا تلطاطع ٠ حانمسالا |هلنیوکسس كن هم ءاضاویرسک<
 نیم وب ین كلا هک دیدآ كقوارب ندنرافواراسة لب رسک نونو یف كي
 چچ هاذ وک شفر د دفان لوش هلدبیعض كونو یعخ كم وتلا | هنلوا اظعا ہنس رب
 ا كمالو یف لپجو یعض کب" یک اج هلغاض یدوسا نذر مفت یدوب

 "هنسانیف وت ہود ںز یدوس نشنفالیرہکل وو یم كم چاچا ابال مہ سلو
 00809012 قلوا برف انار هلن اپ لک یه

 سی ممے ےہ ےس ےس ے سے وے وس -:ءس



 را
 سس سین

 e كفألاو ین ی و یف كيم احلا هکو خب هذن روا كن هدنبح یدک جت هکر د هنسن یر کک ا |

 ین رغاضەکر رار د هنر وعلوش اسم ور دراویراشانطقجافوا كن هکر درب رودزسنوا لوشهلیدم ||

 ضورالا نم قی ص تر ر ملاقب ی هشت لام نی وات | عیس ناکملاقب یرکن م حالا مسالا هلواقرا |

 ته قت طور ادا صف كيم دعملاپ مدار ور مہر شعاب هدنه كر لش اطزسنوا یب !ینعبنیواصنم نیا :
 هکر دراج اصلوش هلئوکس كنبشو ہلیزنک ی سما نما یا لاج نم ةع نالف ىلع ناق

 RE اىج كە ریسه صف كع عانا هنساشعم وسکر ردیفراصدغاشاند هسک ١

 كنبسوهیف لپم ةعسملا هسا ته: هطش ام تر وع ناب هزي نیلکو ناب هرطچاص هععسالا ہنسا
 ےراملاق اولض یسبعودقسا روسو ہراب شک مچ میسلا | ہنساضعم سود یاب هریک

 ردندسنتعاسطارشا یجوزخ كنآ ودنا SES :تادکلاےسلا ا یمساكنهمالسو ||

 لمس حوسلاو او حاسمالا شالبهنوکس تنسو هاب از نک عا مم ا ہنساضعم قرت سو
 ہلئبصخا ملا ەروسةنب و یربنیزاقلی وا نکر روبهکر دهشنک لو حالا .هنسانعهزاسالب يج ۱

 كيموملپرسکكنات حاسملا مہازا بالا نماهسملحیر مس لاسقب لک د هن بیو ر اقا وا نکدروپ |
 دن قطع ولواهاک و ردفور هر ولواهداب ردهکر ردیدا لروناجرهلنوکس :

 كمکساو عطقناو بهذ اذااعوضم«یشلامصملاتب كاسكو كنك حوصلا: .باذکح اس لجر لاق |
 مصاتب رازی دین دهکاسک نولازآ یدوس كن هفانوس ردو قلخا بولا عصملاقیر ولكە دەنسانعھ ||

 راد خد هنشلوا غم یصجكنواو ر رپ دهنکیردنو یر یو ۶
 نا ور a هکلوکخو هرهز نوالواذاتا ابتلا خم لاس وب ا

 ۱ لکلاو هب تبهذیاء لا تعمم لاقت زوتلواداز يسد وم یا

 هض رخ نالف م٥ لاق كرب و بیعهض رعهنوکبس كل داضو یف كوف عملا ثلاشابابلانم |
 كيه 3 یدر ۲ وللخ هنضرع مد هناش یا هض رع حصا لاعب هانعع هلترشک لات هوره . حاضمالا ||

 :U لاق هنسانعفوص یر وطوز واک ید هنس انعم ع اضر ہلومر سک تانکر و ول |

 ویر الا حلم تین :لاتع رب هواروش مو ةیدردغا قالا ام لاال دوف ||
 لاق ارد خد ععم وف ر وطدجم رادقعەكلوخ وءانعضزا یا ال نما هست کز ما|

 لاتی زارید خد هکمر دب زوط هراوط ممه و رذقب للا نما پف تحرطا دام امار دقلا تم زرا
 هکر ولواتفولواووو مز رو رب قاربطروشیمد علا حس امت عطا اذار شا1 تیم ۱

 حالمالا .ثلابشاتاسلا نملکلا وراهردن قارطروشلدیندآ تویلواثردخ هفلوا تواروش | 1

 یخ ااف تیزمکاااذا اردملا تم |لوقت رب دهقموقهداب رندنرادقم یز وطالب سس كنرسه||
 یل عاملا اسرار, راد نر وادالبالا تما لام ر هددنسامعم لک ست ایه

 تنم لاقب ری د د هکمر مس ہود انو ماا ف تر کا اذاردقل ا تمم ادب ین
 7 كاری هنن لمره دنر هش عاش میاع و ہود نحنا زاخو اہل يف : "اد اروزرا |

 ءا! ا لانسقب یلواولزوطوص هلرضلدالوكيم . .حوللا جم نا ملت |
 ةحولح ءاسلا لاقي ہاسنعم هل تل اذکت مالوا کی :ةحوللا *قوالا طاب

 هلبرس کليه علما ةحسولم مع لاسقب زولك ةد هنس اتم نر هک ا
 ويد ضجو نفس ام تدنلاس توانالوازوش خالا هنسانعم نازوطثلاقچهبوهروط |

 نسح یا دحالن «لاسقبا نوا كوكل بم كم حال رد هو نالواؤازوط یس |

 عیهبیلهلا قبر ولکه د هننانعمووصواز وظوەنسکنالوا كاکسوک لب رشک ك تالو یت كيم میا

 ہے مسووسصس ی

 ےہ ےس ےہ
 اس

 لم سس
 سس

 سس ویو

AEST SSSبم  
5 IN 

 کز

 ٦ع

 | كبه حالا. خام اب الو اما ندا ير ينامون ھا 6اب بیقو ط هوا |



 ۳ یز

 این شوق هلن کس كم الو یف كن هلم مم نیس لہو ها ذی خم ضیا لاغب و راربد دم لپ
 7 لب لیا ماتم لال لاقدەلو الب وطەک رد بک ل وشل ردد شن ك ناتو یخ لپ جات اربد

 ےہ اسک e و

Ba ×۱ 271 ی بوک سرے و حا  
 . | نج ات کا بودیا اب بارش لپ وکستالا دو یخ کم حل ءلواباذکب ویمرونک«دوچو
 | هل هنم اعم عدنذک لب سکلحرمه حادتمالا ثلاثا بابا نیم دانم

 | ةسودمالاو البرك تلاد تخ لم عدوا هلو هلبنوکستالادویرننکتلوم ةحدملا ئم عيتاو | حدم
 | پوکچ فلکت ال ضو دید دقالادو لنتشف جد رد هنسانسسحدمعالذکه بس ثللادو تہہ

 | یژدوکبلراوطا دهآلک قاوج حذمو حلب نا فلکتاد هادا لجز ا حدمت لا نقی ابلطقفاوآدم 3
 ۱ | خودم یا حیم ل جر لابقبهنسف شغل وا حدسداب زحذما :حدما رذتفاهدحادنتوب و رد یخ ق ہلا مساو

 ۱ ]| عتنااذاهنطبجدم|لاشردتخلهدخاحدناویویلوا مساو نرافەابرسککلادو لن زمہ حاخدنمالاادج |"...

 ]| حت لاش ةوقوطدس ریربیرافلب وا نکی دور دلو نوک یهو یا نب تا ٣٥٣
 ۱ حرلا دهن هن بیر هنسن کیا لاکعصاو یا ءادضف با اذا ا بارلا بالا قم لج زا | ےہ

 || هنهالوتزاوکو ەغمزاغاۋوك رموعدارلا بالا نەخ | نە حرعجرملاق رپ ده اثلا حرف هداب زنی

 ل سوت كنار حرلا .تحناهوتدشفاااسرمهدیعتحرم لاقن زاد
 ۳۱۳ وریکسلثم ردهغل اب ههیضدارذید كرو یرنک كنار او یرسک په علل
 FATTY دیک ا ل ما جا هتجنک ن الو الفبا تم

 عدد میرم هوا نش هکر د | لوش هرزوا قو مماتفم ال سک کیم ||
 نغرب نعو عهدلار نعیا حاز« ن لانش اۋا قوج ئىسا هکر 7 دهزوک
 واز دا کر لرش تانک رویت کیم موزال ود همان مرکه بالم مم

 فور واوا ك انس رف یاب هیچ ل روک ی وا هک اب وک بح ل زوک ی وا هکرید یخد هلان ل وش
 ۱ یجیوسمیرر جارمالا زا اورمیم یا رد
 ۱ ےب جم موج مر

 جوجه رخو زر ا نویعدشلءاماه*الع ن اوه واهر || ۰

 وای هزوا اشن نیک نانا قوا هکر دم اکو لب یب شق كتلاو لطف كه یس زم یشکید |
 كات هر وجبهلبلوکس ك نازو ىف كيم حزلا.هبافروضم فلاوذخ و تقمالب اربد ییزه اطخم || حزم

 می ةر بس راس شن ات ا نادر حزم لاقي 1.

 اان( جراما هحزاملافی ةنس انعم قەشل مز و دردصم ہل نیک لم خازرلا اضیاءانعم ملا ||
 نانا رم ںیم روم نامزافت اه لای نعش دبا وخ تالنکهبض کیا ین ا

 : واہمماج ام لاقرذن اما حاج عمم ور سلب زر دروس نا
 ا ۳ RE ×7 n RIY رواک

 || تیکخ مس مس مریم ارز نکیز
 ا زدر هب هلناب 3 نکرد بوتقوط قشر كر رک نالواهذننکو کك ل هود هنکسر د
 یم كل هود لوش از وکس ام پاور ك نیفاک رک رکو رار د حمام دلا سزخ

f 

 ا

ana 

۳ 
۱ 

0 

 سحر ہتھ ےہ ےس مج تم سس مس ےس  جج



 ی یا و سرب ران تابلو رضا مال
 2 ی بت تل سرا دنا زار رسک تداقو |[

 | تی خد هنساسرتودشلواوکوب نقی رول یاس یدز ۶ الناز یقف كفاقو |

 ) E رس امت یو مال قرب نس
 | ولاا" اها وازم یا راس لئ ال لاعب هنس زاکشآ لن و کس توی كما

 || لرد و لکتارفتر فسو: اول ولي یشلاحاللاقب قل وا راکش ہل نکل وفك ۱

 قمار دلم کاش خولو شا ذوب راد ها وازسوضو ہزاغئارف هخ لا |

 انا ذلل الات راهسازی قزل لات زا ۱
 کلر يلمند وش حول زند چىلەك وک ؟ی طی یهودانهم فتک د کک یزاکذن ۱

 ادا یه مت او لات یا یی یس بم حر رزق وا ١
 الالام وتلب لش شکلک امر اة الالا ن دمنشانعب امو كالا لک 1

 | دیس الا یدع تیکسلاو ادباذا ا جا لقب زبد خ دفعلو اره دلی و مو رب | 4
 | کک ولا هال یدع تیک الا! حلال جانم :عمقمهردلب ||

 ٣ او هما غیب جالا لا زواکهدمتس ابنعم قا حالا وذ ۱ 01:

 اےس جو زرآوطنالو سوم مد زین اولا هست ۱
 | عولتنآ:ینطعیا ول قبا لاش ندنمس# اوج ترغا نوا: لب ویستا |

 | مولتو د هجو تم رضا ادت لااا ناو شک «رکنلاتزو
 ]ار لات شل تحول لب ارد دیه در شنا دس رو مد نوش حوالاقت ققا دلی ||
 ۰ ئ کیف هر دل ودالسلوت مَا ما او ی كو بقف یی م چپ ج۱[

 او وٹس وو جس جار دب 1
 کنن نو یه تب یار باری سہی

 در ی جک مر دیم او
 انام لاق ترک نکچوض تل هل تاتو یتیم مت بش

 | دم یل وت اب لیک زی کز رز ضد می دا
 | تسد یو زا هک اچ حوت لحارص تخناصکارونلوا خندق )هرم

 | نقد مت اه کرد کیف مس او قا جلد
 شہ وم قو عار ضس ید یو 1

 | دخلومفد ابن غل لاقب قمزواردنوکو كوم وس



fT 

1 Pili. یی نی لا خام رول دو 7 ٤ 

 ۴ تری یطءماداذا تالا خا لاش رب دید هفع اباد ىر وم غد ل دولب حالا و |
 ۳ 4 ی الامو ذلوش ا وکس كمال یک كه حالما ا لا نشا تعم همتا لرد تاکلاب

 ان یون سا :رلکدید خاله نم کر وب دلا *ینرلاق و هدبازغاب نس هقرا
 تالخةفانلافلوقتاکنرحاذالمبا الاق ربد یخ دهفلوا نورحم ود حال اوز دارظن

 ام نوا طلاب دوز زنلانزو یع اکا و: مس ی
 u rs RES ہلئتصفا پناکماوخربب ملاذا
 ردنر كلاغفا ناکەنیرزو طو زازیذ هغانحنالواهدزوک Rn ار ص مرو صمراب

 | تنسا
 ۱ SST ہلکا :ار اهظا قطب یک د لیلا بیض

 | ایت ودب وضنمنبرزوا تیلاحهدلحوب ځو بسنل|قصالیا ان عن اوہ لابغب زددوخ ام ند
 | ینس ك۶ وا جلد اض باوه شقر دل هزکتیلیناهوردهفرعم یلہقام

 | نسزپ دل اوقلالکلا مسع نی اوههسلواندنربشع بوبلوا برق هدبرهننکلوارکاو دولوا هی

 || وک تناطویتختمال.تعتآ قبطى اجال ناكم لاقى ہنسا نم قبض ناکمرارب دەری راط حاللا || مل

 فكل ناخابب رہظلایلع نیلا, ب رضا شا بالا ن مدلیطل لقب ز دقمز وا هن قرا هل تال منل: ساب لار ۳
 تانافو یخ كم للا نضزالا هب برا ذا اض با تالا بالا نم لاش زند ید هفمروآ رب و

 قم یس شر یاسر تل هنسانعمقارحا قابل نوکس ||
 روایت مور هد لو هاتف کنان رقنقرغو و دز ل وا بت صاف
 ہنس ۔افللا ةفيقخةب رض ەت :یمطا ذذ قل فب اا هتف لوتفسارو هلتفخ

 | | لت عالافب ]5 حاقالارولوا فیش هناضتداهدقد رض لواوززوقوف یآ
 15۳ و عقاو لا حاب الا لاق يا وللا بالا ےراودفانلا

 ندیسو/ندلگد نیل وا اواکوہ ن ديب د لکو احم څر و ناسا نر لنا وح لرزه ەقان نالوا
 یت ویر وو ها ول ی دت ازل مر ابد دو دن دادا نر کیم عمم || .

 سوجن ہرا م و کوب اسهل او کر ہلا یدنکح ابر
 | رای لب جیو اول اب لا زاتعارہینپ موم ںی ہک وا

 : ر ید لنت غفو مدل وا هلو کش كفافو هل يقف كمال حالا حاقللاو للا
 سا مایل یا رال دف الا ٹول لاقب اا 1

 ب وشب خیاملو رار اصا بام زخ ی شب دب ول ندای رخ کز انکو دهلی زناالنمآ ورد

 ۳ بی EEE WOOP هن رلکب
 TT Saa حول درء ود نالغاص ليزك كمال حاتللا

 | || دد رغوط ودى دشا ور هلو ولش هلو نكه کر د هغانل وش هلا هانم همداصو افت صولقو |
 بروم رابرعو لویدنوبهرکصندنآ لوید حوفل الدا یا جوا یکیا |

 كبو و مکت ارد دحاو حااسقلراب ارب ز رار د هنسب روس نوید عیطق هکر دینکی راکدید
 كئاتو كمال يللا مم للا مو درۆل خاض ٹلذک ےل نو کس كفافویرسکتمال للا :لربددحاو

 1 ع 5 شم اتهم كاشم هبرقو یک ازف هل برق هنس اینم راهو در ولغاصر دیم چپ اس ہلبضف

Eا ملغ ولا ل اش م ات لب ر سكك هزه املا كرو نککرادنجاغااعرخ  

Eو  EE 
 دف الا وک نا بیش قان هزر وا یا ور ارف هلیدب ۳۴۰۳07
 تی ٹو چٹ ٹیپ سم ہھچہٴے'کہکعوس-٭



 بوک تنش یف فک کا جر لب دا7 تو
 ءادیصف دابا نکا

 زرا د بد هغقاب نوک ود هر وکب حک و هترتسو هترعصا اذا سمالا ل هک تبوطو كمطقا 0

 ۃوادعلاب هلت لاب سم یتوادع خنک و هه یوک ذا اصنکل زا شکل اسب ر
 موقل مک لا فین الات کن اس انعم قرفن بدی دوش ۱ ورت

 مهد ر طو م مھر بیا م ا نفع لابقن لرد د مَا ط کا ورد

 نام ابرو نو کود اک ا وولوا نصراع:هنبرکوب كناسنا ہک درم لوش هنشمتق آ ےشکلا |

 ا هنسک نالبزوا توکو د نب رکو بیچ كنبشو فوم حو لا | ديبا ما
 هر ریسک كش جک ردیتمالع نوک دنالواهدروکبهلپ تىك« كفاك حاکی ,ندیمهنتالحرر |
 نواذع هل بف كو یمن کپ عنز یعماکلا ی اهطا یتوا دع اک هکر دهن نکل وش
 مولا مشکتا لابعب قاعاط یکتا كنهزمه حاشکنالا وا دملا عش اک ل اتقن قلفاص |

 ہدنمکعا هدحاو لک فکردنبظغل ہلدی دشت َكاَف و وف كفاك هفک هكر دف فک هشتم اذا |
 |ثیدطا قو زولوا كه و موپرادواشاوا نیم هرز وا خف یک نشه فست نوا |

 قلواوربور هلی تاافو ی نم مشکل ةلبلابامهجاوا یا غاصاناو اک ال |
 ہربغالو رت اسہنود: سلیوهوچوب بز ملا ین مهولبفتسا یا مموخاک است یتساا لا | 1
 تاذلابویدغ وب ۂنسنرولوا لئاح هپ اه ند وغو الف هکیدلوا خا +۴ ۱

 ہلزشک هزنمها, خاک الا ..فتسفتلاسهرشاباذا.ر ر ومالا عفاکی نالف لات زد ؛فوتشا ا
 یرا کندی احا فک قبل ڈزل/ رعو ملا هننبنغا یاب هک ان راد,قهروا هلان هشغهزاوط |

 خاش :هچتدرایرب یز مردلب الل دین ی مالو نصف ےل

 ل راوط i E كفاکو لب رس ک کن زس ےک الا اب

 هجا ر بضل تج نام تدحیلادا مالا تك ھا

نس پکن الواو یسپ رخص هرزوا یز ورفعج لوکس ل ؤاوو یف كفاك« بس
 ه

 موکت ارید|هیسس هف را اعاطو هنیناجرب كغانیط هل رتسکهدینات كف اک ۲ اب ۳

 هلبعف واو و یخ كي» :ذحواكاا + هتلخ یا جزا تخ وک لا یقه 2 1 وا

 یخ كمال ناجا عمار با بلا نم لاتین انت جون قلچآ اھت سی

 کد دب وامان دكنوبق کود ضوحالوش نان نوکس جونم مال الا : یلدآماونا

| 

N 

۹۹ 

 ۱ یدارل حوش

 | تلانلا باغات و که تک لوغا لقب هجوتوراوز هممسنر معکلا وا یک

 ہلیرسنک كنافو یخ كفاك میمکلا قلو اوز ور بوک فاك. حافکلامز
 ز دقت رصنالواهدنتسم از |قلور نون مل نم: حاولکلا* لو د ہن او نوک نان ےک
 . || ناتا ب املا ننام کو احولک ل حرا لک لای اتم جم كفاك الکل وتمان ما

 ردصن ده بجز اج جیسی چو ا آ

 ا كالو PET a تو[ ۱

 قلقا ريب قازہاو قاراللعكر ح انا مرکلاےک لاش پد خم دکمر وہ

 .حواکلا هنر هاو هنتعاش دا دهنیناوا کوڈ اكا اک شا 2 ۱

 جس زا اهاعنواسراعادا نال سنا خوا لالا روو سی ہرا

 لب ناف ین هلب صف كلغلاو وک لا و یخ ك يال آ کر یو

ط لاش یدراشقا تفت کت اهم راب فهو
 و ده ذک یم تالف یو

 ا یک

۴ x 



 awne تم یه سم
 تا

RUAN 0نشو یوم بورهلاق افق ایک هجوم  
 ۰. یار بس نکن من تام هاب وقت

RYجلف راد للا دس ا لایلق قمار ضاه بود اگ ہر 81  

 RRNA تو قران نت
 آن بخت فار فرد دس دان روا شر کر وپ

1 

۱ 

 لول ین اد در ناتنشنولک هنرزوا ود قیم اسم یکیاو تسکین

 ۴ اکو یی هنر TEE ي ` ز دوام ذخ انە ۇ طئى3 او نتا
 را

O OL 

 | ٰیراکیددعاتعرکئانزو لھ جا: نزاحاهلکنآن دراز دز اور تیزر : یبا شن اونو ضا ك فاق حال زدععافا یگ ا ینوا یزاک انا توا
 0 لوک ےس حفلا بلغ كا الصاذا ایا تسخل قبا عارف ک ات
 ۱ چک اربد ید ہی را خونی اقا تا هه ۴

 زا لد فض نزا والنت < معلاو :مرکدا نرو لع منا ج ۲ی ڑاذا اقا ان |

 2 THEE ور ادا هاو هال

 ]| تىك لقب هبق تخارفنددمو روات تم ورکا قوام مال
 اہک ونک نماند نالوا دو لا زىچ شە كل بل نه

 3 دارم نانلوالاهعتساةرج ال کورد هات ولج وا یک و ات 3 :

 قت لا هیات هم لن وکم هو ین تاک مک دف تاور و
 اک مکلا عبشب یج هنم لکااذا مال هفت منم لی راد اک دن هک لاغر کم د ھی وطن

 ۳ E و تو تک و رع لاتین نمی و
 راو لی لدعض كنیفاک نرس اک وفا یز

 قمال رس مو تو یر وار
 یی ما یا وا و 1

 ورم ہو جک توی ےتج ا
 || هل هنافوف ةا نشم ان مدد کک هتک او آی ا
 J ET EE مر در هد

 خس لذت کم وین نکس كنم ی تفکر درگیر
 ۱ ول نوک GIRR kes ا

۱ ۱ Ot ETOP PONTE TEI 
 لعاوراغالاتة لم روکا کلو ته خا وتو

 مروکو نس اسنغم جرعا قسقآ ہل بق لئ نفرت انا ارق ا |

 ۲ : ا ةو اتق ل اق افا ||
 ہیلع ا ۱

۱ 

۱ 
۱۳ 
1 

 اسم

 او ]9 كغ1 وچ دج |

 زسڑوک



YA 

 منا E یا ما یا یب اولوا نزوایزاقاباهک زرد خددەفان لوش حاورفو ۱
 ِلَحا ور حوارا وارا جاورف ا لاغری دیخدهنچاغ رخ نزاو امرا لعیشااکی لا ||

 ریدطم حونر بیعت کادو هیرنیک+ و7 هجرهلا هشنانعملنانالنم نکن ارفعزو کری چا وخ ۱

 ےس ےس سسر ےس
 م6 ےس!

 لو ی کد من یر کباب تو ین جزو ۱
 مچ بارعاوورولوا یه اظ هل هفتمناوناةدنزوپلوکدرااوه ||

 و قلا هد هغل زمر دنیع-ا كغاطرب هل عف كاز و یمض ك فاق
 2 AWE An Her زربنەغلوا كر مد

 اف لیا لاف دور اض نال را هدف قم ْ

 طو كىن کا دن نلنناق دیر ملا تو كا ||
 بس كفو مل ندنخارسوص تیاغر دقعشیاب هاب تالق آراوط ||
 ی ی بوویسواایویسخهدایز كن هتسنره ||

 تمام < و ضا و ی
 he جت جر اداعبا بالا یخ هیهو قبو
 وضو دا 3 یم مو مر یزد |
 نرینلښمل ندب اپ : )وا بر عن ندنلففا اکو داود نرو توق ۴ ۰ 1

 هلی تلفاقدم رول وا بد ی ہک هنس انجو ذزوخ ام ن دخ نصف هک اکو
 ای یب دمہ چھپ ےب قیم مرغ

 تو ۲ EA EEE اد رو
 ۳ لاقی یکتا وص با ید ناس ریس یئرم وس 1

 پتو هپوص ؛حاہضغَ الو تا ج كعا لدا و یف كبو یمع تداف 21 ہود نیل ریس ںوتوطیر اتوب نشا جاقلا بیر لا نم "
 ۱ باب فک[ نیو زوم شرف تور دیک کیو ی

e 

8 

 ستم ین FN ریس پس ںیغ نما هاسان اش هیلع ۱

 ۱ پکوان بکر دال تحزذ قا لو ك لوا ن وزا ههو د از فا كلمو لمأنیبیرهشو شوا
 موم هک وک اک[ هک درب وتقوطنوکلوشتلراوکس كنار و یریک ك فاق ماورا

 یزدونویش ہلیزمسک ك فاق: 2 ردیمما كچاغارب هل كندیچم هازو كفاق ج رفلاردبع |

 نوت هاو امل ولی بک كازو یخ نا عیاتتا دون زوجین هک دتنآیرلکدید قازوط نعد
 ی هر را برق لونا یچیاوج ماعطەک کمو نکا نزو لع عرفا دیظضاوحا ۱
 ]| هاو جرنان و دال هی هاو یوکس نحو ابو ی تمم از اورازہالااَھبفتعزظاذا ||
 فض اد یبا رد نو اوت ارو یک اف حنفلا ساته ناف ال زرد ||

 انک شم

 ج
 جیب هو یهود قادر |

 سس

 ۱ ی كن »یا مهارلابابلا
 وب دم جم نو یا ساعت هبا کت نال واورد یزاشید هاژوکس تاتو ||
 نود نالو ازپپ و هودابالوارپ اب غ كنم دو لات نا ئالغا دوعا یو كمر دك
 ]| جا تبنچرممدانعهوب قلع نمپ روناوا لامعتسا ەد انو ی یواوزاص دايز یرابد |

 7 ری جد نیلا تھ قو لن هتیرزوا بودنا جالعهنضرمناقسر دیک

 ۔ےیت مس

 2م



۳ 

 ب 1

7 
 1 نت

 وتو انار هح رد لاتر دقل ]۱ 0 چا ر ۋوللو بلين ذ ام قاق |

 ۱ ]و هدست هددنسشبقو لقب ماچ وشو درا طول رظ نوتب
 1 نو ها اذا ٹل الا بابلا نهاحرف هفانلا ةحرت لات زد سداد غلواز لج ك قا یرقو انا

 مود" < ر دوب ثعاب هک د حورعناوذو ردیقا درع اش یرلکدید ساغلا ما حور جَو داود اهلج
 ی اجرا وا ا لیوان اخهدشندب هلکک ینا یدو دن نوک تال وک هلن زر هل رها یھ اشدان
 عفا ام زوبتف و متم لی زن :هدحترد لزم فاق خرقلا راضي جورتلاوذ نوک

 وو تو یرفلایداو مسا ومف اھتاراد فو حرف ؾ نبح هل و فور است الا ضعف
 ]| هنبتتق جرقلا مقوا وفا .یسرفلا نیشان ع ردوا هرات رسک ||

 دو جور ملا هبتجرخ اذا غب اولا بابلا نه اطر ق حارة دلج زنا قر قمر اقيجرلن اج
 چ ونک حرفو حرف عرفنا حر لانا نانو |
 دز وزیانم قفل ہک رلود ىدە غراب ةْن ند راروبز مالا قولوا صااخ ندب ۱

 جنابچ کس د كن هرم سا رفالا هنسک نازقبحرا انچ هلا شک كن ک ك نازو یخ كذا حرقا حزقلا

 ین كیا هکر چ شان لوش دننوکس کارو نی كفا“ ها: ها رفالاش
 ۱ ھخرفالإ لرزد هضایننالواهدابز نیر ذيل یهود البد, دشن کارو یی كنغر غو
 ۰ هم ؟كفأ هاحرملا و بم اۋەل تاوان رفهدنلا هکر دنا لرش الخف |
 ترم ت رنه هلت وکس ی :ارودلیض كفاق نان هوا ك عج قآ هدنآ ک ود ەچخغابل وشو

 | ہیضالغوا لون قلا زردی تاو
 ری یدین حاوی یس یموسو للرب راد |

EOE وضو 
OF FORT elê aE HE 

 | لا ید ارور نالا مکر مر ار یت و یدارفم تل ناطر اود دد یتجتقل

 ا تا باد (جرفا لا لنت و كك واوط بوقت لب سکا
 ا رطب و لا ةهنج اوم ىا ةحر افم هی | لاقبا شم ەھ او طا طخ كارو یم ك ا

 ید لوح نا ی نیس سج تلل نوکیامناو یم مات یراشید كر اوط

 یا نانوارک رضا دحو ەد قو ود اد ا غ دج لا حر
 | هاظلج ج هک اراد هان لوشوبد راغ جار دحر فن انلواامعتسا بولواد رج یال بولا |
 ا EN یرلشی د ی چ كح زاق هلیدیدتشن کات ارو یم افاق طاها شاوا |
 ددردیعج۔ نوح راق حراوقلا_.ردبیعمب کاحراق تالفکهیجف تپه: یر اقلا ۱
 لیپ اپعاپرو كرانپ دوو ونک بابا هکر وب هواشیدلوش :جیراوقو |
 هد هدن زا فن یذرھو هو وضو ذرت مکن ین لا رج سا
 رهو ملا ہچچ را د3 هد بحبوم اب اومد لب الن ىك مۈ دهد ناسي وا زط لانجو یقین ط نوت |
 || یا د هزز هلوش لیشف اف حارقلا هلا هیج نیغوهل مپ ابرار عصب هوا ین طا
 یل ۱ اخ عر ا زمر دیه تجار ل رسک كنار و یحف تان هېه زر الا هیلوایساتتو |
 شش 1 مس .هلوا شمفآ و طلخ هنسن یریغ اک هک لب د هپ وص وتتم چازفوب هنس اسم |

 | لطف »تا 7۳ داره ندا هک دجال رقنالفلموفهنهووص نایکجا ذنبا ید هلارسکتارو

 | مس اسکی کا ین وما ياو ان انالوا



۳۱۷ 

 حوفلا ین ی هلي کل واو وكاف ناعوفلاو .دلبعص ك:زمهوكناف حاوفلا زا دارد لوا قوج ۱
 حوف یعیهنبیخ مر تحاف لاسالو ةسقو5 د لزوکی عی موا ادا اناحوفواحوف بیطلا جان لاق 7
 فا یب لا نالوا هراکشآیتعسو هل كابو كنءزمه خقالا نوا لامعتسا هد هبخ دار | 1

 تناک اداءاهةراد لایه ردهنش انعم هعسا و هژردم کل غل اوملرعف كتاف ءاجفلا ردهنانعمر هدیتسکیآ

 دلو یزاواژ اسو یسوندعمو یدوخ عي لا هل لاو هک د هنشاابر وش کالذک فو او
 قموا نكر ج ہلبضف كفاق ةحابقلا ردنسج صیق هک تانکر هلن كف قلا( قافلا صف |

 ٹلانلا بابلا نم رینج هات یا ها دی لاقب كنا قارا ندکلوبا لینوکس تنابو یخ كفاق عملا |
 یا آ ادبی ضو عفت و ها لقب بج قل نموهف ف هنسک نالوا ع زا ندربخ جوملا
 مبنا ان ادانالف عنا لام كس يا شیا شنا جف هلن ك همه !حابفالا هدنلح نویسی عاراندربخ |

 تبسن ہم ارم رکتلا نزو ىلع بتلا: ندیذض كئاسضسا هک کتامزوک محبت یینسنرپ حابعتسالا
 هم گئاف مش یدنبا ما ا یدلبا تب دن هخق نشیاكن آینعیا اعبعسهلعف هيلع جف لاقب كا

 یفاعلا مغل جر لابقب نوساوآهدم هرک کرک تونا واهدننبخ کرک سکعد ات نرو ۱

۱ 
1 

 ےک ےس

 صااغ نص حج یا رخ یر ع لاق دن نهم ص ول هدایت وهدلوا لرضف كف ةح لا ةحاعقلا ||
 یراکدید یف ر دشا هطاسا یزد کي ډلو کس لوش هلل ەمە لرلفاق حلا: ناف قلا نب ||

 رولیروتواهنیرزوا كن ښی روتو هکر لکو کس لوشهلبرسک تفت قود د تا زا تک کس

 حدقلا ردیمچ كج دف تانک, خدبفالاو عیاقالو خادنفالاو ةردبعج كم :حادقلا ايدا
 كی“ ےدقملا .ردیعج كحدق هلبز تك فاق :حادقلا ارضا هتسنو هلکنآ هکر فا

 کز ربد دهر وهذ لوشا هخدقمو لرد ربکفکو رب دهن اکا ر ایش کر دنآآ لوشلوسک
 لوش تالذک خا ابملاو | هلندی دشت كلاذو نفك فاق جادقلا زا را رراقبح دواهلکنآبوزواهشاط ||
 لا قلا هلیادعفک ی یابروش , دلين وكىلكالا دو یف ڭفاق ےدقلا۔ راررافیج دوا هلکت ۲ هک دشاط ||
 هسل تحدو ةلافكعا نعطو نانلاتحدق لاس :قیهچدوا هلة چو هنفضاذ قلا تحدق ۱

 یت عب هیف عقب لک انوهواحدقصل اون انسال و دلاری قاب كام دروق ینیدو
 کلامی لکه ال كد روت دن رر کش رنگش نون اوت اه ی۷ ۱

 هتجرخا ادا نیعلا تحدق لاعب زاید ید هکمر دیکی وص زاری ن دز وک قو لالا بالا نا ۱
 ةحداقفلا تراغاذآهتیعتحدق لاق رب د سد هخعا یر زوکح حدقو دساعلاءالاا 2

 لون وس هل رس کكلاد حداقل دولو ضزاع هر ر وام او هب والشد ہکل ربدەدروق لوش

 تالادویمخ كفاق دعا عدقلا رولوا هدشپ هکر دقلا ف لوشو ر ولو ها ہداجاغا ضعب کل
 دارصخ لفاق ,حودعلا: ر رول وا ولتجز یبسلاہللادچفغک ف ولاق هدشدآگًلع وچ هکر دف لوشهلیرتنک

 قفاح هلبرسک نانو ترمه حادتفالا هنس انعمرمضت قتاقرا یا عدقتو ةي تخ دعا
Êê ۱قهاح نوجا ق قعرافیچدوا یعو دنا تح لا تحدتقا لاقنر ربد هد ہغمران وقنا ۴  |[ 

 لقب راربد یخ دوغلءراب هلیحف لفا حز قور دعج هی بو هدلوا یقق كف حورفلاو حرتلا ۳

 | زد ضابفو حایهداوج هن یدنیا یيعصاهانععهلیدیدشت ك لابو یف كناف حابفلا هنسانعم حفلا نیب | :

 رر دید هنکک كسردوید حق ون نالوانکرچ عا نیما تالا نم چپ یس ۱

 | اغا بارعا لایق ردیعج كفيل بعت آئ نہ جاغالا رولوا كعدصلاخ هدافح هک بوک |

 || حدفخدهنوفوارافو هوا شعر دو هوا شمغلکای زوته هکر دقوا لوش هل رسکفاق حدقلا |

 | ہنئایرجازوکرکنلا نزو عمدتا لباف یز لالا نو ط د ويق ۇش

۱ 

 ۔هھ سس

 سش سہ

 حرف || نابج بوکس ك نارو یتف كفاق ةحرقلا :مشلآ ابو شه هك دب قرااتحدنفا لایضو ملا |



 تا هاش رخ ییفکآ هلل هلند دشت ك مالو یش كنا حافلات سا هتقتش یا | ی

 جوف

 غل نقاب معلا یتزوف یا ك نما ییلفتسا نأ رمال لجلال وتنقل و خالفوز فا

۴۷۳ 
a a a e enema RTE Rta anaemia جج ي و ور جوس 

 أ لایا نوکم ها ذاضو ایقف او ملا زدی ندرادیهانالوا ناوصا یر اصل هلبتوکیم |

 5 توا مک لاش رار د جد هغو اره اظ ئز: ك طو ثلاعٹلا بالا ن ہدف لاقب

 .تاناف حا او دچا هبواسم فشکنآ ۱۵ عفت لب قوا رنک تاتو ناز هه

 | لاقبكمرولب حص كلذ كص حاضفالا هنسانعم تالباوسر ر درامما مدیا لن عضو هدلوا ليف
 1 ت ت 00ت“. ص-ص- 7
 هدهنالسرا صفا وهیلوا ضابلادیدش ہک زاد ەتىن ق آلو معما
 ںی وف یر اخر ندننوا منصهرازوب ۱

 ۱ OEE عطل ا هلوا بلاغ ینردکو یتربغ بویلوا كنررکش یعقوب |
 | هانهع مکا نز 21۰ اتي رع هلعجاذا ٹلاسنلا بابلا نم اہیطف ییطف لات قا ولشنا
 وش مال ضیر یا مظفم سار لاتقی سن ولت هیضفو هلردبذ شن كناط و یعط ایم علا |
 هی ت كفاقو هلننعف ععتلا تام نا مر ہوا یش به ڪشور در یک

 جور ةیح اققلا تعمنازاة

 ناره نحدرونولیا ةيحاقف لح نالف ىلع لاقب زولواهلط RE لک

 کم نوا هکر ەت وائ راک دید قرار خ او ر دیکعج رخ اید كفا ونمط ناف
 تا ںی كا ہی سک6 حاقفلا زاريد مرد َملح ہل:وکسكفاقو ہایشذ كاف دلا | |
 زا هروهطاولعج اذان وخاف ع لاعب كمزوهبهخرا هدر هلیمض كخاقو یخ ناز |

 ۳ اینو سرو تک کلا نزول معین تورخاظتو نولباقتب |
 هرم وکاصأص و عأصأصوانعتفٹيدلا ف وے حام لوا هنیع قاذا اضععت

 ذاب ول عتربا هبهنسفرب ةليفبف كمال و یف كاف :حالفلا: Pe ریس رواہ

 تب را قو رددلاروص اب كموص اریز زاربد یخد هعاعط ناب هد نتو عم خالف قلوا تاجو
 E هاا ئا جالفلا لع ی لاقبوروح انت وذب نا نفخ یخ

 ۶ لقب غران یر هلبتوکس كمالو یخ كاف غلا زاربد ین اذا قراب قادو دغش |

 هل رنک کناف ةحالغل مالا ران الخ داغ قر ن ولا نک

 قلا اتو وَ وعش هلی كمالو نا ولت عفو قش یا فیدیدطاب |

 , نالوا قزابادود ین رلبضف رم ملال ندرئاج یتدهاپخو قوتش یا |
 :عو هتضف یک عطق ر دعما ن وا قشلا كلذ هنتضخ ی ما نیب ۳ ۱
 5 رک و و ڈ7 و:ندلجا ین دلواقراب نغادودئدنا راشم وق بقل | ۱
 "لار یوو یا نود ترشیا ءالانم نسل لاسف نیعاق وفا قوش هلدضف نند م حوتفلا |
 20 اوو ہلرشف كناف معا حوفلا از طهتلاخبمآ قعاف هلی کو یف |
 اییقتالعوحخ جو ینانلاو لوالا بابلانم اف واس وف جانو عو کال حاف لاقي قوق |
 ETP ثلغ خیل تحاخ لقب دخت |
 فرد iret ةجافالا ن د هنس انعم عقد هللا تنم ءا مف عنو مدل |
 گاو ژدهنسانعم ككود قاره و ذفاره یا قد جافا لاقب لری هد هدف ناو |

 7 اه و هم رّزوا ودع تزاغ ید تعا ے 2ب ةراغلا تحاف لاق ر واك هد هنسانعم

 عل ی e EN ردیغساكتزاخا هر هه ناول كابو ویت

 بوق



 ی دم تی یو نخ سم سی سس سس یو سس مس سس

 میس توزر راهرو گی راد تورج وتر
 خازفا و جورغغ لقت :الوەب حورفمو جر غم مالاناھبیرسیام لاتقب قاقروزتتم تخم

 یدتیایره جز روم مالسالا ف بال تینا قو هل یاندلاهخب آل اتمی
 ندشهر وی هد :هدنآ یدشخ ,رایہدمتچ:ںاضفا هللا جام اس و هيلع هللا یلصمزکا a درب

 2 هژدخودعمدا یمندخرفم یدتنا یرهر ءادفوا لء نم ناکام یلخ٭ هوتن حرف اکران |
 هکر ردونسکلوش حرفم یدتنا تلاذک ییععاو ندشع ارورم بن دف نڪ کت راد ہناواە تلاوت رغآ |

 || نوشو بونلوا | آن دل نبى دئلرانالوا نوید هلوقجوب هکر وویم نعبملواشمزیو ۳

S|زوم مر مو  | 
 || ناف هحرفلا ینرشبنا هج رذ كل یدنع لای نس اعم هناکد موج رر ا

 AE ٤ لات لو هکیدتیازو ازسمقارهد هکر اب هکر دهنسک وش لٹک کور حارقل حارفلا

 ۱ جاشسرفلا زدفورعم فورعم هک وم ریو حرف هل ید دشنویرس کخ كنار یکم
 || ى وەفا صفا ژن ط قالوا یصب لوش ندنرافن ِطراؤظااوک وک ك ناف |
 egle اادعبو هل اف تغتال تب دانش رف لان یی :وط قت ناف یر م |
 1 جن رنا وو هیلپر نب: عو نملجبادا لجرآ عن در فاضبا لاقب و قهربآب ند ۶ یسک |[

 || قاسکر دقجنهدایز بوتوطقارا ندنرب یا کر راز ۃعثرفو اد مطشر 1
 | تولضلا ذیل جز ملال نا ناک و عافوهو هیلجبرنیب اهن اض فی يدنا ا

 ۱ یدراچایفون نرلقبا نکوروط هدنمازاتعامهنج هللا ید رکنا یخی کل لب
 | نالوا ىمي وکبنكنارو یم كب معرف, یدراث لپ نام کلب یدداتوط 0 ر یر ققفو

 | ةسانخم مسا و کک حملا هننانتعسو زا ااا ب اکا
 یو وگس كن و یخ اح مس | زدکم دم تاپ هانی خسنا مساوی

 | سوم اف قاری جات هل عنو یا سابق ا اف کا ع 4 سل |
 ]| ممانیلا منا بن مستقر اون قم ز توا تاک هدشلح دی دشبنو ا أ

 ] تحولی كناف چ2 ا
 ]| لوشەلبر بک لداصو یف لاف جیصعلا ردشملواهدیز مد ہنس

 | خب هف ماکو حصہ لرز ۃلوا تعالب هدا آکر دماکلوشدوخاپ هو تن
aهگنو ار دج صد ناوارداف هملکترهیدتیارایضعب ہلوا یاب زہ دملکن  

EYواچ غرف كاف  

 موم سس ی تا ایا لاس سے 31

 ۱ ںیمالا تالا نم اھ لادن قل
 | لدوسو سا واز اطخ بولوا قفاومههیرعدعاوق یملکنیندب مال یب

 ملاک هی طا صو یو ععافتلاو بوي دمو ممتا ن ۱ ادو بلا نرعو هلم هج ءار هوعرو هوغرلادنم :تذخاادانبللا وصف ام ۱
 لازمه .جاصقالا  هحاضفلا فلت ادا حصا فتو هالك ف عت ی

 دغلوا صلاخ بولشکی زغا لدوسو یی زعلابملکناذا یا منا لاش
 نیل عمو زرد هزغالب سک مال هتل ص لجو اهو ابل من اش

 ۱ لخا ددعصف یر اصن و راربد یخد هغلو| یرب یوقیحندهندرب حاضف ۱ ضادباڈا 7 : ۱ لا قب رب د خد مغز انا یرب كط ماتو هسلاقصلاخ بوديڪ یزف دلم

 | یو ابرسک اه مهقا توی يا رخ یک کیا | دب” ممغلا عف قاواخداذا یر انا مصفا لاترد یر امنتي عمر دا

 حر



 || بابل تهفلاقب قمجآ هلن 2۳۹ خد كناف خنعلا خا اغلا صف )هستم ہلماحردکمد واکوپ|| غف

 حدف

 بابک تاز جالا هنساعم لیلحالا نیس اقا ابد یو تنس ِ

۳ 

 توپ اا نان در قلا الخ ےطلاو حوطلا" 708 تان سل
1 

 | یرکلا ذو یلص خیوطتلا ابدی ہدغلوا ںادرکر من وزادت زوی ربو طقسو تاله یا حطیو |
 ! | لاق قمزآ هلي كواوو هلدیتعف حوطتلا انهاهوانهاه هنتهذوههوتادا هحوط افت قمر دزآ

 . | ہت كواوو هلنرتفف حواطتنا انهاهوانهاههسفت یجراذا الا و طتف هحوط
 اقجال كم حوالا خوام ا ئدليفهدنك ارب یرابآ قارف نعد تعا هارتیایونلا مھم تج واطن
 020 فئاوقلا اتنی م ؤطلاھهتحوط لام هدانانخم فا اوف رام | وطلا هتسانعم فداعم

 . ]| هکر دوبرخآلیوأتو نیلی واتلادخا یل ضش اولا را السزاو یاعنهلوت رداونلانموهو تاخوطلا

 | ]| )اف روا ساسی اول هر دقن وب زالوا حقل ہل واےق اله رخن یدنک ایر

 | كرکراربدیخدهبوصرأقا خفوراربد د هغلوارغظمو روصنمو هغجآ تیالو فو ثلاشا بابلانم
 1 تقف لات« ہنلوا لپ ید یسم نان خو نوسقآن در یرغل رکن ودفآ ن دراکب
 باوالا نفل اقب قجآ توج عیتتلآ خغناف تكفل ةب ىلج لب رسكك همته جاتفنالا ةقانلا
 1 وڈ حوذمو عماو هلتوكع كانو ىم كلا خلا. ملا نرعقتف ( عف لان یاچآ ا ةٰوکللددش ۱

 2 چ روزاقىدچىإ قاسكەشېش وب یرغا عی سر اقعساوی قفهروراقلاقیو

 و هنس انعم لوفعرولوا ینزو لهفځ سپ ر واوا كم د هش رش زتسغاب

 2 اس اس اما راج ید هک تلط ترصن حاتعتساوهتهتفاو* شل تحنختسا

 | خفا و اغلا نوسلوا * درب یرغ کرک وساوآ هدوبق لرکدیلک تلآ عن احا دیلکب راسک
 عف کاک دنبکی راک یناماو ناما را وبیدتباشفخ اهبفذح كن هدینیب جنكحاتفم

 یاس اس ید مای یا ةحافلا ر اون ندو اک رونلوا

٦ 

 ۱ ۳ یخ هکوردیسالثفند را كنرعفا ےک ۱: ةقانلا تعفا لاقي قلواذلوبب یکیلد یس هت
 ۳ 2 زت فالا تف لقب ةنسا عم دلج وص یسموا یمیرد کنیعفاہل رسک شو یتف

 1 ا رو لعفب ىللقثنم کانآهلوا مزالسوأوا فعاضم هکل عفره هلو ینانلاو لوالا
 ۱ | ناو هتخردلب یزبدلرلنآهکه لر سگ یهو زدشلک هل مهران هک لک یدبالا هل رسک كنيع

 ۱ عا دهج و دجرد مالا ندع خد یر وهنسانعم قلراب ساب د شب یخد یراودنس انعم |

 || تعلاررآوطهیجر درج خد یرو هنسانعم :قجرفاچ ہلیادلمہم داصرددصد یحدیرو هلی اعم
 أ |تاردسرفلا بش یدیرو هنسانعم قب هرفْنف نالس ردییفالا ید یرو هتنسانع قلوا

 | كنيعرولکهرزوا زو لعف: یلیقتسم كنآ ہلوا یدعتمو فعاضم هکلعف لوشو هنسانعم قمانب وا
 | كرو اە دەبات هعف در دعب یرور دهد نر یر كران هکر دراشاک یر نکو هلم رانا هک هک شالا هلی
 زوسزد ثیدحلا منیخدبوهتنابنعم كعا عطش تالا تب دوو دستم

 ۱ هام كلی

 ]| هدتنج حف ناف حافلا ةنساضنعم تن حاالصاردهمرت" یشلا مرید یرو ردیسانعم قاعي دوق وق

 لل لوسرنا جرج نا ثندحقو كرو تلق هلیوکس كلادو عف كاف حدذلا ردیممالرهنرپ
 | اوج ةمتیید هنر وا هلن اطخ نعد لذعو ها دف قاحودفماوکرتبالنا نیملسملا یلعوسو هیلع هللا یلص
 :ندشلواعفاو احدفب ہدّشاوز رابربغاما لەیموو هدبتلا لوب ق ودیا :ترصن ٰیسەلفاع ةنلوا

 ہک یس هسلوالوبرغا تولوا میلا شوارب یتعد هظجح و هل ااا حدافرما لات

 ۱ | نستا قق هنت ردشملد شدا هخ دقااما راربدهغل وا رها واهلا هیچ “اظ ودغلوا
 ج ج ت س r حس

 "م .جرفلا



Nt 
 تخ0

 یا یطلا هوا نزوا یراباص كنم اص كن هکر ارب ددنجاغاازخ لوش حورظو و ا
 كيار وی كيم ةحتراطللا .دیعب یا یجارطریس لاقب هلوا هدیعب ناکم هک ر درد هسلوش ەلىك اط |

 نّزوآ یز وه كن هود هلن رسک ك هرم: :ےزطالا زد هک يوس هرظانمندنیفرطهنسک یا هیت |
 مل لب رسک ك زاطراب دید حام رام دیک نب عامر ط ن دبس ویو ہنساضم لب وطررید حیرطا مانس قالوا | |

 نزو ىلع خب .هظتل و. .خیافطالا هع محنراؤ هنس بتم كلك و د قلوط ق انچ هلنبت حوفطلا حوفطلا :نوهعیدلوا

 ۳ یک لج اعطلا اصفظن هتعفطو الا تعطا لاتب تک و ودم رکئاو ماز ےگ الا
 قلا یکی وک كو ےن .خافطالا یک ك بوک لکه نیوزوا نکر انَفكلوحالس دیش ناک ندا |

 هر وا ہل ك ناط :حومطلاو طلاب امنحافطتذخااذاةرزوا قز و تلعتفار دل تعط ا لوقت |

 شلوط ماط ةاطلا بارشا یو دو ا نر هدیاتهلیضو |
 اباد تا طساذااهو وذ نطفلا حب را تخفط لا رربد خد کم .بولآ دورافو یەتسقر ليۇ ةن

 یدحاو ی زردراج اغا وب ولید طلا بهذا یا نع عطا لاقب رولکءد هستم انکو
 || مہارلا بابلا نم ل الا نط ل ادب ك مک ج ات نر نور ن دن اغا ےط و دهلینوکس کمال یف کالو | ۱

 هغلروهودوآ رردهنشع ل وا كنامرخو هک وند ملطو ردنفاهدعلط طو لطلا لکانمتکتشااذا |

 انادتملطا لات قهرونهودملن سکس كز هزه حالطالا یعااذاربعبلا لطزاقب زید طی |
 خیلطلآ ەن لمم قمر ورد ناما پ نک ايل ناخی ابا r یا |

 هود شاخراو شا روب بوکجرارفس نع راسا حلطةقان لاقب ہود شل وباب رسک ك قالو
 كناط حالطلا زرد دەب نک لطو ر و ردیعج لعلط هلرصف دیا ہلیمض دل وا 2 او:

 ہل دشت تاب ویرشکكزاط ةحالطلا ہدقلوا ترابع ندجاغآ و لنکید ذس اس عم طب

 یسک اط طلا سایقلارغ لفافات ءاظلا عضب ااا یاس أ ٣

 ٹنؤمورکذ مەدنوب رونلواقالطا یخ دی یربغ دو دوهلوا شار بەكر دءودلوش,
PRAهلی رسک مالو ضف كال زملطل ا زرد ید هل هنکم طظ وز دبع,  
 تجر بویلتوا طل رمق ك فلا هد رخو هل ف ك اط: یالطلا

E Eتایل ادیلط جز شم  
 حولطود ار د یت لوازدن هر ھت هک ناخ ن دی شماری سنجی ١
 كمر وا و ردتناشعم تبع لنت طلا ندیفسز لب توده |
 نولاطلاكل هل نّوطاصل الوللبف هنمو رد دض كحالس هل کف كئاط مال ظلا 4 ۱

 كناط عنلطاا ردن ردارپ و ردیدشالادلب وخ نب ههلطهرزواریفضت م نانا
 ردانسک شمکح بعت ےغالط ی رتا رایضعب اةنس انعم قول الاخ دنسذ شو یبا اعف كمال
 یدتنارایضعب ےمطو ومقن را ئا۶ شا ی اەرضب وہ ےمطل ار قا هک دیز کم هر ەش ۱ ۱ |

 ناو ن کر دنا ناشفاو بان قدم یا الف لاتو ارب د ید هک بلط هدایز قل

 زار د حاظر هتسننالوا مقترمره حناظلا ءاولاق هامراداهل و حط لان نزار دید هک وەی ۱
 نددسا ینوماوا صیزح٭ہدایز مکر دەکلوش حامل حامطلا رار د حاط ید تو ع نال هوش 1 0

 یدن یتموانزو ردییک ع اج هلب رسکكناطا حانتطلا یدنمل وا اس زا ءرضیقفک دیه لب رپ ۱
 حوا ردرا و تبتر خو ئال ذکر ادا کن و رف لوش عا حامظهبف رف لاقت هرژوا یاور |

 الا تابلا ن نار لا تحط لاقل : قلو اض ورح هرا بودیا تلشک رس تز و عالیم كوع«یعف كناط | 1

 طلا قمر دان دییزوک# هنتر حانطالا راربدا ی و 1

 ۱ ةیباذش یا ھدلا تاپ اصا لاقهن تنم دیش هتاضف ت مطا ہنر یا رضب الف | ۳
 سے.
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۲۳ 

e ۱ہیرو مشسجپ ہ  

 ید خاتضلا الیلقدا وسلنارغتیاهنو] صفا لاقب زاد هنس انعمرغت هلت وكب كون

Ee - iلاتتقپ هتساسنعمناعل قمردلب بارس جرحدتلاو ةجرحدلا نروییع غن ززمعصتلاو علا  

 | تالاب لوقوناطینلدعقسهاف لاو م ملا نییکدحاندعش الٹ دا قو شک لب شنک لذا ۱

 ۱ o HERERNE ا ا و دعفدو ہا ِ

 ۱ یا را لا ناب جار حارضلا ہرونسەداب زقوا هکر رب دید اب لوشو تح ر اذا ا لو ۱

 1 د لوا لةنهلل اولن دنس ابع نا رار دروم هم تاک ا هکر دوار هدکوکه بل ذاض حارضلا |[

 س

 ]| لاقبهثسانعم ج وصن قر وفم رك نزؤ لع عبصتلا حوض ئا بلا صلب افنآرم لع
 ' ندنرامرخ دنندمز دام رخ سنحرب هاب ل داط یناعصلا هنجو ص ل سش و جزا دعب

 | تالا يالا نما ليا نجت ل اة كم ربس ہل نوکس كابو ف ك داض معصلا ےصلا (داضلا لصف

 ریا او هشبانعمزتسک اج اربد خد هلک حیضو ردهتشانعم كمر وازاوآ ی سفن
 هک نەزمھ جایضنالا ةسابار خت لا ف نعي میدیف غلابن وهتربغ یاران دن لاق راد ید

 منت هک دیش اظ ی عج لوش نلف ںیم هح -وبضلا هنس انعم لع توص یزاوآ
 | رتا ي رنو متان نیر ید ضد حاضحتلا ردہطسا ثالحررب حاوی مو

 ع ما فأ ردهتسانمم مم هلنیفاقو ہلظبتلمھت نثار قزفرتو یرقرت ادا منو تارسلارش

 ر حنا اپر کل زوابوخوط شک روا عوض

 || ادا هجر لاقب قعربآهبناجو حرضلا ردقوب ىلصا هلکعبهدایزاب كنکیدید مرا و عیضلاب كنه اعو

 ٠ حرطضملا ہنرفحاذاامرض تحرض لوقت کر قحر واک ہد هنس اعم ق مزاق حرض و

 اه قادر داضواءمه حارتشنال خحارضفالا ہنسا هنسا نالبنآ ہباعر ہلیضف ك نارو

 ۱ بیا 2 ۳ دخ را لاقن قلق دیعب هاب رسک كهز مه حارمضالا جرنال شم موقلانیبام
 3 نود کت وزرا ارفع رنو همت هب رک نازو خفا داض عسطلا

 جسم هو یر اوش هلع كارول بقفل داض خورضلا رو د هكا قش

 ی

 اک اکو ھوانزوایداشکرد هقاجلوش ید دشت كا pe نم ی اگ

 ]| لداض خابض هوس ك ابو یتفد كداض جلا زرد یر ضم د هنس واؤا نعپ هنیدیس كوف أ

 ۱ ere میس هلوا شات افوصاک هکر داد وس هقف ویل وش لذت اب و یف
 اى و زود ص واه ضر اص ق هتجنرماذا ات ن ہللا تعض لا قب قاق

 بج جدت
 1 هلملآلضن ) ۲ رس سم مکن رددوسهقفوب شانافوص

 عب مھددب الموت مطب لس لب انب كا قي زفت المیعلاو ةع لوالا
 ا ' باللا نما هت لاب لوس لیس هکوا كغابا یی هنسنر ہادی دش ك نامو یخ كناط طلا

 فو هنرسکی اه یشلا تنعطصم لافب رولک هذهنسانعمقمزرآ بودافواو رب دلی وبهسربآن دنر یر

 ۳ + شان و یشلا تحرط لاقن هنس انعم یمر قمت ٦سر لوکس كنار و یش كناط حطلا

 ۱ سو وو سیمرس ےس بیک

 ٰ 8 ءا ,خرط لافب اب هم طلا اد هوطاذ ار طنءا خر طلاق رز دید ەك نا

 || ردندقاپ لامتفا كع ادیب هب دیدشنویرسکت ناطویرسآ كنهرمه مسا طلا هلو طیا مملاةدابز 7

 ےہ سس هلبعض كنار و یف كناط حورطلا ناکمقار اب راضف كنار و كناط حرطلا
 | ون لاق هلی فدشقو کردید هوش وش ت رطو افلاس ام یل اربد هدیعپ ناکم ہلنتضخ

 ےس سو سس سس سے ےہ

 جورط



۳۹ 

 2 ا7ا ]72 22د2 ۳-7 دل ۱

 | تشروکهبالا ةخاصلا هناعفصیفترظنادا ىلا تک صنلوقت كجا رطز ہن زدصغص لندن
 هحولامس هنس انعم ضب رعولنبا هبتف كنافو هلن وکس كل داصو ىت ك عصا معصل اهاعع خ ف2ا
 ناف ید فو ری ہیەنسن شا والام كاذکےغصم و هتعفصان میری مص یی

 الفاو راند هقوا یت اندنلفواراخ قیعب ندنرلفواربسیف ےع ےس بو ےہ

 ثردلا فو یکق یفصت و دنوستج یزاوآ قفروا ہت زیر یل مرا و ىلع ح
 لجز مهل وقەنمو قلقولنیا نهنسنر حنصلو نفاقلابا تيا یورو ادسلل یفصتا لاو لاح رشا
 ضار عر ت شا طولنب هیدن دشت كناف و یععلداض حافصلا نسا ا

 ارفلوالابابلا نماحولص ضي یا اصل وقت ردیلب اقملاد اف لبق كل دات تبوک |
 8 ااو ر ید بند ۱

 حالطصالا رووا لامعتمان سجن یم دیس لداضت ٹیپ ۱ لا

 كةر چه ەد نیکو اهلی کالو یف كن اصالاو حلاصتلاو ابن وکسكلداصو یرسک
 ار مسک احو یف ك داص حال زدەیاتعمرب یسلجم دنسک رخ هدد قد داضو یرسک |

 ڈزہرمہ حالصالا رونلوالامعتسا خد فرطنم هکر ولوا هاکوردنیعسایانهفرشم هکع کم اطق ||
 كندر يع كمالو كيم محاصلا ردیدضلداسفا قاق خاص وکلداسویرشک |
 | یرنک ك نره حالصتسالا ىج لععتلص هی ف ليم معاملا ٹن نالواش انغنلوتسح ||
 ید رج ەنسن نال واددشلجرفس نرو لع ےیمصلا ردیلباقم لداسقتسا ہلِنوکساكِلتبسوا|

 یهو علصاهکه شابلوشررید ےح سر یدتبا تل هلن نال وانا توریست | ]
 توام تو رو ینز و لعلعفو ہاوا مکح بولوا وبنو هيلو ائر الة کوکو || ۳
 را کصصل او ۔ےمصلا لربدهربكهرزوا نز و ءاب رح لبو کس كيمو یر کالداض عاملا || ۱
 حداسعصلا هلوایرابقربامیهلواتش رد هکر رد ەر كہ لوشەلیدم كل ونک, ك اداض كلذ ||
 لواووهنبتفف حوصتلا حاحصلا حسن ضعب ازکم نئاضعمدیذشت وم |

 ہلہطخا هام یف بوبروقیشاب كم دآو هنسانعم ققش قلرابە نس یربغندلقو قلاب لقال د دشنویم ضا
 حوضلا دتسا اذا عزا هتحوص لاتش قروق ع رکا نزویلع عوصقلا زاربد دغل ملا یوطر ۲

 طی یا تادره نی ناحوض هو تیس بار ام د واو تار ور ھا

 ۱ ۳ ۳ ییحنیح وصل نون وفا تىدا یف یزولواهدنشهلرنم نا اوہد یبا اکا عا تب ی

 ی ی 1 هلیعص ءلداضحاوصااردیدآ | كتعاجرب ندسیقلادیعناح وص ونبنیلحلا نیب یا عابسلا

 ایڈ ےس دوم ی و

 هساراب ندیدنکرب نامید هدیعوباقلرا حایصف الا حاصفاف 'یٹلاتحص لاب ق مرا عوصلا
 هلب رس داض "حایصلا رانا اذارمل جاضنالاسقم زید ہغلوازاوتمئآع ابن

 هابنععكيرهلاب ناصصلاو ۃصصلاو ےصلا ر دراج ىد ىم هل دامۋ هنا
 eS نورغج REE ان اصصو احاصو ةحصو اص

  EVOهکر دەنسانعمقلغاطرفن وق عاج مخصرتنو
 | دولواهدرفع ولط كقک هن اعم سکر ه بورغاج ب یر قول کول و لا ع وا 3
 كي* ةحماصلا هدنلحكعدرنک الو ل یلفزاغ نمررب د نالو جضرغ نم بضغینت كانا

 نر صا ى مزاج نر زلف اب و یعغ نا عاصشلاو خو 2
 رم رس seme زر عج موتور توصیه و تا ا

1 

 سم

 حس



 حرص

 مدہہ

 اد اض وحدصلا ةحدصلا ردیعما كنرسهقانلرعاش فورعمہاکمید مر ای حادیصوهنس انهم توصلا ۱

 : تن یدزادلاصرعیسترو هلو و هنس انهم ضرالا نمی نالوا مکر هل وكس ك ناروی

هزوغ م ماعلا اذا ةع رص مع ون ء اج لاقب ۱
 VARROA م

۱ ۱ 

 راد دیر عالی ر سک كارو صف لداص ع رص مالا بالا ناةجورصوهحارصحرص ۱

 ۱ || عوض مش كکو ساکن سگ داص حارصلاو هغ کارو هبط كوع ةعَز ا طا نابیا||

 ۱ 7۳ زر دنکابوس ور ور فک نهبومویااافکاحارضوفحر اصمان الف تش لاقى تس انعم ۱

 حارض ناک لای روکعدهنس انعم نصلاخ كاذکح ارصوم دنن انعم كکوس هزاکشنآردمس | هلم لدا ||
 حور دیر كضد رعت £ ضتلا :هسعل وا طلخ هنسنر هلارش نالوا ہدس اکی نمی جازم بنی ماذا ١

 هک وشل دیدشنو یف ل دامو یم كی حرصلا ردکملیوسقجآیدنسنرب ضیرعت ۱

 یوکے رخ رصنو باج یف نمبلیا حرصمموبلاق هیلواتولب ||

 تو اصو تب دعا تحسملاغب نولکهدهتسانعم قلوادندش هدانزو فشکنا ۱

 ینلتق یعب اج ناقرِديلَیلتق لوک ےن تا هام ءاحودابضف كفاك کلک |
 و زی مز رد هسننصلاخ كەت هلب وسكت نارو هلي كلداص خراعصالا نريد ||
 1 ی E داور ولورعوبا یدتنایرهوجبهللادردشفلوا تیاوریخد جداسهم أ

 س سس
 مص تح سد

 لا قیاک محو مث صب یلارظن لاق یکصد هناجلزوی |
 هلداصح اعصلآ ردپرار, نیت لق لر وبهجو دهه لبس ڪڪ كاافو یف داص

۱۰ 

 | کالاذو یقف هلداص  حدصلا ,زدنخحاهدقف غ قلوا هل اطازنویاباینرهومنر دم عو ید
 | هبرسکكلاد ك دو حاضادا تالا بابلان ءاحدص با غلو كدلا دص لاقب ك توا ہلٍٴوکس

 وهم

 مم نا ول زاوا ا یاهو کش كناب وهل رھفكلاد ودداضص مانا ردەنسانعم سورخ||

 ۱ نوک تار یلدا حزرضلا ردنا نوسقا هلاخر هلکنآ هکر دقت و لوش هلنوکسكلادو

 | دناس ظةحززملا یجبكحرضهنبتخ حورصلا ار دحرصاکآ هل وا لاع ہکان زغوزربد هرطق ۱

 ترہرو < .رادیقسا لر اصحر# دنع هلك واو ویرسکحالداص حورضلا

 1 د نالوا قناصرهوهلوا شفا یک هکر ددوس لوش جم یک طلا رار د ہنصلاغ
 اتد انتہا ص ولخ لب هديب نو صف هدلوا لداص ةحورصلاو ذ>ارصاا ییجج ءاحرصلا

 | ناتو )رک لداصو ك گنءمه حا | رصدالا ناتفوا مهلت ات هکر دیا

 اسم اهظاوهرکضندقدخ اض نکیوکب ورکو کیدلو قاصر خ نمی دبزاوزآ دهندعب نم
 ۱ یادض هم عطا حرص لذا قور واک هدهنس اعمر وهظو ره اطا یا هذن فام حرصدق لاق ر واک

 لم
 | اتم ملی سک لداص حادرصلا هنسابعم یوتسمناکم لر دهرزود« رزوایزورغج جدولا |

ERلعاظو هنس انعم من یینخبر ناب یعیعصكناسنا وزدشناج كشر هلن :وکس كناخ  | 

 1 ال عتفص لون زرد تددکبضارم مس هوفنسانعم معیطصم دان ماتصب فض

 || كن یمتسرب حفصو هتک و هنع تطرعااذا ایا هنعتب نضلومن و هند نعتضرعااذا
NS TSEےہ ںی سس وم  

 ۳ مان مٹی وفن )بد جد ەخەر والبس ى صد كل قود درق كا د دق كلاساد ان الف تے ەض ل او راربد

 كن فر یک لداض) حاضصلا هضرعب ىا اعتصم فیسلاب
 دام علا زار د هنن اج كن هنر ج تال ذك حصل ندنس هلق بلک

 ۱ قص 27 رب یوم

 , و ہی صور دب راد انفك ویق باب افصو ییچهلبرسک

 حس
 تیت لودر ی نیک جام تقی تو هک رهورارید

 ادا



۰۹ 

 رد شا عفاوحابصیذهماقا لع تقا هک د رش لعباماردنکوغ فر دنا عابس
 1 ردیتغل كن هلیبف فور لک دمنخوب یدنیاهیوپس اما ردشلوا نک اک اردک دارم ت ۱

 : یار مصلا و ّبمصلا ما لب قاواقخاداح ایس لیوه يضخ دام فصلاوزصصلا ۱
 1 لجرا حصن لاقب نیا لخاد دجاجه یب تر یخ ضامن

 یجدهلام_ ر یتیدراغایرثط ؤرراغاندن | یرب كط هک دقفازدعضومل وش هلع تازابو نب

 أ ر دارظنهنغیدنلواانب هنیرزوا لعفلضا لواندیلواءداپ زدن اوز فورحنانلورک 5
 1 مزال لی د عم هدنن اک» مساو هدش امز مسا كنس هلک عصا هسلوا ءانشیهنغی دنلوا :

 || حاص رد باقم كقوخورو د دنا هدنتفو حابص هلیقخ لداص محوبصلا هلي لو“ یدرزاوا ۷
 فزص ندنرهاظهکی ؟یردشفدقادفلاب برشلا حوبصلا ایر دوب نالوا مهف ندیرهاظ كی وبن
 ۱ ناجاهدنتفو حابص حوض كر دوبنالواروهشم ار رەنلوا لج هنس انعم بورشم بوش بونلوا

 ۱ تاب هی كداض جلا یکی نی دوا مسا تان هد تقوا شخا قوب لا لوس كبازش
 احوبص برش اذا لجرلا عطصا لاسقی كم حیا حوص حاط حابطص الا .تمجا كپ

 كل داضص یل هانعع هلی وکسس كتاب وله لداص ناجصلا یکن ا حویم عطا
 3 زار یخ او ناصصت انا نم بذک هال قو یرکسو ازکم لث ءومهل ریضق كعلاو

 هل نو کم” حابصلا رد ەنسک نالوا بسا: هلبادجگ*لاذو لونك لب ءانو لبقف كەز مھ |
 | ہصطوا قاشوف ماتبویلح ابص هدنغات 4 هکز ید هیهقان لوش حابص مو هننانعم چاس قارخ ||

 Font یس كی“ مت كيم حاصل :ردنلاع لوبقمو هذ هور ین خو صا بک هغالتوا

 || رنک ك انو كندز مه حابصتسالا رول حوض از لنآ کز زہ هولج دغ لوش یز هویت
 | لداص هحابصلا هب جرسبیاهب خط ضب ام عح او تچ رب اانا چت نا افت قرابوا قار
 ]| هج اصلح را ج ص لاق رولک هد هنسانع ملو ال اج بحاص ةا پلایا
 لا یک وا لاج بح اض مد اهلا یضدینابو ىق ەد واکداص حا اا تملا رصل وخبصل[ نیهاخطاتابلایم

E ۱رادنشه وا لن هلو ندب سکه نسک نالوا یی اص لاج اب دا ٹک ار  

 ۱ حال جو لوف هنساضم نوکیمرا رب دهنالواهدنکنر رج هبهنصا ون ردنالوا برق ها ححصالا
 یعضالا قوا بی رق هنسانعم تبوهص بولوا یشراف لزق هلان لت تر تا
 ندنم لولم مصاود یدتا ہد غوا: ہنسا ضم ظوسزرد هب یت هل دیدشن كنا و یک هڙ امه ||

 ۱ ہک لغاص ءصصل١ ںونلوا تف اک راب خخ یراکدبد یعصا نمی اح صا طایتردیدآ كيا
 تسا لاق هاتعع حاضصنسالا یقاسملا بات نم ا یر ا

 ت.احو یف ك داص ب »حصر دك لام قر , كمي عاام ر کتا نرو لعاب
 هد هنش انعم نؤتب عاص و خیس نالوا عاص تله یت

 هلن لەض كس و لداضمقسلاق ضا غعوططتم رخ یا مدال جام دالا اس زاوواک |

 مهلاودا تباصادق تناک ناموتلا حصا لاقب قوا لخاذدشعض عاضمالا حایجصلا ح اذ ےس ۃَمَتسوَدح ی كلذ ناک لاقت راډ هنس انعم لوربص و قلعاض كلا نالذکه رز او
 : حصع ىلع ةهاعو ذ ندر وبال شدا و ردهنسانمم تفآ هلی مهمان تهاعو تعقد ۱

 تعض لع هل کن ]دا وطي” عملا او و تعص رنو لو: نوع أ

 زودیسیر رهكن لک وا هيف لداص نایصدصلا وحاصعع و جملا ت 1
 یعضنااتتاهرتو ز واوا كيد لطان حص اعصأ ا تاه ۳ هات یوم نکن وا الا ۱

 یرلکدند سد ابلاتاه زا ردیناو ورهف وبا وب ورا ار د همالکن الواو غلو هد وهي هد يدشتو ینا كنارو ۱

 “ج ےس س ..سیحصیسسصد روک چچا



 ۱ || اشترك لات ون د هو د یکم دب دشت كل ویر شک كنان ٠یف كن فذ بالا نم غلو دھ وحانش ||

 سم

 ےس.

 سما

 رک نمع ةحاشالا شالا ی ددناذالجرلا عاش لاق زرید هکعا ییسو دج ةدزخارب هعف |

 1 لات شد هکمزولاص نغربوقتآ تحاشاو ضرعا یاەہجو حاشا لا رواکی تک هنس انعم |

 | قوحتقوایراکدندناشواب ی شاکر در لرش هایدم كفلاو یتط كناو یف كيم اخونا |

 ان حابس لیضف كداص زصبصلا حایصلا مو لاقز رد خد هان حابصو یدض کت هک

 1 || هرزواتعرس هد هجوا ندا نام عهشز رد« دەز هوره هو دنربخ یش

 ۱ | زا میلانی یخد هنشعوا ضلاخزاواو عرسایاهناربطیفربعلا میش ھٹل 08717
 . | تحرشلوقن ك٤ا فذکی هنر هلن وكس كنارو یت كانا حرشلا اضلاخ نک ماذا رده
 | ةد ەك :لانبوجآ آی باقحرشور ولوا كعد لک مدلی ہججم د اض و هېچ ٥ نیغ ښض تاغ وت ہترسفاذاطءافلا

 1 (غرشناخ و ئچآ فوزا یاو تنر عركتلانزو لع عرش مالساللهردص هللا حرشلاقیرا ید

 ۲ :ز وا تولوا بس یس هک یس هراب تآرههلهف ك نبش هحصرشلا ہنسانع کل دحزش ینا ملا
 5 | رنىڭ شو كہ زمہ حارشنالا اهانععهلیرسک كنار و یف كبش ع رشلا لزبدەحم خاک ہوا

 ۱ ۱ بوولوالباحاشهدنلضا هک وکر دیمسا تلج رر لیحارش حرشنافهردنصسشلا_ف یلچ آلف
 - || هنساسضم هل هد لخاکم ولت ربجر د هشس انعم هللاهر زوا هند رس تخل لاو ردفاضع+ هنس ةسلکلبا

 رم سو ہاکون اعنهللاءاشنا رولک« دمال پا ےک رولوا كعَذهَللادبعەکی کی نیذلوا

 هش هم لإ وطن زوا یخ كبش عرشلا ردشفل وا تباور هلب وندن وو کجا لیدبت نوت یالززبد
 | افش ودنسک نالوا نااقی راف دودوٌلوی یرلکل د كننر وه دید شت كالو کف كنبخ شا

 : ایل وف مر سکا كەز چا شالا هلو مساویبرفو نلاق یناج یبا کنجرفنکل زب دهنر وع
 3 یو یپنواتم عرکتلانز زویلع شا یهذااذا لنا شا لاش :یقاشابدغمرزف
 3 ةلاقن تخ اوج املا دحاو امهانعع لیقوملع اب است وبلاک مملوقو ےتشی نا

 FE :لوالناغابنا قا- نکن لاذااذه حلا هل نسکكفاقو یف كانيش اا: هحاقشوفح اِف

 ۱ انوطردکعدن زوا دیش كاهدنرحاو یف كرش یحاشلا رد نیما یلتوار هل تعط عنزف

 از کلاطوندابلنیوت یرتواندنف؛دل وا نکا اسع ایج |یدنل وافذحاحاشلح راق داش

بش محل ا ةلعانعمہفان لب وطو زا ث ترا
 ںی ؛دناشواهک ردیدآ كنوارهلب رسک ن

كجش هل رك ك نبش حایشلا رز دةلتسحا وهنساوقا كروم مش
 ابو یف كيم ةحاشلا رد ج 

 جات اشاو نر ذسیا ناش لاق زد نسانعمرذح هحاشاو هاشم هدنتفلراب غواهانعع

 تا سا زا لٹارفو ها تکولٹ رغول تخف كنبش ناعشلا ءاخرااذاہہنذسر فلا حاشا
 ناشر هفالوش بضخ كنبش كلذكب ةن اشا رابي دنا عش نوعخودلزا

 ۱ مھرما نم ءاحودیشم یف م ٥لا ىلوا ەر روا لاتتعنسا هدررخارب موقر ءاح تم ور روش

 یس زدن ERE د حابصلا هتسان مرغ ق هراغایو كط قلا (داضاالصف

 ةن قات لخادو قلوالخاد هحابص رکن و لع ےبصتلاو . هلن رسک كن هرمه حابصالا

 هنسانعم نولو بش كحابص بتول دصصو لب حصا
 ا تلقا دا: بصلات ژواک ۰د

 8ه لو ہرا لاعرابخد وخاب لوا منتمو قوذ یدتم ہللاد وتهدف دوحابص داحابص مج

 تم ےس

 1 لوفت اک ذساخ حصل هتنا لا نور اض یاا_لاعنالف حصا لاقب رواک ید فش انعم

 اض هلیعص اب و كن همه ةحوصالا هنسانعم مح صر دتل هل رس کد اص :

 2 ادرک هو هدنحاصكنوکره ره نه مو لکه تسما و مون لک حوض تن لب
 ےب باک
 سے



۷ 

 لابس یس نااہل پ رج كنفايم لی ا دریا احونم عسلی یل ےن 5 یةتنزوپلوا |

 | نکیآرسماح نم ر عاش فورم هلکید نور نویی دتا دیوار دم بوتوطروخوا |
 کنید ولک ندوشز اف هکر د دیص لوا ناس ی دن هور هتک اتا لاوٹخ ن دجراب اح اض

 یر ریس لقب قلوارهاط نیم .حونسلاو لینوکس کنونو یتض كنس . مس, هوا
 ینهنزواوا هح اسلا تشیع یا ذکب نس لاف ر ولک ید ةنیسانعهیضرعو طظ ۱

 نو هن دب لثم یی كنهحاس اد دمو یمضكنپس .حوسلاو تاجانسلاو.جاسلا , هنس

 اسے ءالا حاس لاش قهآ ,هنیزوب ریوص هل نوکس تانایویف كنپس, ا بشخو ةبشیخو |

 هنسبانعم یراجهاعوصراقا سلا, هاوای اچ هتيزوبر وص ناک نهب صرالا هجو ع یرچاذا
 بومی ہجالا لوب لوب ینعب ہلوا ط طخ هک و د با لوش کل دک ےس و ددر ندر چ |

 یض بو یمن كم چا یجم ام یلعر دیم | ید كيوصر ورولک« دهنسانعم عا لیمو ب ۱
 ابعودرب نالوا یسهجالالوب لب ینعیدض هایعو ےسدر لا هنت ہنسن نالوا اط 7

 لکه لوکس كتابو حف نیم ناس او حسن او هل حوبسلاوتهلنرسک کن هجا |
 مالسالا یف دات تند طاق ور خا ی ا هح ایس ےس! صض یراق حاس لادعپ پا اش

 هکر دیدآ وصوب ج مورد هنس انعم لیمو ءاف یا لظاا جاہ لاقب رولک هد هنتنانعم كا
 نیوز وو برو سک وش یک حايسملا ردصوصخ هنس هلق فوغ نا |

 ددیعج لعاب ذم میام رذیل یا دلبلو جب y7 : اوس ثيل ایفو هیلشباا ارش بوبلییازاجت |

 كنو لادو یم كنابردن و ہنسا ستعم یم دنا شاه ربها ہلمیہم ناعو هل دم لاذو ہلیرسک ۱

 رڊښلک اریسفت قمر ذب هدّهیش ثیدح و هنس:عم لا شافرش نذر دیعچچ * وذ ۰

 هدم E ناهس .هیلقمستا یا هل حاسنالاف قوا عسا ار هیرسک تازه جای |
 ف كن كاذک نو نوجا هدهسصب ردیعسال !رهنرب نیضاف نرو لع :نیخاص ندیم:

 e ار ان حل (نیشلا لصخ)هددنهردیت لر a ابف |

 كی مولا ردونس انها هلن وک كابو یف نوش ناو ردولیف ناس ابددلوا کد | ۱
 ۱ كنبش ےٹلا یا سر

 || نیما بابلا نم جش ےش لو ,هنمو نرعارذلا جش لچ راس رکی اون ا کا او ۱
 هل سکک نم ههاحمبر جو دن یادوملا لع جش ءابر طال اقب دودی

 ےتیہہپ

 نود هناج لوا هسرنود هیناچ ةت شک هکر ا :
 ۶[ رکنا نرو یلع ےب 2

 لوا نراء:هصرح ربلخم لوش هلي لنشب ینا ا ا
 اكن معا ینالاو لوالا بالانم ه مفلو یا و ۱
 یج لی لبرسک تنش جا | ےک لج ر لقب هنسک نالوا صیزحو لب پرس 1

 لكف كتا ساشنلا یج لم ادب رنكك نشو یف كن ءزمه هال cê تا
 هح ات نا نان لیا رمالا لع نال جزا جاب کوک صر ۳ “دنیوزر اب هنن

 هل هر یک لہجہ دا تنضو هب نضی یا ناللف لع حاشد نالف لای كوه لا سا

 ی اڪ تا ںرید ||

 محل | رو ماذا حاصندیز لاق هیمشیح یدوا هکر د دغمقج لوش حاعشومدنیح ینیدغابروی |

 لاس > رار د ی د هملوامدرسو نیکسک یزوسوهنسک نالو| بظاوعو دی ههنتار رفعج نرو ۱ |

 ف

 | کاج لوص نی هلواببرق کس لوص هکر واحد هل وا بیرق ة کاج غ اص یی وا بیرق ۱

 نیاز نم اه دهشود اج ر یوو ا یا

> 3 

 حوس

 و



  REEالاهیفس سهل المال می تموم ||
۳ 

 سش .: ا و دوص ور دیعسا كعض وعر ویز نالوا عئغاث وص كلِلغلسا ینعیدمع وا
 ظن هزوس جافشلا شش ںی یا 21

 ابی هک دیبقل هلن هلادبع حاغسو مالک یخ داغ یا جاخیم حرا 2
 | لرد مزد[ كولد ەلە لىك تېس: , اسلا وجاف نوا نالۋا 2 ١

 دوا یھ نواز ر وکر دلاوج یا د لبخ ف كن ناضقملا . احافسوفش اتم
 سن ۰ تل حال ندفوب یا تل هکر افواربن دنرافو ازاق لی يخف تنی كلذك رحم ما

 | ر ر ب نژوڈکیدلکی ج علا دعلسا ۳ کل ` ۱

 | تیک هم اضراخیور زن اج ید ین ات كحالسویکهیدرا لا ادو ہزخیاءلار اجر غص 1 ۱

 | ادرو ربد هزپ یکی ددر وا هنش انراتروع  REETهتسدجر |
  ۱عامل السا سا لیا سنتی تی جالسا هب د د شنوا یم كالو الن خا سلا

 | تساوی هلن[ هکر دیئک ل وشال نک حال
 بیت بو درس میت سید رک ترا

 سب لا دو سما تو یر تمام زیر ام بیذعو | |

 E تب اسس مل لام کا طئاغ يف + محل نيلام طاق سرت
 تال طب لیک كہ الو ٹن زمہ مه اس حلال هرفي سالا كمر داشان هيرش یہ | ۱

 1 7 ےہ ھا برطالممأمتانرولوآوسیدس نا ءولکجیآ |

 نی ۳ سک مس

 زالیەاچ۔اعسحس یہ تا ا
 جب وچ ا لم: كا
 ید او خام ةن لب ندیدم نزاع تام: جاست انشا
 | لفیع ٹیمو یخ ا خا لا د ر هنس اعم هل هاشم كمزو تضم ناسآ نی ہنسنرب ارضف كند منو |
 E تسمه . حاعمالا اوله اتیا موقل د یا مت 1
 هل و یف كف اف وا تعبانو فن تلذیا هنو زق ت ۱
 9 تاو هبلاتس خر فیت ققارغوطراینوک می کتان زو لا تینا e هوا
 س اوب یف كنس یس واک هدهلسناطم هز زو اتار چاد یرس ا
 زا کوا همیار هلسک و |



۴۰۵ 

 اهن جورا EOE را و
 || تخرسلوقنز وکی دعَیمو مزال تحرم چاچ وز امنا یه تح هنر اقر د هنس انن قم ومالنو
 ]| ةجزاس هلام لامر لامعتسال بسر و لکی خد ہنسا نعم شاة حوالا -یشع)انتحیاروغآ لا
 ۱ عضو لاانالسف تحرم لاب كا لانسترا عرکتلا تو یل نص: :حیرمللا یٹئاترالوا

 ۱ .بوروج یچاص لوا نذرمږاط ع مسو رول کن هدهتسانعمكمر و قاللط و هت

 رس د ردمشا ہے9 كند + حارمنلا: اربد ینہ هکعا ناسا قەلسو وف رد یس کنول |

 | ردافهکمریو نیدا نهان هنسکروب ناخن جنس فو یک عیالبمغنا رت ۱

 عرس سف لاصپ تا ر نسوا« رسا ردب نیک كمر وکربا هد یمیآ كمر و نرخ سابا ا
 || ىج كج سن هلیعص كارو كنس جر لا“ 7: ولوا كمدزسزا تب كنیعیرعو ى ناکاذا |
 || هکعروب باب بان خر سومیرس ٰیاحرسدمان لاق ارو لک« بسا جو تلخ ۱
 ]| پاب تلف کج بمص جو تن همه نین ہم زی“ لشاب یا ۷# ار دید

ETEیعب ہلالوا  | 
 | كيم حرسنلا .هنشانعم ولې هلب هل م ېم ءاطو لپ رک كيم طالمو هال وا عبر س یس هلک ب اودی
 1 یاةحرسنم ةقان لاش هتسانعمراحو زب كلذك ةحرسلاو هنشانف,تاالینسک اد و

 دید آل سنج ندو حر تموداوا شق نما هکر وید ادنسک هنرساا

 جلا قغفربا ندنریربنررافایا ناب :هرزوایمقراهنسکرب ہلیرسک تنیس همه ماتفالا ۱8۳
 | لوا یٍیتیارایضبیدح اوكحیرس ةنهبرمسلا ۃتحرسلا ردراجانا وی نزواولزوکس نادو یف |

 | ںدیع“ا تعض ومزإ ةر سار دشقا ورم هد :لواہکت هردوا قزو چاع دال
 | جاب رت ما نارد دوب هکر کچ ارس ده انفلیوط وک تناذو یرمک بس جاست |_

 میس رکی د لعن هلن هکر اهرنح وشل یک ارو یف تنبل نی[ كرو |
 رنک كس .ناغرسنا:ںیبعج كنة برس قیارطلا نرو لع مرارتسلاو قیرطلا ذو یلع |

Ere SER۱  
 || فرو نالعقرد هذا زن ینەیئاحرس یدتنا هب وبس در وشودەنیززوا ن السا 1

 1 |ہسک كس جادرتبلا ناسا ر دیتن وخ ةناحرسا و دیعجنب تان ا رد یز
۱ 

 | قد رد ردنوارب هلا لمم داو ہلیضفا ون یو یورو تک

 ملیسو دی ر طس نوین سشره عزا مارک تن طو ھر ےہ |
 || ےطبسلا . ہطسب یا بل الا بابلا نم اعط س ضرالا هللا غسل ایت د اعط بار ذ یس او ۱

 ۱ طبق لرد ی ھم وم

 | ادچ طب یا طسم فن ٭فئالاسعب هنشہن نالوازود تباغهلیدہدشغ بف كا 7
 ۱ کز رس ک لو حطسو دنا نماد هشت نیش قو ف قزا سلو را

 | دونوآ تباور هکر دسیجا ناف ین دنفس هلیف نبود یب حطسو هو شن مردوە |
 | بونازوا هرزوا یسهفراهنیکر لاعفنالانزو یلع 1 اطال یدیخوپیکو هدر یروغندناب |
 || یدحناوكحاطع ةجاطسلآ ر دنوارب هدا دشت ناطو یس كتمت .حاطسلا ك حس

 ||:یدنوسلکزآوصزرروج ہلشاظنی روا هکر د ايف كلوش یت اطول یرسک كم

 | .پورسامرج هنب رزوا هکر رب دمو ل وش .حطسو هنس انعم. هپخ د وع راز د ځد ہلکربد هچ ده
 ]دهد تها هلل فو یی نیربقج دی وفابرخ تانه لی از دوق 1 ۱
 ںی ۱

3 



2 

 حدس

 جم

 سس

 | تیاورو حس تزضقلوقت نوسلوا عوطن نالواهدنولص لیکن وسلوا عولطتنالواهدر ؟د دل

 یدتناریزعت یبهنسکییا ییعبایلصیارمصعل ادعب اهس نیلجر دلج هنع فا یضر هک دنلوا
 2 عرکتلاتزو یلع سلا نوچ اىرافدلفى زاغ ع وط ٥ ہرکضندنزامن یدنکبا

۱ 

 || هکابوکهرزواتب ؛ردصمردیوضنمر د هنس انهم چل و نا كعدردب رب ندراهنسنررب و صقنو

 1 هال نی نددنسنلوا رازي د اذ ڪڪ ن من اج“ یس هفئاط بیر ورد بد ةأر او وسلا نم هللا یربا
 | قلولوا هل: عام و كنيس ناعسلا ھا رریبع لھبسرد ەفسعم ناضسارز یدلوان ونمناعسو

 | اتد بدشنوئ كاابویهض کنہن حو سلا ہنلالجیااشرەجوتاحج مهلوق هنم ودنس انعمتلالج

 1 دنا تاالد هغلوا یرب ندضدا-قن بوبع ردندنرافت مسا لوش كراتنوصح یامعتیادو

 | شودفوحوبس هکر کمر وتفم لوا هژدیدشتكنيع ږد هرزوا نزول وعف هکم سارهیدننا بلعت
 1 ]مالک ی دخیونینوراش هدر دکان یخد هدخورذوردزنک (لامعتسا اد هکه لوا یرهلک

 ٤ | ٰیزفتطقن اس هدنرزوا کر ات یہ حورذو ردقوبدرفم ہرزوا و لوعف ہدہغ

 ؤایطغبی لات نەل لا فرش ر دیبا كەفر شکم هلی فیض و یعض کنام و یف كن ت ةحوبسلا ردراو
 نان سو ضس قلواهرزوالادتعا نسح ہتضف 3 31 ردم تا كەر درب هدنافرعیدتنا

 | دنواف ر توليف مالمیظاغلا لدلوا داف یکم صخدکت وین نسب عشان تکامل قوی اوذ وفعهرزوا
 ۱ تو ےس )منیزیم نیش لقب واک دش ان یم سهام اوت: واتس بس | !لوا
 ۱ 1 ۱ 5 وب مۇقلاى لاقیرولک+دهنشانمردفو هو نم یا فر لا یس نع هللخ لا هرولکید

 اس اسم را دقم یهو عت ظوالمر سک کج و یف كنس ضحخ !دحاو رو لی ادخاو ےس
 ان هسانعنسحا اولدتعم سالا یسالا ںج اور دق اور دق لع یا ۃدحاوذ جت لعب ةو مولا ین لاقدر و

 ارین هل عو رب هر كنیس حا چم زوپ نالوارھاظ یا داو نسج یب ےادہو

 تیس تج لاق هنس انعم بص ك کود حلا ردشعیا توبن ىاوع دەك داعش

 ا ا میا زا ریدیخدهفعآهخشآ ندب راق بو صوەتیبصاذال والا بالا نم

 ززد ممد جسور طلا ج شر ونلوا ل !لامغتسا جد هدنشانزوکو ہدرومغ/ینعب عمدلاورطالا كالنکو ۱

 ۱ زی كناحو یف كابس حولا هداج یا طوس هئا ذس“ لاش زرد ید هغمر وا تا حسو

 || لات یا الا یل ضتت لاش دنسانعمنالیسققآ لزازلا نزو ىلع ےصسللا تولب یمکو د رومغب
ewelدنا یا اعم :اظطم لاشرومخد یخاکود ہدایز هلن د ام یقف كس  | 
 || لاقل وكن ىبولوا دش لپ رڪ كنه بناو هل خف كنیلوا نیسو ہلبعص كيم ۳
 تب تفرد« نون کام ةتح وصلاو ہلنبتمض حولا ةدب دش یا هنس

 زانو رس ردن د شن كاجو هلیعخ كنبس حاملا تنعساذا یانلا باسلا ن راسلا نم حست ةاشلا تم
 1 را رم تیاغتا ھککارو کیدنبا یی“ حاسم لاق تازعس حاسلا ہنسانعمناسم
 ]| تلاح ود یک رکس هک بوک« دکس تاغ ہکردئآ لوش هلبرسک ك ہم عا رکود نشدورخ

 ۱ اتا ام یارو ارا نمسا و رفعجنزویلع ے 7۳۳ یک یی دلکودوصهدنارچ

 قابو هتبلوارروتوا هکهلثثیحر غارب هنیرروا هفرادوخاب 2 هتززوازوب هلرخف كنبس حدسلا
 ۲ ٹیززوا وہاب رسک زمه حادسنالا ثلاتلاساباانم ہخدس لوق هبلوا شعمودهترزوا

 | هنید دا هفرااب هشرزوازوب هل رسک لا دو یش نس مدل او حودسلا ك مود و هترژوا هفراا

 ۳ لا ,هنساسنعم بصح ہاوا شهرا هغازوعوا هکر دهننسک ل وش حداسلا هتک شود

 ۱ ۷ چی وقوا حرنسوهنس انعم ځاس هبلنواهدناب هکر در اوطلوش هلن کس كنار و یف كنب
 زدهآنعمرلاصف | ادارات فواد رھا اب تارا ی او تح زا لاق

 رنو



#۳ 

 ےس س
 از ردیدهخمازاوات واو رب دهغلرا هنسار هل ہلسمُہمء ءاطو ہلافرطفآو قز ور طع:یا تم |

 هال حورتلاقب زار دید ههاخار هکر ند هت ینیدلوابب فوصو لاطیاتبنلا حور ل لات
 :خوژومحورلانتحورت لاعب زرد هدنکش اشک وه ہرا هز ابلب حورتو هتهەبر قل هربغ €. ند انا

 ہک كمِلشِلا یٹیا رہاکبویلشبا یشیار هک هل واوو مس كس ةحوارملار وک: هډه ان
 ٰیرخالا ییحورنامهدحبا یلص ماقاذ هیلجژ نیب ج واو لاقیرواوا یکن تح ازسالاغغا شياو ناشار
 || یرالا عن فو مات ن احو ارتتا هند نا لا تعالی هب وانم تالذك ل ماعتلا لماعتلانزو لع حوالا هرم
 نالواهدنسهزا  تعابایکیا كللذکحورو هنسانعم تعسو ہل حورا :حورا ردلکدیاخندنابجا ۱
 یرادنکوا كرافایآ -حورالا .ردقلوا مساو یسهزا كغابا ق 5 هکر دینداند 2 واورد |
 حؤررط لاق راریدیتدهنلوا هدنکارپ حورو لرد هفلوا عارایرلنو رب تب ںولوا نقی ہو یر | ۱
 ان عا رار درا تشوف نون هکعودببفهماشخا حورربط یدننارلضعبو هفتم یا ما

 ہے

 لارہد ید هعانحنیقد ی دوولثعدرداحوز ز یشوقءودرهویت* ءوم ءاحورلا هنسکنالواعارا |
 ۱ كا تجرو هن هیات شو فام قلوا داش .حایترالا رعقلاةبن ق تناک دا هاحور دعصف لقب |

 هانا حاز قلوتتحار .ةحارتسالا هجریا نالفل هلاحاترا لاسقب نولکهدنانعم |
 || كا لم وماننایا هل حوسا لاسق,قعنهابب وتط نیا هیهنسف اب حاورتس الا" .هتسابنجم جرج ||
 قل واچ اشهدنتفون اسحنا" هلضرالا ۱هنسکنال وامعاو قاخەلزسگ ت كنارویتفكننیه :ییرالا |

 نکلدخ ن اجزا ,هساوا دانش نوجا ناسا ین یدنللجات زا هیچ
 هل ناحر یقتاتجرخ لوعتر ولکهدهسانعمقژزو ردراو

 نود ار ر دص العا بی هونض 1 هناح ر وهللان اخجل وک ةو هل ناشر نهیلولا ی رج ۳

 اصل او لانعت هلوفاماو مردہا بلط قر ندنآ بودیا ہرن ینلاغت ین ناتا زز ساو هل اسھت |
 ینا كنیکاداله نادفصع نه هفر رو نا لاو عرزا قاس فضملاف نا اوتفصعلاود | ۱

 و دیعفا كرهشرهلا هدودفلاو هلبعف كنار" اعور ءارفلا نم لس قناذکو دیغاربید و1

 | لا قمریآ ندنلع ی هنىلنر حرا (« ںرھ)رش کو بو تب ا ر | ُ

 قمی دهن هنسار زا ندو عا خرج جا هعضوم نعهانا دا لوالا تابلا نهج هحر | ۱

 هثحرحز لاسقب قلربآل زنا نزولع اح رح لا یو سو یک ا

 كاذ نع حزح زب وه لوقت قلوا غارا هلننوکسس كناحو یعفءلرازا .حزحنزا وا یت یا

 یف ك از حوارززا .هلوا ییصنیدزواذکر هتل وه ضرر ی بی ۳: 71 ۱

 نارد كيوااکآ ہک ردرلکج هد کوک حوارز یدتاویعولا ل 7 چت وو

 || قلا ة نيل رق ةطسئم یا هم تما صق لاہضت تتلو یو اب ا مو

 هبما-ع ارصق یدتارایضع و هنسمک نالوا قذ میدی د نو یف لیعو یمن

 بهذو دعب یار زب ءیوشلاحاز لاسقب قالوا غارا عزا نکا شی ۱
 ةحابسلا (نیسلالسصف) تعارف هتلعاتحزا لانه هنسا تنعم هلازاتاهر دانگ ۳ 7 ۱

 لینوکس كابو یف كنس حبلا /هنسالنعم موع كمزوب هدو ةر ڪفر كن
 الب ارالى ا ھت سر غزاف | ۱
 ردڈنسانغمل ب وطبلقنءیدتبا دع ولاورد ةنسانعم لنوط ع الف لب ی7 را
 تآیدیکس حیاسلا زرد حد ہنس کس ت آے سوود هام باهفو یو و غا رف ی دتبا جزو ھو

 || ندنرب یر یرلقابا ہل د: وک: كنارو یف كەز مه سه حورالا: یک یفیدلوا وج كمداخ مدسخ ۳

 ہےاس ا
- 

 ےھت ت

 ابا دع لىن رى رپ مت ابا راتو و و هلرعص كوسة
o 

 رکا



 O سوت تن TEYE اما سه

 | و سج اوم تچ
REEئاج  | 

 بر مجلس سن ور ۱

 ۱ 7 را ناب مه ام r یس

 ھی چچا حیا یوو هو تابیا لجرا چای لقب

 | حل جلا یک ترا لاتر زد خم هکر نج دن کرو حارا کراھددد عا جا |
AYAچاک و ازای ها وکی و  

 | یدک هرکسنداروب نم اعلام میا اجرا کیم و
 ام ر واراک ورو یا جارا روک دهن ان چم كمر اسفند ۱
 1 ۱۶ خلا الاغ ار ای بت را اولیح ا دا:

 حرا ہل تالا سس میک |

 چی ساب اب او مآ ںی ہما
 PR سس
 اب رپ ا ام جوهر
 Pe تم رک وا یب ات هک نافع یا

  OER RAپہر جی نا چرم 1
 [ اوکو  naanاول
E 3 

  رواکهددنس ایم تل ی ترس |

 ۱ انس ایی کا آی |
 HETA یدغمرارب ڪچ دبا

 3 ووا بدیباوطاو ق الج احا سم یا ای
 3 وو ۱ ا تر اس اس ٠

 لی دیکر یوا ما تک

 ته رس کوش عوام ور دیت كچی جوار تنم 7
 دیو همیار تریغنا ذا مرغوب حج ےک

 ندنسورالفو روی ا یبا جور لا
 1 ۳1 ا 1 جیا جلب ناف

 ۱ جد
 ]کادو خش: هل وا و بوی کرد
 کمو بیشه لدا لعاف مس ماو یل ہہ دغلا خر نمذوخ ام عمل او جراف نہ
 اتو مات نیت جام ناب ی

 حوت ۱ 4
1 



¥ 

 دم ناز اس رز اید سام دو
 ارد لایض یفزوناهلنارهزک بصق نیاز حرا ردغ لک دف ناز را

۱ 

 | راه او یرفل حر لاقب زرد هوا ہلغابا دشت زا طو عرابتعطاذ تان ان ۱
 ا ن مادا دنا خر لای زر >«دعفمزوا هلیغابایخافوآ شاط هکر کعو طرز رضا آلو
 | اهر دن بردك ك ب: حر زرد هک کج قافوا :لبف فلا دو یمض گی باد شا
 | زرد عازار وتو رولوا كجد یخ اص زو یس انش نیل هک کرمان کس نال ر دقو دا قو
 | هک هک هک« زادلب لوش لو د خار لات ول وا یزوتب وت یکنا كنا هرو تقسو نوش
 أ ,as ۱ كنوپیراک داد ار اعم اکو اوز دن دل اوز دانی راکدید ناکا نی نشو ا ۱
 | ردلکد نده لاراخ وب و زاد ندیحر لازدلب ئ :راکدند هلاعهدلب لوا دنزوختغبد ال

 ۱ | فورعم لکچد ہدایف نا عامزوراشبازدنؤکه کرد هننکلوخ هلدیدشت لطف باز چا ۱
 | هدنس هرم هلو وب زف دل ی دین یا زاد هنالا بعالم ہکلن نیم اعدام هراس |
 | رس كنا از 2ح اخرا ةد هنشالا نفاخ نوضلجادفاف ید ریال

1 

۱ 

7 
 | ندسلاخ رض دوغان ندلوا شتا دیش نو یعض تب نو ہلبف حرقا شیفت 2 5
 | قلا لقهالمرکتا نزولع نزلا "زن ی یا عزرا

 | حوا هیلع زُ اقا هلع اف ما مار عالام زرد یو که فتو ۱
 | هل شو یفق كنونو یم كيف را زسلوا ضزاتفعش دن رکک كنا نت طاطا قو |

 | آف رد خورو دونلوالامختناتنومورکذ دم هلیعض ناز خورا هتنک نالو ہہ فی

 دباس ها |
 رگ یا

 | باطن اورا نالۋا ةن ۇتىنق خور اف كنار" را زردی ا اب
 | یار ناسور هل تب هنجوپ هلال مک مدن 7
 از رد ناعو اکاهلؤا عوز دنا حفر قدعا تام 07 قاعف ۵ ی

 | ردعور ات از اسب نولڪ قم تر و یب
 | یعاتدوعواوسیدنزالزنغ ده ٥

 مو رت اکا اک ھا
 | ناک ٹک دل ناز -ناعزرا زدگی TOSI TO خو رلابتحو

5 

 | دغ لوا اک: سا وا ا وو بہ ےس + دمشق نت وب ۲
 ALLE رن وو غرب منو لاعت 4و هه وزولکمد ENR وا

 زاغ رد هلان عر اذ عا رؤاکہددتس ام جا جازوزخج هر رفت
 | هیف كنان حارا زاو مارا مازآ ردا تفرش اج ویک از عرف نال

 | درو جبری

 دخل وا داشتهارو هنسانعم هی نوک ۳ ۳۳ ادھار اش ا ۶
 عزا داد یا خاو وب لافب زولک هد نتا تا نویس ترا ران

 مو رو هاست اتسقع اح از شما لاک لوکس كواوو ایتعف كار " هحخازاو ج و ۱
 مورو تبط یا خور مو ناتھ نوک هدام نک کہ ت غا ۱
 تددش از مولا عا تلات لا یه یہ ضس میا ا
 جرا هن رشاد لغام منی لات لغز علا ر لاش راخت و وقووعر |

 وس دور وہ جارار صا مار لال نار د حولوا رعت :
 | هتنخاا ان حزب فول نالف عار لا نزد هل + ۴ ضش وع

 ی مس سس خیس سس

 ۱ | فارغ آتحارو تخ اذن تسا لا. دخول یر و

 ابو

 :حور



 حدر

 کر هاب نل هم خاک نالا نبض. جوک اب دیسان كعاط |

 مانع هنر ین وک ملیض ك ازل جزا ہدح لاق ونک دس ہ3ز! كود |

۹ 

 1 "عازم ید کب ہری غم مدرک رج کباب 2ا ئر
 | نتت حوررآ هلوا ب الهن دنخافر | ہک هنءو د لوش جرار ا لدییعج كحاذر || ۱

 . || ا زارو اخر حزر ةفانلا تحزر لاقت مود نشود بولوا نویز ن دقلقرا ہل كنار مایا |
 : عا نکتشود بو دلقرا:ییهود جرکلا نزولع عین الازھا ہاشم الا نم:تطقسادا |
 :یعزر لااقل ءود نالوا نوکشو دندقلقرا هدعب رب دب دشت تن ها زو یم بارو | انا خف وم نو یخ ار ترراو عرالاویآززاو- یر عزرا تحرر لا ا

 | داد نمودار هکر زبد دیو طقم نما رارید هدیخپ نطقم هرصف لوح
 کو :حزززلا ؛/هنسانعم نوتضلا دیش هنسکولزاوآقق هلپربسکث او كم | ۱
 سوت یقوہچ عاب.هلکناهکجردج اغا لوش ۱
 وا هرکس رو هلی فمر ها حوالا ارد دره اے
 ند یس او یو هلنوکس كن کنار. ءاحسرا "هلو ایزات هل قلب او
 | نرهج میا نم نجات ومرا یا زاد نعم نکس وا ةتروعر, ي : نوکیینم كنبسو یعط كا حمرا بزا رانی :یادزآ الدو ازز
 یخ ادب حشر ,ہلخل وادیعب پولو هدایز ما کو هلغل وا مج هنب رزوا بوولوا زا شب 7اک
 ]| لاق ںولک هد د هنس انعم توربو تالا فانا اهنا لاق كلو د ہوس كو |
 9 بور فجر لاو لن وکس نارو هلب رسک گم "مر یا اچ یر اونو و
 خاص دوم هی خا کیدلو ا مرکل نزو لج متر. نانسقرعت وا ت اد عزا لرد تارت اکآ کیوان زیور 2 کر دزد هکر

 معارف شر ناله لابقب راد ید هوا هیت یشرتو هاو افکت 2 ۱
 7 مار توکل و یک كن هاف ولا لا وو
 1 زی ی برا« یسبووان هود نالوار داف کیا هلیسانا بواو توقف ,.مسارلا
 ازش ەردەن یڑوان زداق هکجرو مت لا ییتک کسر میخ[ لؤي هل نشت و

 تو یاو درک چو قنافوا شاط ج اغوا را ہوم اخ یک ضر اانوکس ۂلداضو
 ۱ هات لوض ب نکل :حاضرلا تمانع ج PANE زارذعتا

 ۲ نر: عن نون درو ۱
 ۲ درب چ كلها تیلهاج و كاش رانو بک لتف نار ةجامزا
 اثرات هل دلکنوسا قالوا كاب نده اکہ یھت افرا تان لب هح اص لل هایم
 ]۲ بسا هامل زن لاف تا بکس بود و اف دل مال
 1 :اقرلا۔< ِكَعَروكَبوازوط منیدرواو كا, حالصإا لاس م کلا پر ولخ اد یچئرلا

 ۱ ۳ دار یک را. لام افر نالف نوقت نیک ی دقزو کس بوزاوک ناخ هد یاناباو

۱ 

 یک هوا دایی اهر کل یخ هم |
 اد ۱۰ حاکطرالا , هلوا شل ىط ةلبإ ایر هک دف انچ لوڈ اب اراکین

 2 گراد نا له هتس وب هی كفاکو تا جوک راب بلا ت سنتن یا هبلا تا لات
 2 ما لرد د هتنالا هو دودج ورک نکن فرا نما هنر ربا لاش ملیر لک كو

 اه رو بین یار عام
 ane جم جم »1

 ما



۱۹۹4 
 سس سورس ےھت مودود سس سس

 تای تابع ر دلا هز ذیدشیا یی رزرج الاقیر ول وا كعد یز مرق دايار لر تنکت نارو یخ كل قیتنڈلاا
 كلاذكلاذک ةصرذلا دیدالوا كن ہود ئاكراول دآ جر مک زا دهرا« دال لشاب زسکں نرو مختلف |
 هلبنوکم كواوویحف كلاذ حودلا هنسانعلالت هد خرذلا.هنسانشملتهپدهلروسکنارو قا

Oبالا نم هتراجفق جز لا کتا هنناف دنوکسكناب ویرک ناو عزا  
 قلا اب و كلا ر مرا زند جد هبنیافنیقن عدؤرازد مک اظ هاش ف

 ةخارلا زا كلاذكء احم مَا خب جاب را“ ەبشۋ:ةبش مشق هبشلنم نوکیفز دنا« نام ا ١

 لاغتيال اوکسك:اںومای نک تن هزینه حابزالا جایز الا امشب یا ةا زة رات لاق ترابی
 زنات ر قیا صولا هدناف ہل كنا ىم كي -ةعازملا ار هبطعا ی لر |

 هکر دبعسا كروناج صف كنار كلاذک حاب دیمساكنیقاس لطف كنار ابر ۱
INE |هدن رز هه هد ضصعب لحاف جاب روفاک لات رواک ندنآز واک هکر دعا هری  

 یگ
 ا

 شع در ونلوا باج نادر هشولدآ حابر هد دت ضعبو شاه درول غان ص ندرت ات 7

 كنار. حانزا جابر ہلا ىانعن حارم ص بح اص وز دشت ارب فت هلل وا یا نعم سار بذ مع
 ٰیتہروا هود کف ك ناق :ویمصتكنار " عزا ةا عمارت ةنودج نو تارا

 23 و ۱ هنسا عم لیصف ابد دنسدرواب هود هلرعت كام و یمص مصكنار یخدعب هرکه دز هر

 ہن وكس كيجو یعض كنار ناععرا" ۱0 بوم ی زو دهشاوقر كلذ |

 نرس اجر الا لامیا ینابشاو لوالا تالا نم "ےک و حر نر حر لقب کر غاوزا ا ۱

 ناللغ)تخچرالاقاکكمزا او هدایز هب هننسکر ع نکتلا نزول ےہ لاو تولاو ھتوکس كاوت |

 یسیرف ص کلر نزوعل وش هل بغيت احو یتغ كنار ماجرا احجار هنیطعااداتصچرت تخجرو | ۴
 كنارو یمط كجو تاهز هه هحوجرالا الا لیفو لا دف لس یجب تلخ ارمنی + جو وات ۱

 لیم بدی دنشنویعط بجو نصف مجزا روا ےزلا وان وا هلکت هک هنر ی اک داد قل اھا لوکس |
 بات مکالکر غا هی سقف كوچ و فض یم خیام :تلاهاذا,مالغلبفجوکتزالا تججرت ان كجا ۱
 موقلاقب ولج ورا رد قلوغا ثنازرومشنژر | یکی ا هتکرفهتخاو اس ةا لاف ا

 REN چ عت نک سس راخوج 1 0 |

 لو نشان تھام یر سک
 هکر رد یخ دهتشپ ناب لوش حراوراوا اب یب یداغابا كنس ەقئاط یز مکس کت جب

 ءاخ ضو لوہتلاہ ما وف تا سرفلا نجر و لاقن لا نز لع حر هلو
 ہن هکر ذہن لوش ہا وکس ل او ہل بق انا ارح لا ارج زید نور یر

 ناو یا خارحر شیلا را بد خد دل و ثعسو هاش نما ارحب 9ك ا
 او مه نام طاووس ا ناسا

 هکر ددوخأم ن دنوب ناحرحر مو روطر اراب ةدنآ هکر او تو هرم مهر

 هکر د هسرپ هانوکسس كل دو میزان منا روک لکه ززو می 2 :

 یخ ۔ممرا ال دی ہدایز ةه وا آکر دمطق را ورب ل رو سر ۱
 كَ هدایز ید هعطقرب دوا جو هل وکس كنار یک نامه ( حادرالا ادو |
 | *دفنس اعم كف وا جا فتو زواواو هرضهوه ی هقش تلخ دا خم او تی تر

 | نوت نان تی ور لا را وم :

 ماا

 ےس مته سپس یر وب س سوپ

 هلی ار جا دز 'نیطلاب هيلع تفز اك اذا ةت راو تل اقا بابلاغ تبلا تحاد

 حد



 ان

 باد ہم دارو دل ءاظو هلوکسس كئ لمس نامو وفا اوج اتم دوم 2 زا 1
 | عرش لاقب هتک و لشاب هلیر رسل ناخ «مشوردلا :عدرذلا- ردلا -هتسک نالوا دوم رف ابو لوا ذماسقلارنصق

 FET وراوب هدنتلائل ویز غارت ولا 7 ہن وک ك مالو یف كلاد دلا طلا زیکا ید
 ج لالا تلوب نالوا اما شكة صف ےل وللا ه0: ززوا ہا هحو نهدآ
 ۳ وب بدن تا چراکه دن پ۷ فاش ی لوایح

 1[ اح 8 از ی ج كف اد ہل فو لدیدشن كمالویبض تلا دلدل ااو ؟ قو ا ونصتالذک الا

 ]| ا ىلا ادن لابسقب كم نوک دنر هانگ یکی بعم كمالو ضف كن عادلا .یگیکی لک مکر
 ]| نفرت دزداباو نال نا ثیسخ فور هسرتوکب وفا ان نب دوعیلع هجا مت |

 ےک
 | بؤوشوگراقعلفوااک تن لوش خحاذلا: حادلا ندینسا گی وغوہرزوا نو رت خودامہنباطاڈذتفا حود

 ا دن رولوا جاغا نج ارق چباغا واوا ةو لا ةحاذ انہ دلا لاق رار دوآ ہلکا |
 ادهتشان قاب هل دیو, از لزو انا ارادا نالا تصدلات CE ۳2 زا ملا

 1 ان یو سکه تن تا < لککاو هان تصذلاقیژ واکنش اعم مچ
 | تاو لا یخ توش کنم کا نق .دفؤ ات ها لاق ةنسن ناشازاخوب

 || هلن هاتو یوم هل شمل زاغ وب هبفسو ی رعس کس کلا و یتفتالاذ .عیذلا ؛ردنراشا
 | | رولوارب از خت وخ و یزک ع ہلملوا وعفم نعم هک لڪ دف هتح کار دنوصخلدلوا نلاغ یعسا ی تملک
 ییہ ۔ماتضالا۔ لا خا خم زا ان وا ننن ہدف هکر ید هنویف لوش عیذو
 بد تّذخضا یا تحبذالافب كا رضا نویق توپ ناف دی دتننَو یسک كلاذو
 :ِ 1 ۱ ند طواجاط تا تخحطا
 1 4ٰ مهضعبعدادا

 دان ی مت واشر هر نوا قم خیذلا
  هراب رول. ادم و هنسانعم قرابه کن« نمھردیج لد ودخایداشاو باذمودیذاخا صالاق | ۱ بد

 خانذلارد هن ناب ناف نابرقور دیعچج کنار بازو یرتو دنر طلو نیب ار منار ید دا ۱
 نو دام لاو هنفو هاوا هند وت جی كراق هر ابنالوا هدقابا هکر درلفر الوش ہل دشت كزابویعصلاذ
 ایڈ ند یہ لوشور دراو حانددوخ نورا و ل وشه هدنتسا رو كةیزلوا ەي ایدالو هکوش

 | یلفازا دن راک مکر هرز دلب قار یبا لوا هکر دیس كل زمو نرخ ل زانم جاذلادعس جاذلادعس

 [ارلپدید د اذ ءناک زازاغوب آهک اب بوک هک دراوزذلب كحيوکربهدنردص كزبره ردنرا دةم نوش زار زب ۱
 | | هلیصف كتابو یم :كناهميهوزب یشوقهودیآ هکر ردنوار بھلا نرو نلعهلبصف كلا و یعض كلاذ دلا
 || رفا ز بخ كانو یضاثلاذ ذصذلا هنسانعم جا تنلارخ ار ديسير واب ناغوط ہرکص ك: هود
 | نیکست كکینیدصذهاعامیدنوا لفت هب وبنددیز و دل اهن خا لاقیر ولو ا ضراع هزاغوب|

 | تكلا حورذلاو "لیدی دشنو تفك نارو مش كاذ حازذلا ردلکد مولعم ىلصا هلاب || حرذ
 ا | جاست .ردندموراچواردراو یر هطقن ة هکر ادکعیوبیزرهقرب ہلدی د شتو یت كناو | ۵

e IERIE. SFEایذ؛دزژ  |[ 

 ا یدر نیودقوحوس هب وس ىنۈدقوحۈپسۈەلواد رقم هکر دق وبیمهخبصلوعف هدن مالک |

 اعم کک ماری نسزب خر رذ نس رعد حر خو هدنتفص] كخزحردیدناهبوتسوهبصف كاف || تے

 || ننجبر ً مرا نرو یم عرتت زذیسا خر زدرمحور دراو درحال دوم |
 : ۱ تاعج دایر ذت انسا ق زیغو فار فعالو ف لاف غارب ھلو ص ۱

 یاسین رای یخ ها نوک سو رکذ|

 ےس ےس

2 2 

 ی
4 
1 
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 ET لار نو میمن ودل ادقاد دا ETE نوار +۱
 تاب شیب ینا دیک بولا هسک هب هوا ہک زد هلبس لوش هلبعبفح كمالو یم بیچ ||

 ام هزهابلدسالبتیاج لاحق نمشچآ بتن تجارت یو لیت
 دم تن ورک قو ات ٩ هم اراک نیک نیا اب دو نمو |

 سارت یشاھچ رحدلا نرو یل ساب ار درا و ینافاذوا ترف یا ندا ہک راد,
 بتا لوس ینا یی ھلو نی چاو ندش از فلج

 مراد بوتیندنو دک ل واندو یالط تذوعو قوا لات یا
 ید هک اوترا جو سوم بر یوم تورم ار تسج اقا |
 هلو مو + اولول ایل بی یاب یدعا دیخؤاا عبا یل جلا فرات
 هد عجل تراش یی زا و

 کمیت لوح ہیک هلو عن لنمو لوا عباس اوہ یدک هی ١
 کوج :جونطا راروفرکوآ ینا قوازاخص خوا هک کر دوآر دم شب رسن رھ د لوق هات |
 ی هناوا برج مادی لول باسا ن جنو نجات لنا پو و |

 كىردتالیم هیر کن زج اجالا اھم لی سک نو نهن ہھ حاج
 امد صنم نب اج رک کمک کیلو اولیا رج لا ا

۱ 
| 
۱ 

| 

 تب ا ی

 مالا یہ نی وج ےن چور ےچ ویب ۱

 .EN ی یم سی خایتج ا
 ةضاطاکلما یااهچ اتچاو هج ۳ اجل امت كا كه رو ؛ رستم که

 نامہ یب رح الا یی دبا حرح و میرج ہوس ےس

 دیجی فرح تو نو جهل وا حرح طا لزخ هکر دبا ]ال د فط ساوا

 بوش هزح ہلا كنان 7 .یسنیکت ناف یزاطان یں سہ

 مربا لک یکی راک بد! یو دغو یو دبهدندعو ہدنذپ نشر دا خوتع

 | دان تان انب حنا کک7 وقف كىپ هنر و آوا تانکر تنم رکنا
A؛تعروفاصقغاضانشاب بودا زود نس هقرا رکا نزو یل عر  
 ہہہلا نم اط اظحتاددشا هدأ ر نوکیف بساط اط و ةرهظ طا
 غوکر اف لتسجرا عد نا یھت هبا تيدا یف وز ولوا هغ

 خیال لہف تنسماذا ضرالا تج لوقت كیلسروا هر رلبف بل

 لصتهنیناج هفراعا
 جا یا و ی مت

 تم ہل
Saas 

¢ 3 

 خج

 چجوچ



 حدج

 ا ا

e a TERETE LDR Lam a a ha e mn0 : 1 ےس  

 ماا a موم دی

 ها اردو نقف خدا ی سج ۱ ےہ ۳ رب هر 4

 ےک ی اج یم رح رم عج رج

= 
 سم |[ وقت ف كلا والبر کک كی عر لا ارم دس خم اف هوم

 ۳ نا رز نون هاو یکجا ضیا
 ہر یی یو اخاکا وضو ط هدنک تكر دا تشک وار زد
 ۱ ۶ دمو یداسیخد ہزدلب نالوازعا وف صدا ۇ زوم ہودژزیەپ شک
 || رت ادو یف كام عدالا "ززو عن وردینعوبهفخ در داهل بف تلا دو یو کیس
 | دو مرچ ررر ر رات وک
 شنمردلانااادیعضتالاد وی ضم مود( را راژہ دزد الواظفاس ءون و دنعجن لو اونا و
 || نارو یف نج عطا ٰیدزرذبالاتضتسا یآہ دال: عداها ناخزدک دینا تانک
 ےس مانع داد تا بالا مامر ج تحمر لاتر قاخ بدل وکم
 زط اف ورطا هئس تنعم و راب رد عخا لو کم عا وفا کیچ اب هک
 I 7 رنک يج + ارعا هر دن زعش الا زاید مذ حارحمألا
 ا رت لاش ات مون یزکذ هدایای كجا مزاج لاک
 مو جابر لخت با ر درا و ی هوم کد معاذ کرد چ طر عرار ج
 ةة i یه حازجالا از وما اکی 1یدیلشت فرا وکلا نرو لغ م 2 را

 اوزار ان )قت بج راول نش کم الفا حرج الامه كا نمک توک
 ل کرار دانم ددا لنوو اندی تاور پورنو

IDENTی وج ه ور  oT 
 ردنا فنعم قا .ورظو یدنوا نمی لین رغ ندداتف ا صنوز قب

 ی
 مخ ظا ثقطقذاذح رج لام ا سما تح و لوقتةن نسل ەيط از نو

 ےس د وغ كم خاراطا زرد هغ وص ن ان وتو نراقا دوكان ارازط هاتو کت
 فج كوم دال هل یک مر هیت زیر 0

 ٠ در هر ار رک تا كمالو ی كيد اب دن انعد هک قالی
 هکر ده را قوش لاک عل اجو ینہ: کاخ اه دف دونی فرود یطوسام
 ۱ هذ رز قلتق کی دق نوش هاب سک م مالعا هوا شق الاله نام نغاوا تفآو یلتقهدنآ
 اب عزاکر دم دب ز دعا لوا هکر در هه شاب یک نون تواب
 Ew ةر کا دنا حزن یش هبنرهلوا نوفر دک یخ آ ددال یی ا تاب لت
 انکو د تک ل وش هم ۳ ائ نم جالا مارا بابل قم علا: یا
 كا دیلوا یم دق هدنر نوا هکلربدهیفغحمل و ادراک نی وزو اتو
 ۰ رر ہل ری سوم ارز بد هرب نی بقة نار تلف
 اوى كجم با ھوا ار هک دهن لود او یر کل یھت

 تت سس اتم حب
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Es۱ یافواتک دید باهم  
 عطا ناجعنااهفرشرددوخ میز ویک ایا وید هرس ی
 ۳ ںیہ مطب 1 نیر طب ہی
 كالو كاب ما اس ہت

C= نچ ران دلالخ ةرکص زدنا كنامرخ ار رودبتلاجر وا نوا 
 ES آر درس هرکی نارد غی هرکس ۱

aمیل روا دهن و مو زر  
 ةحدلب |[ نزولج جلب لب یا هام قاوارجاص یکتا نیو جم اعا وب |
 كعضو ربح دلی ابد طلب بود فلت ہلا کر ولوا+اکھ نمرو اهر ود نیکی تر |
 | یراکدبد ێچ موف حدلب یلع نک ری ای زا استاد نت اب شا ئل را وی
 ردشمد نک مان سم نالوا بقلم لک هما لشو و ر دراو فی مظفر لو جلب یب |

 . . ]| یرسکكفزمح مادنالا نوچةیلوارداعو جر ی ودار دک بور وک دان قوذ یو
 "هاب نضوحو مسن انلاین لی سک بالو قو کس ا
 نالوا ہَعلَلایضصَف بولوازج لینوکس ونو هلت حدنلبلا مدہنا یا ضا جدا. |
 حو لالج نیهنسد را رسک ازمه دجال منع اتعتراد اس یس تروا کل وآ تاب زد نیک |

er |وقس امر وضخجو لب اف ك دولتي جاا ی  | ` 
 لاقب یسک ندنکو کی دنن هلی هک ك اوکله ز مھ نچابسالا دن نالوا ۱

 ا رش حالا قبل هزاکشآ یی هوم واو و یف اب جورلآ م اص نایاب
 ردد داب ردەنسانعم ٰسفنرایضیب هنس ان عمل ولا رک یا

 خونو تنکلفوا نالوا یلصتالغوا نخی جرب خونی كو
 هلن تحت یتطعولیدید خوب نایضخبو دن درام ا: شکیب داش نا مصاف
 ۱ رارولیقددشم اب و حوتفم یا کز ولو مک و ن قلاب عوض هفت کابو دلی یس ڪج تاب جا ||
 جی e eS < عزنا هیلوا ین و چیک ر بم ج فریج س
 و اف هک, رت یدوس هی دهقان ل وشلل رک وہ بج رجالا نهج لاقى لق |[

 aran ونكت تا یدچاو كج افت دات ندا داملا هیدن كناف
 اک واک SERVET 1 بال نیا ك

 ردقاذا شنا ا لام شبی یسک نزلہ ذجاالا نا یوم
 نوش پهن لا صا ایکس كن ہیر ےب نیم ناس

 | ةة شتر دوکو د هنا قوش ختم و دنس انعم وضد شپ راق هک نیو
 اور خاص پجاصهلبدیدشتویزتیک كا و یف كن نایاب هاچ

 ناعتور وا كد ضف هک نم نیا نی رد هلن یک - کس ادب ۱

 لوشتالذکءیلادیدشتوءا تاب ابتلا. هو روتر ال دنیا کد
 لپرسک هد اجالا .جاجالا.(مال صفہ ۇر ويكره لم نا یب ۱ یک 7

 دغلوا هلم ىنېشێدلروناج ىر وضو لصا كحاجتاو تاج اذا EE ماج ت

 لات وپ فضل بو های کروا هر تاو

 سس س

ESTEE 

4 
۳3 



 حدب
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 نوین راک نك غي ىل والا ةحرابلاهتیقلو ةحران لادتیقل لاقیردیراکدید ||

o ا 

1 1۹۶ 

 كا حادلا یاس د د تشعیا هرات لاه هام جدا لاسن ڈا ءاٹ نا |

 ۱ Sen لاذفو لنفولاذع لم ییج كحادب لتتم, حدبلا لرد هرب مساو هلرعف

 1 | نت مس ویاضف ہر اب جدلا: هنسانعمراد دحاس یس ہنرواوا هل يخف كناب ةحدبلا
 | هتققشاذلیصفلا ناسل تحدب لون ہنساشنعم یش قحراب حذبلا یت چ عدیل کک اب خادباا |

 | قوعش وج كحذب ہلنیتصر حودبلا راهسراب نا ادولد نوسانسانا یسیرواہەود ینعی عضنر الل

 | ثبحرلا حا جو حر نان نم ثیفل لاقت دشر حربلا قوفشیا حودب ناللفلح ریل ات هنسانعم

 ]| یهاو دویهاودلاودبادشل|یانیحربلاهنمتیقللاش رولوا كد راالب هلیضوماب رسک ا نیحرلاو
 1 یجب كنارویعضكناب حربلا اربد هدقانوبا هل طك لاب ةحربلا هنسانعمالب ردیعج كاهیهاد
 | ةع نود ەك ريدەئ فاكر دخک نک ةسراتنلا لتالارابخ نم تناک اذاحربلا نمهحرهذه لاش

 کم تن و ىع گاہ ہلادنس انملازرول وا قتشندهحرهحازابسرولوا كد هک ن ود

 ۹ كمووتجز ع ےہ انز ویلع حب حرا لا یمحلاءاحرب ل اھت رز دةنارا تدشهل ده كلا و

 :هبرضلاق ولتجز هلندی دشن و ئز سکا تانارویمصكجمحربلایدرب وټ چن زاک امد ہدھجیا اجرب
 ]کاوه موتعاو سلاح راب لاق قم واٹ سلف كان مر ابتلا جرابتلا الّْوهیااغرضاب رض

 چيست دز زیر گور دنا دار وداع ۱

 مہ ماربالا .لتفح راه ولت ودشا یا ذ۹٤ قن٭َرازمالا اذهلاش هنس انعم یوفا هلخف كنهرمه

 واهحتربالاش تامرونکه کو هبظعو همرک ا یا ہوا لاش ر ر رواکدنس انعم حظت ومازال رک"

 N نیک( كا هکر د ةعساوض رالوش هلبقف كاب حارلا هعاامیارمالااذه حرامو هبا
 اویا ارم هزاکشا یعباسیا ترا لانه انعمهزاکشآ حارب ودبلوا

 :هلعلارا اکم حب لاقب هسلوا لث اندک وا دکنخ هنر را حرکت زبر

 فر كنجرالو ردشلوا بوصنمبیرال ےکترولوا بوصنمیزاکدندخازال سبحاربلا قراصو
 جان نم ایزدی دو هاکشآش با ار وهرزواقلواهتسانفمسرلالردر اج
 ۴ ی دردی! ت صل زا وعفا ناب ولواخدندهصوانلاءفاولاز ورمسل| به ذ هزاک من ت واذا

 ۳ | تب ضیا خار تکلد لاسفب ر دیمسا كشزکی کم اسطق حار هلعفا لا ازاال یالاد لعفا

 ]را اور ٹل باز هی حرب لاقب كس هناوص نکیآ :دنغاص ل د ابص دیص تم
 )میز لا رتشیو دەل وض كد اص هدنیحوبهکه سیا ببر هنغاص#ل داضناوص دیضیح)

 س

 :حراویدشایب زؤپا یی هلک نارو یف كناب حراوبلا یسانزاهکر دلبیسالوش
 ROSE اطیزع شود هنل وصل دانص هکر ددیضلوش حران رن سبا نزا دز الد

 1 )دانت ذیصارب راز, دهدیص ناک هنغاصكلد ایصەلیاەل ئ۶“ ءاحو ہلمہم نیست اس و ردالأفتهلصاس

 هزونضتمفلایور او یورالا حراک و هاما لا ی و زالوا نک قاب کیک ود د ایص هش و د هنا وص
 زیپ هنوذحاس هن آق لخ نیغ وا هنر برنص كغاہط یرایک ناب مو ژل و راکت اسهلبا

 7٦ نوک كنار و ی كنان یر یر ردبم ا كبارغ جر ماہ هزکو هما مملوارداقهکمروک

 زرد هر هد تب اصا مکتترو ونلوالامعتس هدنلح كجا اطخ نکراتا هنسنرب هکر دهلکربهر وا

 ر كیشودەرزوازوب حاطب Ae TE لینوکس كناطو یخ كنان
RE RO eس ہلینوکس كناب و یتف كناطو !هرمه ےطب  

 كناب حاظبلا یب كعط+ هر رس اطو ىف کی گر [الا هلوایراش اطقافواهکی سیدنقا
 | تویی كلاب جعل اسلا فالخ رد تب کپ. کک
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 ردژااجهبا صقو دم هنسانعم كنج برج لبشف کنایه ءال تابنلاةسباب ىا تابنلادجاه |

 لاسفب هنکج هننطو هکر دمفان لوش هلپربسک كی جایا الا زاريد همسایه پئاوتو لاتقلل |
tleتی تا میزان و عاين رو و اتهنطو اغ ورتیا  

 کكنءزمه ۲ لعفناذال والا نماجآ ج بل سال كم هرسکوا حالا حالا ( لاس
 ٹازکەلیر سک ناحو ی كن ہزنمہ دصحالا دولکهدهنسانعمیترارح خو مشخوقازسو لپ ۲

 حوزالا ردیدآ لنهنسکرت ندلاجر هرز وارخص هنیص مصحا ردهنسابنعم ع ترارجو مثخ

 قنانلاناسلان هاخوزا حز اجرا زا لامن 115 90001 هابط تزدججم او لزہزمہ ۱
 فلت ادالحرااحزا لاق ردهیس انعم فلخت :حورا يدتاورعوباو ضعب نیهضعباندویضرعت ادا |

 حوزا ندلاجر یدنبا یونغو هنس انعم فلت هاب نازو یف كن زم جوز الا هساکچوریکیتعب |

 لقن نمرحزاذا نالا پالا نم اب لجراعا لاعب قول وص بوکآ بت یت نسفن هلن ہتمک حونالاو |

 هليا هلم مم ءاحو ه٥ ءاررج رو نیب نیب لا یکدرتکو نم نیبالو هکر هوا ضر نم هد ۱

 هنسکنلوص بودیا سفن هلا یدمو یخ وزمه لا ز واکس قوطی وقوع
 ید اورجوب یکی ی لک کر یج كمک زوج كی ہلدی دننقو ضف کونو یم لب هرم ۱

 هررواقلوا يج ككروبزم رولک هاسنعموب هیدن دشذو یخ كنونویعض كن ہزمحب یخد حنا ردتئاحرب 1
 فون ےلآ  (ءابالضف )هنیکنییا نھ هدیلطنبح ندلخج کلزک لی ضف كنه والا ||
 نزو یلص ےل هيف ةف عض دخل هل اب اضیا هر لاقیو عب هارلاتابلا نمی شلاب لاق ودهنساضم |
 حرففهتحرف یا ےخاھکلاا هتسجک لاسفب قلقا داشام 8 و قلع ے اب . كجا داش مکا ۱

 ۳ هلیدیدشن كز اح وهلم كتاب دلا لفي كيج رد وا عفا و .E "یس و هدننیدح كعرزماو و
 عئازا بابلان هاش ما تم لافیز دزاو قلرخهدنزاوآ عب ظیطغى ا ةع ۃ وصف لافب قاغوبزاوآ وآ |

 شاعوب ہدایز یزاوآ هیدم لا تاغلا و حق كا ءاغلا حاب لانتقہالوفنیکش لغو ہدایز یزاوآ الا ۷

 یزاوآ تالذک هلبعف كتاب ,مضلا ردنفل تل بابهدنوب ینعی ات جا تم 2 یدتناهدیبعوبا تروع||
 یزاوآ ردیعج خالط كاب حا ذع اهتوص ین یاهلقف بناب ذص ما لا تیروع شو ۲

 بولبف تفصهرافوایراک دنیا لامعتسا نو جیا تعەذ قو هک ولوا اکو !هاک و ەنساضمراەنسک لغو ||
 تا ۰ كلذ ینحصا نج حجرا تازام لاقب ق غو ہلی رسک وزمه حاحالا» رد ج هفايضاو ۱
 هدننیاب ابو نیر وارد دخ صا قلوبتردق هناوا اس بوریکهوارپ لعفتلا نزویلع |

 Ep EEE RNS ہی رض یا لا بالا ناص هخ
 نار د جدول وا ارجاعن دک وب حدب ,وهبحادیا یمالاادچبحدب لام لود کس رکا ملی ید

 ماه هنغاب یوم اس ا امها ر ندا ہا نم ہیلو را ا لایا

 ةننح ھا و ود هر لا تخدب سش كمر روه لناز ۳۹ لرو کس طض حودبلا دل دا ۱

 | اُئاوتاذا ناقبرفلا اهن لاق نمسا < ندنیفرط نوچ یا شا رغوا هلی تانانو یضض كلا ےاھتلاا

 | هلن هل ءاحو ہلنو دج و هک هکی کج ولا هلاقوریکن دنراتفصولوآ نعي ندمراکم هکز ید هبدنسکلوا |

 | ہلیرسکك وو یخ کئ ہمہ مجالاو هلبنوکسكاونویع كن هز مه: جالا الا زرد هالقوریکندیراکم ۱

 | رولوا یشانندل وەک هدا حک هسال ی تی را

 1 ردکرک دا مک ہنساضماضق رک چ كح دب جودو دیک وب اس تکنو کناف | ۱

 حرا

 ن
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 جم ENT مستطاخ ازای ےےڑاغ تجرسه لاتش دار د قتشداقو كع رو ||
 | متن هکر دعور ندننغت جرهو هنتس اتسعم ذو تایم لار وک كک وک لئ صف

 | ردہداب رض وہ ند فو یع هو مہارا تاسلا نم ج هم ره لانش : زدراوه]ارتنعی ر دراو ||
 || هدنننح ككمرب هیلاص یتشیرک ننک نت اقواكمرت وزا وآ یاب تالذکم حرموقلراهدن زرط زر ھم یہی لا ِإ

 توک ین کہلا دم داض ضاسشباو اهتع یمارلا ضانبادنع تّوصاذا سو ملا تج زت : لاَ

 اطهار كبمقمرغاج دف درآیربیرب ها رم ک لیمو لب یا اه خارپلا كرو نلاض

 لی عادات وار دئوض قالوا ین ذا نداغر جارہی مد ءاغرانع:نن داوو خس لا ضعب قو
 ]| راد هدروق نالوا كباخ بولوا فیفخ هاب رسک ناه جالر 71 ردنواوا یسک

 ید دیلباهاو میله راها ینتباتیکساا نا ندزلبازعم هلن رسک كمالو كلو لهل و یلاعالا

 ]مالک از فار ضف تاریخ مال رد لہ ا وب یدنبا قارعالا نا ریس ویر مال هزه
 1 [[فاع فا دکھ لنیرطاوےسیراو e | لثهر دقوجەل يف كمال للبعفاو لب سکر ددو للیعفاهدنع ۱
 نا فلخ هنس انعمقجا هتک كن اه ةج ابلهلا لئاأتف ةرداصل | نعولخمال نکاو حاصلا تف
 | یاب اکر 3هنسک نالواقجا لۆشەج ابله یدهبهدنیگیدننا لا هنری دژن سیاه وا اون

 | کیک و انهو یدیدهلوا هنسک قلتفصلوش ولتفص لوشو هنسانعم لوک هلوا یعبهدابزو لو
 ا و دتا دق دلواردیکن َنافْردعب یدردہا ہدایز ت قیصر ب ودا نیرسفت د فل دجال ھ هش ولو

 فا لوشن ےج ا ہلوا شام ییهننار هند دعب د فانصو اکی دهنسکلوا اموب الف

 با : ضوعبو رس وا نبرازوکو هن رازوپ كراج و كنوبق بولوایبکیضوعب هکر درلکتبم
 هه ید دسان نتا داو اربد جد هنوبققرآ همه و یدحاو لمه یحهاآ ژربدهزاوآ

 اا ر ولکهدهنشانعمقلواجآ م وارد ځد هر دنءوسهدیرهاس ام ءےمھوریخخ شا

 دی ییا چاهه یھ یک یراکدہذلئال ل بل بد چاه مخی ورونکنوصا دخ اب
 ٌهعف وہ ود هلن وکس ك مو یخ كناه حلا یک ینیدلوا هح دهکو کم زفهدایز لئال لیا رولوا
 0 زج اوهعف دات شاذ لا والا فاتلا نماےحش یم لب | نسمه لاق قغاق با وا ہددجاو

 ےہ ها . لاقب"كعا مادقا هد غرك هددتزکس نودرکسهدانز تآ هنر سکته خادنہالا زنه! نا

 لب نک مالو یخ نائاھ ملامهلا تآنالواربکدان ہل سک ك ناش حالمھلا هرخق |
 ۱ ف ۳۷۵ هر ویزیکر ابهر وا یتزودعب رح دهلی ف كناه رهن اتکا جا 1

 ا واکس قلی قلوا قجاو نزوا .حوبلا.جالمهلایش*نیشم یا سرفلا مه لا ۱
 | لواووهاینضف ك زاغ, ءاجیوملا هلوایتدهلعو تعردس هدن آهک نکن الوا قجاو نزوآ-عبوحال |

 | دیدش تیاغ هک هک رد هوش ءاجوهو هلوا تقاجو تعرشهدنآ هکر دف ەك ر دهقالوش هلبد»كنلاوقوکس
 | الیقف كناه جابهلاو جهلا یعج كجوها هلیعض كناه جوهلا هرابوق ندنرب یژوآ نیفاوا
 | اناههواجایهوامه جم ئىشلا جاهلاف قمزوتوقم هرصص هلنبتخف ناهه :مدنناتهب ستت کو داوا

 ین منسوب تزور خآ آرت رفاه تز وتودس رس نا افسراناذا
 1 AA PRN ازولکهدهتس اش نینیروق كا جايه زا ۱

 ۳ تو تكيف ر ةابملاو عکتلا نږو لع جا لاتقلاملوب یا جاهلا مول اذنه 1

 چ ةر زار دید هضخ میہاہو ہیلبا بلط توما کوک هکر دکر الوش ےیالا تن ےہ
 | ضرا لاتی هنسانمهسب این نا روق ةجساہلا تروق تنکس یا ها اد هو دوتر اث چا دی امہ

 ۱ وفا هج اهالا ناز ذدجماهضرا دسر ارمص بوبر وق یوا كا فد قضا اچ اق یوا اذعاه

 ا ںیہ لاقب لربد ند هن وب یوم یزو هنا ناال را ٹا اها لب
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 هکر دزوکلوش هج اهلا یدلوا روقجیزو کی مب هنیعتقچ* لای قل وار وقح "سوتا
 ہنسافمیقبع یداو هزدرومح هداز ےیل ہرئاغیا ۃ>جاھنیع لاسفب ہلوا شلوا روقج

 هکی کی اراہلفاںهردسشغلوا بلف هباه«زمه لاری دهنسمناکلاب شن یکی انا [مجارانلا یهو |
 یک س اررونلولا امعتسا هنساانعمشا هلبفيفضت نج و یف لناه .جاعه ردهنسانعمتكکود تازا |
 دلدل وایم هن ر زوارسکی کم اطف بد یخ جا هو جا هه نالف بکر لاسقبهلفارصت | مدع
 یوق نس نان دید ییعصا رارب د هلب وب * هدنللعد.یدنهشاب , هنسنک ناللف نعد مر بکناذا

 یبک لیلی غي هر نوا گلا دقت نی ا نر دكيذاذهو كيجا سید تب عنمندهنتسنزپ

 قحا یا ةجاعہل جر لاق هنسانعمقجا ہلسیضف لااه دج اعلا هلکینادصف هغلام و رب رکت
 ندنیتبم هرزوا خف رونلوا لاسعتسا نوچا كل عمیق هکر ده رفمج نزو ین یوم یم |
 فکلهیزحجزو  هب ته یا بسا اب نهج "لان .كعاعنمیهنسنرذجرحدلانزو لع و

 ٰینعی ربدضهیف لیلا. جهعهلا شی وهلو ا ع ونم هکات ڪات مانا عن بورا هروناجت ترب نمی
 جہ قجچافبوکر ا كار E جاهعهل ایدیفاج بوناقصق نشا كکرا
 زرد وچ ہکتردژاجقلق نونموقنلق نگاسیتجر یو امت همیار دملک لقب |

 هلنبتعف ناجدهلا رونل وا لامعتسا «دنلح حدمو اضرندهنسد هکر نادهمل کره

 یسوع هو دید: اا شساتعترا ق یٹماذا ملظلا جده و جد مجده لاسقب یس کن لنکن الا

 نزو لع جن مدح دہلاو هلندیدشتو یف كلادو یک اہ جادهلا ۔لرہد هل یی ەسروذكرەود ||

 بت دج ده ین قامت ای ابر ردیمساكت اب جادهوهتسنک ناب :روبلر هب رتدلح رفبلا

 :جادسپهلا ةقاتلا تحدهلاش یسمرفبح اش ,ةتمعشو تعش نعد ییبنحنالواه دلو كن هقان

 یتنداک اردراو وضو یخ لاک لب لوشردنیلحنونوربکدان نیضدبا تقفش ہتدلو هر رسک كم ۱

 لیگ یقیدناقعنیکوا یب د یشدتکرارتاف نیکو انودبا بلطنسهم :ردغا:لدولب لب اریزرارید جاده |

 ار وا یکی سجا نینحاکآی سادص كلب ولو|یکی سن دولبرومغب هلغمر دغا یروسقید ولن سد

 هلوا ببقمهک هفحیرل کد !نوجمآ ك راتروع هدرفس هلینوکنس لاو یف كزاه بدو" لا
 ۱ a م+< رد نو دم 1

 ےس سس

 ١ هتف نالوادنجیآ قلخ می اح یتفكناه جرہلا::رادیلبوا عظقنم ها وتی اک |
 ٣ نوکیەغءالاطارشا ثدحلا یو قالا بالا نما رھنوجرھب سانلاج رم لا مع یلتشراتو

 || ردن دنر یلصا كنخره و لتقلا لاق هللا ل وسر ات جرهلاامو لنیق چ ر پہلا کو انکو اذک
 | اتم یدلواردیقوجتیعاج هدر هک هعجب نما ءاعج هتلیلامج رهتتابغا ساق زا هم

 | یف كناه مارہلا تا ندرکسقوح لس كارو هل رسک له كوه جرهلا جر ضیا
 | انجرفج رهیربعلاجره لاق كعرکح یشاب كنود هلنرتعف رم" هاشم به دذ كلالو

 زلا زربدەکمزکج شابودمو نارطقلا ال طلا و ورط اةدش نەزالاذ عبا را باشلا نم |

 ربعلا تج رھلود وف : كمردب کی نشادب وردبا ارسەدان 3 هدنشیساهلت وا یوا فو

 | اتر لب گنج رسوا درہ اچ جاا ۱

  EEتو و جارهالا هر زو ی تا عملات هیت ۲ںیہ
 اتصاا اجا رها زیعلا تچ رها لابش شب كمردنزکسچ شاببوننالوق هدایز هدنتفو یسا ی وو

 بس س ا

 ۱ قشزا هجترخذلا نزو لضص ب دترمهلا ردنسقح هرجا ملا قر سلا ف هلع تلجت دا |
01۶ ۵ 
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 || هصاخ تسودصلاخ لت واو هل ولا "قهل ولا لوخخ دلاوجورنط اشک یادطوذجرخ لجر ہلوفەلمو ۱

1۹۰ 
 ےس

 | هلکنوب چوب لسجوزع هللا او ًاطوزماشیدس | ی وردلدآهرهشر هدیفادطتالو |
 | ردپرعم ندیسراف ردن دنعنسف هی ودا هکه لوک یرلکدندرکآ جولا ۱ .جولا ردیسآزرغ فئاسطدازم

 | كلادو قف كواو جذولا هدنوسردرمطربهدنانهل رسک كواوو هدلوا ہتھ .جادولاو جدولا جدولا |

 . || نجدوكراوطک اهحد وعطقا یا كتباد جد لاشقلاناقندرمط یزراکدید جدو لن وکس

 | تحدو لات رولکہدەنساتنعما كع حالضا جدو و ردہکت ك كا دصف ندناسنا كا

 " | لاشهتسانعه ناوخا شان رقیکاهنبتخف ناجدولا تح صا ىا یناثلا بابلا نماجدوم وات

 1 دولک یس ذذ ید كج دو ناجدوو هد رحرد راسا دل وب نمارب رپ ہل رلنآینعیا بہ برج اخذو سڈب ۱
 4 لاتش ردیسک ارس عر ك٭ءود یوسی ج ولا هنسانعمرارمطنالواهدنوس |

 " || هتعسوا لاق: كمر دن رکتس هو دهلي رك ك نہ یہ جاسدالا .یناثلا بابلا مان و رعنا و ۱ٰ
 ےہ یس ہو کجا هلب رسکكنہشو یف لواو ول دیش ولا جوا ىلع هتلجاداان |

 | ةيثاولا تکبشا ادا ناصغالو قورعلا تجشو لا ةي كل روا هلنوكس كنبشو یتفلواو مشولا
 ۱ یتفدلواو ٹولا مقولا تکیشایانالفذبارق كب تهسو لاق ززٹنالوادناوئوذکے یخ ر ت نازه لوش

 ۱ یب ANE جشوتلا رریدیندهنجاغارذب وکو هنس انعم کروا ردنساهلرسک نشو ||

 1 کر شمس دم دصشولا اھعجواہنرف یا اهشوتهلا اهصسو لاق
 ۱ دیا لبر سک ك هالو ہدلواہلعضۂلواو ةعللاو جولولا:راروشاطەکین شملجم هلکنآ بوب وق ہنسازا.
 1 راس لغات بالا نم هو اجولو ےب ولادت سانس لوخ د کمر

 ]| هکعادصق نمانععەیف تحطوزدص سخی دشوار ا تسو فون الا لنک وا و زدم 1

 را ملا لیلل ب وت کن ی اعت یرابو ہلخدا یادحلوا لاق لاخداہلی رسک کن ہزرمہ :جالبالا رد ءان
 دا دلتاق هر دهک زدن وکه دمای مصقا بولتاق ٥ زانوک هک« هدمابا لوطایکیدند لدللافرامنلا ےب وتو ||
 كير كج٥ رک ےک )اولا هتسانعم لوخ درد اعتف لیدی دشت ك ناتو ینزسک تسمه .جالنالا رد ءانب |

 هکر دهراذمرد یغارداکب ولئبتقف ةو لا لخادم لخد یا با وم الان ہل سک مالو یف
 1 ی - كند و حالوالاو جالوالاو هانتقفكلاذک ولا ارون رك« دن ند هنسنیربغابندرومغی رابط وپ

 : مدآ نالوا قوج یسرکه رزوا زور مهمل يخف كمالویعملواو .ةطولا هننانعمزرب كلارك ||

 ےہ

 لوشهجف كنات خوتلا وتلا ریو هدایز بولوا ضراع هنآسف هکر دیرغارب ةحلاولا هتشانعمت رقمو ۱

 ]| یس كلوت یدتا هب ودبسیعمو انزویک بو دزروتاببورک اکارروناجنالوآیشحو هکر دقات
 نىل ەد زعمالکم سا نالوا هرزوا نازو لغت هک ردهرزوا نرو لضفوفو ریز ردبلقنم ندواو ||

 ۱ | نابهولاو حول هتسانحرانلازج ر دیسسا دوا هنبتمتف هولا: ردقوجمساهرزوا یو لعوفاما
 او ووا يهو ےھت ذر انلا ته تام یا شئ ہدایت ہدلوادازوکس كلامو یمف؛لواو
 مه وتو تدق وتادارانلا تهون لاقب قم شنه لزدییشتو ی كناهومابتخف مه ےھ وتلا تدقنااذا
 ید ۰ کد حجار نعب تدق ویا بیطلادعار ت ار تعگونلارونل وا ل امعتسا ی دہ دیزس هح ار بیط
 ةب ققاب یشتآ 08+0 لٴالناذا رسوخ ا موت وت لاسعب راربد عویدهنسار دلی رها وچو

 ۱ 2 ا قغاب شنا لدغو یرس کک كناهوهل خف واو ججهولا جیهولا اهتیواد انا مسو ا |
 ۸ل رولوا ہدنسدم كن هقانهکردهنسنرب ینا یهوانزوردییکم دو جلا ج۲ الف ) دقو یا

 2 ریههل اتر تام شش لدیدشنو یعض لنابو و ہلنتصضف ملا كمر وشدش روشبش عرکتلا مزو ىلع

 | جج هنسانعم یفنلالیعتهنسک نالوا ولناچ ضا 7 مروتفهنرویا

 مام لب رام ىا دج مطب مخ ہصحخ ل ماهه اصلا هه لاق هنسانعم تب و برضقمرو |



 تیس

۸۰۹ 

 || رتئازف)اتقالو ہرزوا قلوا یج كبه ڇن كلذ ڪڪر واک ن ہنسا نعم زر غض لزا جانو ا

 تم اذا مولا جنا لات لمرم“یراەوذ كموفهلپ رسسکك نہزمھ جاعنالا جاعن شحولا نم
 چ نشوطهلږتڪف .ناععنلا ردد درر لینوکس كنون هدامهنو هل نصف ك نبع و كوخ ےعنم چم مهلبا

 | یخ كن منا | نا تسفنا لاقب اهلی سک گن ہنزہ جاذمالا لا راثاذابنرالا من لان ق ما رص
 هندی تسرخاا اهتضیب نمفج ور تمل لاش قمقیچیر و ابن هطرموبارنوکس كلنافو

 شف ورپه لب دیدشت كنافو یخ كن :جافنلا هعفرا نا افن مشتی اهص ةأر لا ید لاق لر دیند
 یسادتبا ہک ن هندن ره هقب انلاربکو رخت بحاص ناکاذ!جاغن لجر لا هنسک نالکو یب بولوا یحاص
 ید هدولبقوجیر وصخدهکر ولوا « اکو ةوقب تءاجاذا ع را تحخن لوقت رب د دفن کا هلک هلتوق

 نوعغیدلوا هلینس كنآراردیاقالطا ن نوا كنیریغ هیدن رب ممکن نوه دلوا هلببس لیرارید جان

 هلژوکیآ مناونو ییجج كن ها مهاونلا ردشملوا بیرعت ندیسرافرارید حد هنکسم كار وک خانو
 ندنس هم اط برع رار د یحذ نون بی ندیاهدابزنلاع ەخ انور ولك ەت یدرفم قدك نوردی رلجوا

 كنا اربزرارند نوساوا راسب «هنسک ن دنا ہدایز یکلامییعیرارب ددخانلا تل انه ەسغوط یزذ |نیرب

n 

 امن الا نرو ىلع هلمنهمءارراهناوترهنا یتحاہیلع ترس یا ةبادلا تهت الاب قم ولوص

 ك وکی عب کن ۂحلان كسلا نا ونو اردب لرد ادصق كع دزؤلواهدابز كلام نس ردنا ردبا مضەکلام بولآنیرهم

 برس کح كاافو یف كرون عصمت ا لول دانون كناتوكنهرمه جافتنالا ندیعج نکنم

 | اد ہلئاحرایضع نو و لوا ن دنس نس ہزاپجاغا یزلکدید مینەک نىس نعم سو یادم کادو |

 جتنا لاق رادهسانعمع اف راجافتتالاید دردلکد مولعم یکی دلکت ایست دعس وا اورلْشع |لامعتسا

 ےھت هراکشا هنوکس كناهویّعف كنون میلاد هساوا عفترم بورع“یراناب نهود ٰعیاعفترااذاربغبلاابنج
 لج لمعا لا رولکخ ہدەناس اینعم قلت «راکشآ لون و هنس انعم ضاو قی رطل وب

 سفت ذ بویواوص عنو ےنکلساذا قب رطلا تج# لار د چن ید هکنک هلو وكل ەت ھنام ۱8

 الجر یار هنا تب دلا قو مہازلا بالا نم یو ع لاقي زرد خدا همی بول ارت زت

 جاهنإلا ةن هناا ىارذإ امف سفلاق جان نالسف لاسقبو ٹھلیو نعسلا نموبرب یا جنب

 لوبجافناوراز می د توثلا بفرد بوتان دییعواوردهنسانعم مکمل كمالو ۱

 كناهوكي» جلا .هنماصطا واعمنراصو نابنسا یا قب رطلا ےقنالاق رب د هدهغلوا + راکت ||
3 

 جاهنالا ردهش ام كل نکل رسک لو چاهنلا رولوا كعدقبرطهکرد ہنسانعم جهت هل ضخ

 جا هناوانب اجا وا ے4 راو ناسا یا قدر طلا يا لاق لوا ءراکشآ لونها رسک کن یہ :

 یرسکلنا یو یل اا قدا ا ذات ولا چنا لاقیرولکء د هنسانعم مکس از وەنسانعقمولوص

 م0 لزوم روت ع یدنا دیعوب و لا قذخااذا بوت بنا لا ارد خد ەکمکس 1
 : ۱ !ناالفلاش راربد هفعوط ناوپتتهننکربهلت مسکن هزمه جاهتسالا زرد
 و ۱ زن موم نالوا تی انک كنانویعفلواو جنولا (واولالصف ) هک كس یا

 ةحانولآ زاوا علوا قصبولوا عج نر زاتکاو زنکم یاے و سرف لا شر اریدیخد هغلوا
 یدت از وا فف کک اذا ںیمال ا بابلا نم جانو ی لاو لا رد هنسانعم تفانکه کف واو
 حاشتسالا رده رخت اعط و ت تم ابح د ەد هلک یکیاو ردم ةراکت رانو وی ةزک تج و

 تین جن وتسا لایق لمکو میا یشلاجنوتسا لاغ یس وا مامت لن هنسنر یسک كاول:زمه
 عاتتساوزاربد هل وب هبشالوط هنر یرب بوبازوا ماعتوا عی عو ضعی اهضعبقلعاذآضر الا
 ةکشرریدلالا ا !نەلجر جن وتسایدتنا یب صا وک ی الامل ا جنونسا لار رب دین د ەخل ۋا قوج لام

 جو با یخ كواو جو ريال قو رھپ ر 74 دحتولا هسلدك ̀ قوچىلام
= 



fe. 

 اپ ناکبوشیبا شچەلنوكىس ك داضو هلی کیون جنون توكتى كداضو یتف کنن |

 ن ت

 كو ۲ شوی وا سس نادم مت لابا كۇلۇب راغ جتا 7تت زرد هغ

 |[ نەولدلا ت4 لاسف كجا کی رحمو ہد نوسلوط یب ةعوف ہ دنیا وف ہلنوکس لا هبجءءاخو ىف ۱

 1 ا ںیہ محو نس نا نعيم دخ اذا هت فة غل وهو ثلاثلا بابل

 ۱ بم انعم تعماح تعضابمواهعضاباذا الا لج را ج ل انب رولک دهنسانعم كنا اجب مگ و و

 | یاد وس نعي هسلدلکو هر زوا ہود مولط نار ات کلم رععا
 ا وم تیس کدلفُمل وا كن ر«دنرزوا هود هەتا داك وتەر هود ا

 دلم اوکستانیسنو ىع كنون سلا ردلکد مولعم یه هجو كنوب اما هلبعد کور ری د ی دمت

 ۱ | لياقه دبی ربیرب لب ییا ج او ننانلاو لوالا تالا نءاضسندےسی بوئلا بس لاش قموقط
 | ترزوا وا رب ەك ن اح 5 هرعوالوطناح رهترواعناذاعبرلا جم زا تضسلاقب رارند د کم

 اضرغوالوط ید اراک زور نیکلکیرقراہنشیرا مععغزاد زار زر زار زررب د هلت ہنس ازاکزو رولزو د یب

 ۱ .كنبسو یعفلیم میسلا ےئل یدنصقامال هل رنک ون هجاسنا ةحاسللا ردشلوا هیشناکآ ی یساکلباقم
 ٍ سوی مھفندنزکا ك غل نبیل رد قانطاکادکٹ لآی عوقطز هرس کشو یف

 | هر مسلمو ردنکممقعلوا:لجەیانعموا انعم وب یکیدیر ےسنیل بولا اہل عدم یتللاۃادالاہدحاصمو ||

 ۳ ما تبرضیهاوت دمو قغوقط جاسننالا"هنس انعم بسا«هناش رب ز ردب رنالوا لإ کر وک
 || لیعفشرا |, حس ا .اهییشنرارید یدناوا مس جاوما ہدنزوبوص عی یتا: طلا كلت ل تحسنا
 ۲ || او دلع عید دجبورحسد نالفلاسب راربد سار ہمشرارولوا ہاکم یکن هزز وا قل وا لوعفم یتعم
 اد اا تین دابزم ہک نکبمهاکر د دکن بوهکر دوب صا كتوبو ردقوب یربظنهدرنه

 و ةن لوا ةا باب زە دکد لکجههاکز د هکت قم ازین سد زبر هنلاو نم كنآ
 لوس اشرف هنسانعمامیا رحرب ید ردفا وص دلنوتعف سلا رولو سلا رولوا کمی وف شرا دن نواز ۱

 اے رحسلاو نوک دوتا ہتمانعمزز قحافا وص ردع

 نکا واش میشن یک مشن لاسقب نیس اتو مفز قاغا ی کر و لغو |
 کو کر اج و دهفمر داق زا 3 نکر لغا لنا هلته ءاس نان او نان ار غ نه
 حب نالواهدمولط تا نکه ردنصیف ماند راذا اه هلوصب راج اشن لات ل و یودککرآ دود ||
 هد درو بو قرا مش هسادشایزاوآ ت وینافهتستنالژاهدکآ وحا نالواهدن : |

 PEE 7 ر كردااذاعبازلا بابل نماصضت وافضا لاو | مل لا فن قمشمولب وشل

 r جر لاتر اربد ید هرکع لو هتضوهنسد شا واو شمش عخاناو

 |قیمرزرغوطدلوب تو زکتلانز و ىلع ملا جایا ضا لب كمر وشب جاضنالا |
 ڈرو یرسک هل داضو هلام كم نا ج جنت لودتساات زا ذااهدلوب ةهانلا تت لات ||
 aa لاشییج ا نا دعنا يمر وك داود ل هک ه فان لوش |
 aN ای جنب نو عن لات قوا صلاخ ضان بت |
 ۱ نویفوتنسا داعبالاب ال نامه علل تووہ ا وار یاس انعم كد رجب ۱

 قاد بریک ك بع دعا .دیلق ىلع لف نانا ملكا ادا لج را عن لاعب رازي د خد هكا لبق |
 شالواد شجو جاعنورونلوادبص شجو جاعت وا کر قاتل رس یخ ۱

 0 2 ر اود لوغا ععاونلا ہنساسنعم هاب ضراهلوا زودەکر ىدە رل ۇشەغانۇزارېد
 ا و یف کو نا ةا نهم نة غل تعزس ا اذا عل اب اھڑ قد فال تعا لاق زارو
 وج كند نقف نار النشک ك نونا ا ناروا ا اش یو توبف ید

 e ی سے-۰ ج مس سس سست مس ےس ےب
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 اداس وس سہ

 | ندمسا ننودندن اندو دنا سخ تی هتک هک ناسموناب لجراللبق هنمو نک نما هم | ۱
 قاب زاوبد هلکنهکر دنلآی راكد د هلام هلی كمال "خالا ر زردی روض نسەمەودو یسا ناس ەگ | ۰

 رصلامماعلاقیكَماب ارطضا هلنوکسكواوویعف كم جوملا ردیرعمندیسرافزراوصج رک وخان || '
 روئلوا لامعا حد ہدنبارطضاو ہدنناک سانو هج اوما تبرطضا اذا لالا بابل نم اج وم چوم | ۱

 شخلوا تیاور دنیهع تنفد ندا عارب هنسانعم مد ناقهليع كيم رے نوجوعسانلالاش
 ۲ ہہ تاب یب ۃصاخردناق نالوا ہدہلقەچ “*یدتاراضمب .د لع كيد مدتا نفاق ||

 ڈلاقبر واکه نس انهم ەقفوب هلیعم تاناهو تن زر الا ہحور یا هنس"تحجرش لان

 ر هام نل لاق هانعع جاما رار د هدوس هعفوت هل. نرم كلذکكکضص ناس الا قیقریا

 ضرالاق ا لانس ساس باهذ كنک ہلیدمو یم كنءزمهوهیض کیون وتو حوٌوللا۔ (نونلالصف

 خم را نج ان لاغب كف تکح هلیرسکت همه و یخ كنون چ تان یاب
 || عرسرەی نا پللافیلوار هاظ یتوص کز ربد یدک هلتعرس لوش مث و تک | جانت
 كهرمهو یخ گو جوژنلا جن تاذ چیر مہ اصااذالوعغللد ها بلا ىلع موغلا خن لاقیو توصعم

RON۱ كجا عرضت هداعدهلزوکس كن هز مهو ی كنون جأنلا  
 كنراشوف  دحکماہلا تاجشان :تاسجتانلا :عرضف یااضیا اسلا بابلا نم یلاست هلال
 جاعبنلا الثمیک شوقناب لاریدهشوفنتوا هد سک م اهو هنسانعم ماہلا تاجتاسیراچوتوا
 جاسینو زرد جابه هبلکزاوآنااقو هنس انعم توصل ادب ذشنزاّوا ناف هلبدیدشن كاتو صف کانون
 چالا رر دہلی سنا بنا ییعب قبح اذا لتج ابن تبذک لاقب دنس انعمودراربد نر قاز توا کل اک

 كن هلمهم ءار ررب دیدم دراک آهک ةنسانعم ہ راوققمقیحلی ندنرب قارتوا ہلیفیفتت كنانویضكیون ۱

 | كعدیزاوآ بلکەک لا هلسهم ءاح هدیلکا |میمنوهدسیلکلا حابب ردتغا بلکلا ےن و بلک لا جابنوهیعض ||
 ترا کكروکوہدەیزب ہلیر سک لون جابلا بلک ن لافیزوآ ہل كن یجالا رواوا ۱

 يرهوخج زرد هب هودا نالوا نارم هلب یسک ك ابو كن هزه .تاعنالا,ودشع بجا رشاعنهلادبح |
 هنسلر هکتخ ردپچسا تلعضومو هلبرسک ناب و ی كم چ ےن ؤا برعموب هکمر تنا نخ نیز |
 ناھا اجالا یک یرایدبەقاربخو قارظنمز زہد ناجی" بودہاحوتغم قاب هتشلوا تبسش هعضوملوا ||
 انبوب ع مالک لوا شعشیشو شلک هکر درب لوش ہلیضف كنابو بن وکس كونو بصف كز هره ||

ESNهبا هماخ ن اعنا ہدرااک ضع ردا یزهوج نانا نيو  | 

 ولن وعصنانور اورب ذر دل” مدام دایر واورو بغل بید ماش جت
 لام ییعق ملات لای قم الو دلبر سک ین و جاتتلا هعصیانانورا هلو نانورا موہن نالوا |

 ممه جاتالا ینالبابلنم اصن اهلها اه ویو ما پا
 يوق امج ان ناحاذآسرفل تحتالاقب قلوآ برق یسمرغوطكار | وط قریغد یخی هی کا
 كو جوتلا ردزبارب یلاعتسا هدهقانوهدسرف روید هخلوارخ اینو لدا لر او دتا |
 چا ےلامضب جن لا شالو جوت یهلایراوط نالوا بی سز غ وطاب تن ی
 یلعدقانلا تبا لاقيه نس انعم توو ىج ارغوطردنامز مساہرزوا یزد لو قفس |

 هیت ایهءدجاو انس اکانت لاو نشو ام ہدنامز یمق فر یذلا
 لا قنقآناحازچ ناتسچ ہلیرسک ك جو یخ كل ہلا ۂدخاو یوم[

 اذالج لا تل افر كغا كبر جلا, اهیفاع تااماذا اقا بال نب اکے ۰

 ضوحا لع اهددر اب لا زرد ہعحت ید هکمردنود رایج وادو متنی
 روس خدهدنتهفوخو هيلع مرعد ۲ وهریها دا هرم جلب ارب د دک یم ةکمزدنود یب 3

| 

 دز
9 

1 

 جون

Cs 



 ۱ ۱ | جرلا جرلا ردندهلك سفن مم هد ذمیدتباهب وسسر داس ن نالهکندنزن فلام ن و اع نم ذمہ | خس

 ج

Aã 

 نج :نفواهنتپ نجاداٹل الا بالا نم یلدلا تګ لاقبو باد وا (7 1 NEE وا ۱

 1 - || یعصالالاقرولکءد هم مع اج جو نون قمر دلوط ق روا هیون دخول باز وزن رهن ۱
 ردیساناب كنهلسفرب ندنع هرزوایزو دعس را دیبمءاخ و هجیملاذ اھ اهنعماح یااہ من امن

 . || جرموردیدآ كررب ہدنامارخابطخلا جرمورتواراوطهدنآ هکر رب ده لوش لینوکس کنار و یقه نیم
 | ام كك نب ناوزم هک ی راکدید جرلاموبز دذوخأمندنؤاو رد دا آل و هد یش ماش طهار
 ]| یراوطجرموردیدآ ٹال هرب هد هیر ہلیضف كمال هعلقلا جرموردنوک ینهدراوهنیرزوایرمفلا نسف
 | ندننوو یزتاهتلسرا اذا لوالا بابلا نءاهمجرما ةبادلا تج رم لو متر ارب د ید هکمربویلاض هپ ئچ رغ
 | بوشراق نہر یر ہک هل مجورب یدرب ویلاص یب ی نعد یی درو ن ابتلي ن سعب اج مم لزیماعت یراب

 هتسشانعمذاسفو ہلتفرربد جرموحرهبونلوا فیفخت ند ج رم هکر رولواهاکح رموز نوا سلم
 | یه موفر یدتبا نفخ رد هنس انعم ج زه هل رسک ك هره + رمالا جارمالا ردکیرک ناک مک

 ] | نان نکا ناغزونه هدنگاقحرفط ققاربن دلودقان جارماورد ہرانعمرلعَفاو لعف شپ راند د

 7 1 | یادلویکر دیردل |وشهلبرسیک ل همج*نیغشرغوام دو اسرع مصاامدمب اهدلوتقلا یاذف الا تپ ۰

 ۱ | بارلا با بلا نمیبصا تالا جرم لامن ردبتلوا ت زط صمبودباتکر ع ]نت را جرلا لغو

 ۱ | تجرم لاب رارب د ید هغو ادنساف حبر مور دکمدیدتنا تک رح هلن وج ید می زخ کم جرج لش قلف ئا

 | شوشتو بر ظا نماند حر لار د جد هسغلوا طلتحو تادسفیا سالا تاناما |

 | یف كی“ ع رلا ردنوجماتبسانم هجره یفوکساكجرمودنس اعم داشفو ةف جرا جرولادنوا
 ۱ متر دفو تو ةدوالوش رال حرام طالت یا ےن یمرما لار کم د قشر ات هلن وکشكانارو |

 5 یف لی ناجرلا ردیف اوا قلخ ندرانزسناخد لوا ناجی مہ اہل ناخذال: ںانیاران یم .خرام نم

 ا ۲ نس لينوكس ك نازو یقف كم حرلا حزما هنسانعم "ول ول راغصردنغافوا كانوا ہا:وکس كرو ||
 جالا ةنشانعم لسع راربد د هلا حجز موهرغب هطنلخ بارنشلا جرم لاقب قمر د شراب ا هن سنو ||

 _ | طلخم هلکنآ بارش هکر د هنس ل وش بارش حازم س تیفیکح نالوابیکرث ثعاب هلی رسک تل |
 7 مسز ا هسیاز اون نند رضا فر ووا بکرتہتروزوا تل ندب هکر دنس ل وش ندبجازمورونلوا

 اوا ارذەزومىلصاهذيسرافناسلو ردیزغم ندی سراف لرد دل دااکا دا رو نا هک هفارخ

 | كاسراپ دراو ر دوما هن اه یپک بر اوج هر وج یی كجز وم ۂاز اِک کنازو هلبقف نص
 1 اپن خشم لاب قمر دشراق هلن وکس نبش و یف نام میش مثلا نرد جزا وم بودا فذ ناه
 | یج.كيتبرديمجب كجم جنس ,دنین نتمشراع مرکلانزاو یلص خلا لوالا بابلا نم اشم
 ]| نشانان بنه ك نر وع کھ نس کا ود جام اف طن ندبیسون یکی کی دلیمانا
 اذا ٹلاح الا بابلا نم نا ور امار لب تقی تجزیه نانو مو تا اس لا جا
 ]نماز جوک رانا رىا رز زرد هکعروب زود خم و
  هنم کیل هبخ اوقاف بلقو هلا ہزہلادا هما عرض ی ل_یضفلا م لاقي ار د دید هغمردشازا

 ارس لوعف نزو ییعدلبقف ںیم حوعلا جوملا ةدلتفوت كار هانقمزوآ شا زس انآینروانتادیج یار
 ا مغرور یە لبچواز غالب وكس کل مالو ىف كنه لا عی رش ئاچ وهم ن مرق لا انن
 7 م بوک .جالستمالا یدمانم انا یص تاہم یا والا بابا نما یصلارطم

 ۱ ۳ ۱ من ؛جالمالا هو بکا و مت اذا عی ضلا نام لی صلاح

 ]دردم نان زوال ساخ عامر تمزج کنم سیو رک ہا

 هت



Re 

 ماع پف خلا لات فن کن الا سلم فا و یم نیم لا نان سرا انا ۱
 باهنساو دغلام ذنابف یسک هلک جواو بو بیسموپف تهساونضحتومغ نصحا لاقیاک || .

 زغال وکس كيم و یف كمال ملا .هنسانصم حاکندفع زر د هک وا نانضع اوهغلوا مالکلار رکا
 ممو یف كنیلوا مم چالا ملا قارطابهلک ایا لوالا تابلانم مال لا كم یا |
 های شک تان یوم تپه اعم عالم درب کی دشنی لد فرط ره ك نجما رغاهلیزسک نبات

 هذن زغال د لبا دمج ءا تاور دیبک غم "ات یدتباورعو وبا هل دی شتو ومص كچم وقف : تا
 | ونک ونشا ید ییعصاو طظملتب لم ماعطلا ےل تیر لاقي كاكاَب ند

 هدنعال اوتعحلاج Uy واجاس تفقد س ی وفدنمؤ یمن دین نایاب شک مال املا ما |

 یشکا ر فص مرکتلانزو عج جا راز د ہرصخ نطفه نشود تیام

 لا نده ینعباونہلافیا ؟ "ینب ممفیض او اطلاق هنسانعم نیهلت كم وان كمر دن یماعط یب :راکدید

 لیعف نیلا ہلیرمسک مو یف كمال می و هلینوکس كيو یعف كمال لا رایدمرو ی شک ارفص
 و ین مدناور وار دعا یلقتسمیانهردر دار ونوازک د ةبعبت ہرزوا یزو
 دسلوا ب ر حا نیخاردنقەر ەٹمنرہلِنوکس ناناهو یه كمال زردەیەنسن نالوا حبق اا
 هک متاہما ع اضربهلاصف تعتهل یالجررا دملا لاق یلوا ضیرج کما نسا |ئسیرواب# هود جاھلالا |
 ناسا لد هل وكسر كنا ھو یتق كمال ا :دیم| لمر وابكا راز لغان ینس هم ك ہود هدنیحوب |
 علل نابسللا عصف ىا ةا عیعفو دول یصخنالف لا ردنفلخد هلنتتعفو هنسانعم |[

 منجر لا تص 6لال وقت هنسانعم نیہ كم ز و یٹکارف ارفص لواندماعط ہط عرکتانزولع ||
 | ردنیلجت واو رک عراق هنصعب ىضعإ بوی ووا ماق دوس رار جالا نزو لقا .جاصهلالا مهتفلسو ||

 | هلی وب هسلوا شوشم یررلاح ن اش نیمی اجاهلم ن الفى عا تبآر لانا شاق شرا هک هنسنزه
 ا دن هلی کن ون امن و ساب ملتا نا هنیع تج الباب دید هک لک هزوکو نزد ||
 ہمربااذاذچ هرم جز جوملا ةي راو د هكا مارنا ةج زخدلا نزو لع ذو الا اربد عوف ۱
 مح ا تجول ل اقناع رخ دلا نزو بم جوهر دی دهکعروشب ماغي ەنسنرب ةو ملو 1

 و ی اک لس وی دیزنی منجط تن اذاهتجوهلتو ||
 نيم .ج حالل( من لصخ) رد هی فم نایب ایک کنش اشو جنت اذا ءاوشلاهسهنس ||

 يابلانم جو و«حوع»الاجا وم بنی اجم جمال ىجاووازۋطەل شوك کاوه یف 1
 هبیرادالوالا با بلا نمەعن بارسا لا چ اجب قع ی وصن درخاهلبعف كغ جلا سالا | 1 ٰ

 یک ۶جام حش لاق اا تضشتا دار بفلا قو ةطعن تا لاقب مارکت ںیم 0

 ید جام قحاو راد حام حج فبنلو ار داق کلا ظبط نیر ان یز غا یعت هرکی عت خ نت والو
 هوا ول دز ہک رد ی بت لو جامودقا یزانجا نرخ هک جا لورا
 جاحت رطلا لقب رایلس نلک درا هلي كم :جیاضاو ہل تیم" با اکو نانا 1

 لا لقب و ہد دولب لت کلم تنها ہے لوک نرم ه هکر دین یا ك ولت 1

 یلع ةججا یکم زا صر لک دهنسانعم ٰیدنتضذچاحوزدیزاپ یا |

 هیلو سوشم شف دوغ نااببیربخ هک بد ین د هرج ق لج ام جو قلق وشم هات |

 اح او مر ط ضد نالي یز ان ادباذاسرفلا جا ل اقم لوا ندا ین کنرکتآ جاا أ ۱

RETزیەیادزب رک هکجنمهلبعف كيم ملا دالبا هذ اذا لحن ی  

 دز هلن وکس تاشو یخ كم ن داماش بیس سس یس سا هی زا.

 ا

 ےن و و را نین موها باک یتیم زابناخبو ۱



 " ]| تلاحیبکی مطخ ببطدوخای ماعط حب جزاتدقیمطال اکر اصاذا بیطلاوا ماعطلل لاقب قلوا |

 1 ۱ قلوا ی نسیم ما جاتفلالا راربد هلون هتسقات ی تعا خى جال

AAS 
 س

 تب جج

 | جایا كل ¥ 1 2 كفاك دیلِکلا کلا ردراو یوط ر وخ یکهز هرس :دهک هد EY ساجر

 ۱ از دشن وجا همکاهردعجج كلذک هلا کلا ج تنه لب رسک كمالو هلبضف كفاك
 ِ ولادت لش رال مال كعشود جلا (ماللا لصف

 3 ہرزو'لوہج ان نس رد هبطبو لجراب جا و رولوا نوا هب هی دعتأب ؛ سپ نسربد هلپوب كسروشود

 3 ج) در لاق هنسن شود هلیرسکنابو یخ كمال جلا دیشودنکردوطو خلوا هو نا
 | ےل ءلرب نوصغیدلوا هپشهشلرواهرب هسزوطهسکو چهدنفارطایروا یسهود كن لیفو رتوک نم
 ۱ ۱ تالا نهج اطواج اطت تحلاقب خیا دانع قف كمال یندهدنسبکیآ ةح ام اوایل ۳

 3 لت تعلق والا ها هجوم دناعم ہلیعض كجو هلبعف كمال جوملا عبار
 1 دانعیوبنکح هدتموصخ ہلیدیدشت كيجو یعط كيم .ةخاللا اضايف ةع باا

 1 | ناکات لجرلاق ہرزوا یتاورارفردهنسانعم حوطهرزوا یقزو كن هز مه ؛:ةخحلا كشدبا

 ۲ | اهدزیاهخ قذفضلل جل لاش كمر درک هدرغآ یهنسسدرهنزاززا نزولع لا اجو

 1 نزولع یا رار د جد هددرت هدمالک شور ردرکنوصا كميچهدنزغا يهمل ىع عضملل

 ۱ ندرت هرزوآ "یو رفعج ہل نوکس کكیجو یف كمال ہلا ٠ رجلا هنس انعم د درب هدماللکكاذکح .رحدالا

 4 ۱ یزاوآ كقلخ هم كمال دل دفئ نار نه ددر یا خب لطابلاو جل الا لاس لاش سنا

 | تاوصالا تلا لاقن هنسانعم طالتخا ہین وکس کال ویر بک كنوز رھپ اهل الا یسیدلزوکو
 ۱ اه وصل لم كمال تر هجا وما تطلتخا یا اجالا / زا لان شفا ایا

 1 ولا نزد :رکلانزوا 7 ولع تل خد | هنس ابنعمفیس مق هلي كمال نازک لب ویلی هنمو

 ۱ خف كمال و كناب جوعتلیلآ یدلاط هبوص میم ریپ ت ةملاا تضاشیاةیفسلاتحع لاق

 ]| هکر دراتغاہدج وحی امہف لجر لا نرو یلع متال او ويا زادوتار و هلکن آهک دجاغار
 ۱ |ارونرزوا قت لمنفا يا و لعنش سلب یدنبار ورم لالا کندن القا ویو

 | ةنغلا ن شناذااج لب هرغ ذو فیسلا ج لاقب یقعشباب هننق حق لڑ وکس كناحو نقف كمال للا
 || ناکم لاقى ریہ اطالب رسک احو یتنغ كمال میل یک بصاقنستپج بدی اشک قنب
 او او ها تیس یر پے قیشم ایک

 1 کا داصو لااحصاعلا ودصخلاو وا یارمالا َكلاذل ا دریا لاقب قلق رم واتر

 أ هتسانعم عاق قمردشراق رکنا نو ىلع ملتا ملا رد هنسانعم قاقرطضمیک ًاطاردنتامهم
 ٠ ]| تسرحدلا نزو ىلع ةج جو ك [ كسفتقامرخ ت ترهظاو ہتطلخااذااغحل رنا دیلع 2

 9 هلن وکسكنازو هلبحف كمال جزللا هيلع هتطلخاذارخلا ةیلع تج لانقب قمردشراف كاذک

 - || نمی ددقو ططعاذاعبارا با بلا نم "یشلا جز لا قمازوا بولوا كاشلپ هنسنر ملن حوزالاو
 5 هپ جزا لقب رولکءدهنسانعم لوا صب رحو ہنسانعم ددم ها نیتلمهم نیثاط ططءوهسنازوا

 || جز مرکتلا نزو ىلع حزلتلا هنس نالوا كشط هل رس كص كازو یّخض كمال جزللا هبىرغاذا

 جزاتوردشما وا تباورەل وب ندبوقعی رار د حد هکم الاب مامن ینیک بو ہہ وب نشاب ورا دجزاتهسلغا
 8 قحنوطزو هغع روق توا ینعی تالا ج زلت لاق راربد خد هنس و طزوب هفع زوق كتاب
 یو وا كيرمنهنوکس كنیعو یف كمال علا یبکسیلوص یمطخرواوا كشلب یبوص

RRیوه لاسقب یی روم ا جی عاللا هداج فراق هللا یا یه ا  



AF 

 كإف هلبضف كن ءرمه حالفالا ردەنس انعم ر غض ہن هکر ذتغل هدف ہلنشضف لا دیس ككا |
 دل لک ان تر دوا اوزدفلواغارا ینا كتاب ضابر بان انن درلشد درافوردمیچ

 کو لوش ليغ كت انثمءابو یف كنار تایعابر وهدبراق وبیسیکیاوهدیخاشایسیکیآ
 1 مفا ید مال واعا را سام كنبرهعو هنسک نالوا لر سیراشی دال ارولواهدتنیان ات هلاراشد دىب زا

 نزانساهدربهلوقهوبیدتاذب ردناناشمالاء الف أ ما ونانس الا فالج زلاقب ی وم ماتم | ) رد

 غم لجر لاق هسک نالوا رسی شید كوا هژیدیدشن و یف ك مالو یم کیم عملا ردمزالیرکد
 داصناسنتالا صاژمہکر دیلب اقم صام هک سس انعم *لرمسیراش هد می اہجرفنم یاب تا
 دارمزناف مہ زا ەسید افلا مهسا پا كمال افلار رول وا كعد قرض یراشیدهلبدیدشت تاهلمهم

 خیافوهنسانعم رظرولوادارم كا فورعمر هسدد اغلا مفقلا قوا نشیرپاہدوصقم نەدر ۇل و

 ف لات رادقلاق ندلعوضع راس د وخان قانا لا هکر دیعسا كص ر عرب لبافو ردیعسا خد كارب

 رمالا اذه نهانا ما وف هنمور دنه شالاةوالخ نڅا هکر ديما کلجردر حیافو لو لا انا ىلع لا
e.3یژزساهنلتکمانسناذکر دوب اب كوو مدیعب و یز: ندنآی عی هنم لزرععوا  

 باس حولفلا ردشع د تالدنم یربانایدلوا ن سز عات نواعم هانا راشعا هطاف نکر ارذبالتو

 یکیا تولوا هدومرف هکر ريدا هله ود لوش بام هنکنالوا التم هنض رح ان ةبن وکس کان اف ہا |

 قم وا ظفح نوجا لود خو دنشالو مور مکتزررونکن وها لود هدنتبالودنسینآهکهلوا یک ره
 قانا مرکتلا نزو یلع ھا هفشر ندنزەقشر دا هب رسک مال و ىع كلاف زهلعلا ردداتعم ||

 انس صقر بولا لالا كنس ةقتاط ر فعج نرو یلع ج "حول تققشتیا همدق تیلغتلاق قلراب

 هلنوکس ّواوو یف كناف حوفلا رولوا دلو ودر یون یو شوکو ب ناسلژربد

 ىج كجوف ليف كنهربه 'عاوفالاو هاست جووفل رربدهتعاجر ندن ندنس هفئاط ,ناسنا

 رب ككزکر رب دهر ۱ عساونال وا هدنتیب كرب عن سه کیا دحانلا جت كمج خوافالاو هلن تخف حواف الا 1

 بس سس
 بسم سیستم

 ردلماش هثنومو هرکد هرولوا كع د كلککرب هی وکس كنابو ی كفاق ةعفلا زالوا مجهدفلکر

 هماعن ثلل ذکر دشلوالخاد نوجا ن دج وات ھر خآ كی دضق اروند بوت ر هبت ز ول درک دم رکا و 8

 هل ورواوا صونصخ هککر ادسززبد ملظزکاو ر ولوا لو انته ہل شدودنککرا ك نش وق ہود ځد
 جارتهجاردورولوادارم کراس رد ب وبما ر کجا وزار ا دوو ا

 هموورولوا نض وصخ هنککر ار ەسن د ناطةبحزک (رونلوا قالطا ةنسشددو هنککرا تش هیرب

 صوضخ هنککز ار هسب ددایف د وخاب راهسیدی دص رارب هنس دوهنککر ا كش وق یرلک دید شو غب

 یرابط كبذهم بحاص هج ریدقتوب ردقوج لانا كن نو زولوا صا ەك ابا امهم ءارو :

 هرک ناوق هلیدیدشنو یخ وه كا رو یم کد اکج جرکلا( (فاکلالسضف) زول او فلاح ید, د«دامزوح ۰
 كعامرکتلا نزو ىلع جرکتلاو مرکتلانزویلع جیرکتلا ردشفلوا ببر عت ندسرافهنسانعع

 ۱ كيآبو یتف كيا فلا كن رکشو كنا تعرس هلبزسكك ننه .ةجافالا نوسلوا موق ك ركن وسلوا
 | رولواكعدكب ردیرغعندیسراف هننکندرکسبولوا هدا نعل ندرکسەلیغابا یدنکهلنوکس

 ۱ بارشهلکنآ هکر دهنسف لوش رفهچنزو یل ا ریهیعلآ هنس انعم راکبر دیعجب لعق هلت جویفلا

 || كابویتف كناق جملا جم (فاقلالصف) راد ایم رخ هکر ول ام اکو زم ا رارطوا
 | عج هلفاق هدب یی مالک ارز ردشعل وا بیعت ندیسزاف ہنسا لح شود یراکدید كلککه لینوکس

۱ 

 تجنن

 هراس

 هجا راهسذ تزخرولوا لمعتسم هدنششددودنککر الو یرلکدد یوطیرابحورولوا

را جرکلاقب قلوادساف بوتوظ فوک ۱ 1
اع تالشب عب ةرضخ هالعو دسفیا جرکنو 

 ۱ ضر

 || جوکو هنسانع طا هننک نالواولاقص هنسوکهرزواقزو رفعج لیخفتفاک کل یدلوا

 جرف

 جوف



 ہیچ

 ست
e 

PIRET ETE 77 ۱یدکی هدننیاوردیبعوا دیک  

 | يضف كناف : ترا هزادناسن اخ لات ییا ییجضاردش ال یزاکذبد ناسارخ لالو |[
 ۲( ہہ سچ و ںلکلد نالوا٭ەد والنمر اول دوهدزز وند هل بغض كتاف ةخجرفلا | قلوتصالخ ند# 1

 || هکوذهتنکل وشهلپرسک تاناف جرفلاجا |یاهجرفاعهندلاشرولک تند هنس انجم قلازااقلظم ہجرف ||
 ۱ نایلفاصیرس۵ كلذک هلیعص كنارو كناف.جزفلا خیزغلا سسلا كىال ىا جرف لخجر لایش هباقاصیرس
 : | یقفكلاف ج رفلاوملبرسک كنار .يراغلا هلوا قارا ننشورکهکر دین اوشتلذک عج وو امن

 | ترب یزب یرارب قارقوا ہکںدەیکلوش هلن وكس كنافو غ كنءزمه مرفالا ان لو کلا |[
 | نو ی اف: ءاجرفاا زول وا هدرایشدح ایک تلاحوب و یرتوا ندنفبدلواثلو ی هدیزهیعشواق

OE. ۱جرفا لاش هنسامنعم فاشکآقلجآ هبنوکس كنفو راسك نیمه ا الا خمارفالا ئ  

 . | چريو يرفممالسالاقتیالثی دا وراي درب آندنلوبق او قلخ یئاوفشکنا یا هن زط نع نان 1
 | یملوا هل ردملب لمم اجوەلمخف کنار و یم نیم خرغم یدتیایمصارواکب برف نع یس انغف ۱

 7 چ ای دد دبجواو نولوا نما قرختسم نؤیدم قع و اهلا ہلمہم ءاممکر دلکد می 0
 | لوتقم لوشیدلیف تباور هل هکه نسکلوشیدیدروناوا تباور هلبجو هللا حرفم ہک منشا ||

 || یدتادیبعولاو زولنز و ندلاملا تس ید كل ونمم ہلوغموہ هک واچ ارآندکلنشهک یدلبدییسانعم

 "تی اجتسکوقملا هک دات الاول لوس پنتکو ر ولکهمالسا هک دهپهسکنلوش هلی برم
 || هوه دشن كا رو یف كناف ةجورفلا زلوا یس هلقاع كن رز ر ولوا هنیرز والا تدییتندهبشلیا

 _ ] لیدواپهلپرسکاروینضكيم.جرفلا ردبعجب كنهجورف جب رارفلا هنسانعم مب یسیرواب قوا ||
 ۱ I ایدارقواطا دب شتر ی نتا رویت كاف جون عدا رف تادا جرفمةج اجد لاقب ق واط

 |[ هفعروفیسبردكنزوفنکر رشبچابنر رفالا حاصل | حسن ضعب یناذکه هنس انعفابفن ایفا کواو

 | تتیوف نکدولوا نابرب هرزوا شپ ینع هیلاغا سیف یوشانا لننملا| ۔ادلج جنر فا لات زارپد

 ۱ ۳ شفا ر ردیدآ ځد كلریربو ر دیمما ك ناشر نیٌران اثنهود هلی رسک اف میاره خان هلا ارب ده وب هتسلشام ۱

 بابا نمجشفب لایق لا قمرآن رقبا نکالی ل وبنرا وطول وک دستا وی یخ كاف

 ۳ اچر نیب جرف یا اجنضب شہ لاق ہانعم عرکتلا نزو یلع عا هلحر جز نببجرفیآ
 ۳ وغ ولچ یرآن فای کا «دقدروتوا نعبنعمو نرو ینا نم مرکتلا نرو ىلع مٹعتلا سما ضاق

 ۱ ۱ لسی مو ەرعش لوصا تفرعاد اقرع ج هتب نلفلاسعب عونر ندکلردمزکتلانزو لع صفا
 | هرصب ندیعءا كعضومرب ا یخ كام لح هسآ ید نکلوهسازد بدل رالی ا

 1 منافی ارد خو رنات خورد ہدکعمرا كوك جفوردفرصنمورک ن ده هدزتس هل دسضلا

 | نکن کبهبیناق عي غب هدجو مک تأب نم للا یو لوالاباسبلا نوا لقب بضخ لم لجبزا
 دیس نم فدا ین یڈلاتلخلاقی ر واكد هنس انغم كو لغو ابا ناظ لاش یک

 جولفلا. ۱ نیفصن هتففش ادا نیل تلا ن نیم فلاير واکه دەن تنس انعم قرا ینا یلەنسد روداد

 یم ںی لیلفهلبرسکنافرواکیمج ی داغ وب ان هرپ و دیمهب لیفت

  |منضرف یا موقلا ی ةبزجلا FA زواکم د هنب انعم ضرف لو لاتعت هللا اش نانو لک

 زور یاعنهللاءاشناز ولکب برف نع اف ریفشوردذوخ هند افزففوبیدیبا دیبعوا

 ملا هنية دف هنعقش یش لکو ةعارزلل ضرالا تلف لابن کود

 :یلفل هوا شل وا حالسصا نوا تعراژ هکر درب لوش ہلدی
 TI نت هذنم حالفالا منیدآ کب هدنزفتارفراب دیده لا وو

 تم ها کا *دنسس اعم نظر ا هیت اس اه ہرہظاو اہموخ یادنچ
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am سو بو saa 

 1 ا
 الا هتقف جلا رغم ان روض یعدنا زن اك قو قو یف ۳۹ 1 تازه |

 جوغ | عماو ینکوک او نوکس كواوو هلبضت كنیخ"جوغلا هنانمتش ہدلیزم تلر
 ىو فعل فعلا لمس وهزالاكلاذك ن وكلالو ردصلادلخ مساوی نانا جوغ نرخ لات لو | أ

 داف ل صف ) فطعتو دیا جوخب جاغ لای رازی د یخذ هغلوا تاقکیا بولکا جوغورولقاقشموب |
 مان نی دتلا فیسعوبا لی دپ هقان نالوا هل هام ید عاف هنسانعم عاف هقانولکوب هل رسک كام اغلا :حیافلا |

 هکر د هقانلوش جاف ىدا نتيا یم صا و ملا هدابز یل فا وا هلماجوماو هلماج هکر ود هیهقاتلوش ||
 جفا قحادع لاب قلوا جا تبولبروب هيز هڪ ازم جا شالا اهم ان بولو تکی |
 هدهنسانعمقملاقو كف دجاقاوراربدهغیا وصراھتاودغار وہابعاوەکتر کس ودعور او یا یا ||

 ف || ج توادا لید زا و دو ویف زمکو د یزاکتب فا لی نالفو جلب ارب عز ول ےک |
 - ف نوک نر كيب لوب عساونالوا هدنفارا كخاط ناهید نج و چوغ كتاف | ۱

 كاا عی اهدنکن اهرت وتمفراذا لوالاتاتلا نم اها شوقا ٹچ” 'لوقنؤارد یخ نکلا ار | ۱

 هنر ندنر یر ابا یبا فو ین فا ردک اف حاصلا كنسياعاربابوکجتن شرک دنغب |
 | ندا هعطكيم اما تیققاذا مقا ذااضبالوالا تنبل نها ا وفا لحر نام تک لاعب ایدی |

 ۳ EES عف کلاغ ءاهعلا قموقیرلآ نعدآ .جاقتلا اجافم ىع تاللا ةة شرا |
 ٢تت ا رغ شف کپ «نسناهدیک عاه و تو ناناادا+اوقنو داغی ود لا هوا ع ارا نادنزغب یشیزکهکر دیا |

 چ ویل وا حارا ندنرب یزب قاباو یلوا غ از" نینررغب یت رک راب کت مینا “ہلباوا غار |
 | ی ورک وا ف قصاب تیره و ر یب نجوا تنهای همت کنول راستش ندا سا

 ۱ نذر یارب نیرلفابا هلنرتیهف تالا یاعت لاعت هللا ءاشنارولکبیرق قع میت ا هوا | |

 | قععاصیئوق هود هل ناک زمه جاخلالا اقلام نہ Rawe ا

 | یدتا ییارعالا نیا یتشاسجف تانش تلنش وف « هود هلیصفال داص موصوامموص» تعراذا هما ات را لاق ۱

 |ہلیددشت كيج و هلم لو. يلا عرس اذا لزا فالاقبر ولك یف هد لا ترس عا

 ۱ 3 دنالوادضروبقنر ظلوضم هکر دواشع دو واش وب یبا تول واز و هکر يغير او طل ۈش | 0

 | || یدشههزرخهدشلید شرفاکآ کر دنواتلوش نوا هکهتس انعم ناش بطن واقیدنههل/نشکكناف ||
 | كثاغ ىب اتع جاتا ہاز رسک ك اقا لوید فون وا تولوا ماخ ن دې ڪا وف ار اسو ندنزاتو را رضا

 یا بصف زذه الا ۲ دنماننعممالکلارفکهتسنکنال واقوجیزوسه وک کكیجوہلہف

 | ریش آ راربد دغلوا قارا یز هکوا بول برق هتشپ رب یرب شا كزاقاب یوم نکا ازهاظ ۱

 ما

. 

 اس یافتن یکے یف لوا ار اند یز یرلایآ لیڈی وی < 1
 ی دتناورعوبا قلوا یعت ەد غرور و هدا اوا انتی ۱
 RES مال ضا ا ںیہ ۳

 ۱ ای

 بوک مباا بان نما مد خلاق عز بلک الا لوکس E7 ڭا |
 جانار تسنفابا ییا هدقوراوتوا حفتر دیک دخت رال و ر ےل اولا
 كوچا یا صر هتک ینا وا كنضان ییادرا وطنالغ اس اڑا 9 یف

 حرفا جزا زاربذ هرات الغاط لفك زاغ و الجر نیاز 2 و ۱ ا 1
 | کنار وی تض تنا ارقا میارا بابل نماجتزف لزا فلا قرون ر وا

 | دا جرفزا مر تخم :خرفلوفت قزد وا رف ےزفنلا منت کال ا TM رنک |
Jêتروع وضع نالوا یرب دوا لوکس كنارو یت كا توس یس  | 
 ۱ نانا یکیا كنآور واک د هنن انن ناشتا رفت جرفو زردی دهن قوخو کن کج وهم ۳

 ےس

 جرف

 هه سس سس



 وم

 مس تلا را تلاش انس لک وا ذی

1 E ۱۸۳۰ 
 آخ ےک سج و و سر سس 5و و ار کس سس سو سه وسوسه سس سو جم بس _

 | ]یوم بم ما بم لا قوام لارو نادرا جفا
 ناذق دنلغا هنسهغش كن هغوف وەك دینالوق ها هود هوخابز دیبا ل وش هل سم کک كنیع جاتحلا

 | كنهغوف کس وبد نو کوا مدرابهنرانکش كن هغ وق و هبعغوقزاراغاهنج اغا هغاوف خد نجوا زب ہرکض
 كلغ وه هکر دم لوش ىبانع كن هساوا فیقخ هعوقهکخورتوطیآب ێا لواسبوق یزاک
 ا NE دیحاغا هخوخ هلی هلیعص كفامو یش كنبع توفرءو ونلغاب وه رة دلتا یخالوقزب زب

 ۱ . || دولکوجلیدانقلاذزو نيج حج انا ا: هنساسنعم لبلاد اوج یسوبا کت :اھلیمصا ان وه

 0 | ین جوع لاب قلوایرکآ هلنبتعف مجوعلا ود هسا عم عظع هر روا نزورفنضخ تملا
 FO OTN | ٠ نالوا یڑکآ لب کئ فن خاوعالا از
 7 | تیکسلانیاردعبا هنس انعم كلب رک ایصال اوو یر ک ك نبع ج وعلا, قلا یش ئ اوغا لر
 31 | دنع توپ وا دارم كغ دراو فال رڪ ا فدا ری ویو کج وا

 ارت | یونعمر ما بل و|یسهلوفمش اههوماوایسهلوقمنیدو هلو درب هک هنر هول عف
 1 لب هک جوغالا تان و تاج :وعال:یدیا هذ هلسنبق لاله ی هکر دیس ننآربهچ و غا هلی رنسک اع

 ]| هدف فورعم هلک جد هادنک جوعا یدتنا دننعوبا ودب اوسنم هنآ ناشنلوا کک تز هنتر اغ ن نرل ت
 _ ]| نکن یجوعاوزهشا نج عا هدنیلا برعردشمر او هلال ی هرک م بولا مل ندزانآ ا
 7" هرعاعنلال نهیب یدیا كرازملا لكا ین جوعاادتبا یدعا ضا هد رفا باک ور دخیر قیا لزا

 || دیدید هلداجوعو ر اربد هننلوا قرا كته ودهلپدم كفلاو یعف كنيع ءاوخلا ردنشنراوموکط
 1 ا ا ار هلنوکسكواو و یففكنيغ جوملا هات سۇق

 ]| لاش رربد حد هکمردنود هل رالوب یهود وعو ىدە الو یدعنیهچ وعا ناکلابیریغ تو تعقا
 8 مش سیم ناف هنسانعمکتود حوعو مان الة از تفطعإاذ|اجوعةخوغا یا

 3 و ےیل امہ یو

 جے !نزو ىلع, جیومللا (د هنسانعم قواو یعروطا [میاسعلا "فطمن | ىا هيلع باغن لقب تلکآ

 9 تلواوو ہلطٹضفا خوعتا| نواب هنساعم کو چوفل)زیزلا نت ماقا کے یاد ء حوض

 2 الاغ ملک | ہار کال واوو كانهزمهجاحوعالا جو عتف *یشلا تو ع لاقب بلک !هلیدیدنتو

 اف. جاهلا بردك كم ةن وم« لقت الو ذج وعم اضم لاق یرکا هلیض لو ة حبوا اجاجیوخا
 | زونلوا قالطا هجاع بح اص جاوعیدنباهیوبس یدحاو ةجاعلا هنس انعم لیلا مع یک

e۲  

 1 ن یوچا مز ةونهآ ك ركن
 ]| همالک مرجع امل امر ر دشا تل وب ندا رف تیکسلا نیا كیا تاسفتلاهیهننفو هلن لوی
 | خنده نیغ نوک وک بلا تفت یار ہمالکب ج وط) بس اوتبو هب ءاشعاام یا یشب
 i !ماہلپر بک كنبع ورد یاب تام یدتبا تیکسلا با هنښ انعم غ وج ر7

 ۱ و 5 وینیورا|یاهبتجافا بم ءا ت یش لاسر واک ةدهنس انعم قوا عفتنمو قسم ٦-7 ا وصو

 یف ناغبتآ ن.درگسزود هلیزسک, كم لا (نیسخلا لتصف) هب فا لیا هب تاغ ءاود

 همراه نکس تداوم ا .ہیف طلتخ الا ںچ یرجادا
 هاب یب كعب یدعتو لظ هبدیدشتویمض ك مالو لنک میم تامل مامانم
 تم وبا او اسلا باباا نم اج ای دوی | ابن كجا زارا هلک وتو یضش
 : كنا! هلبقص كس ال لاول هستید روت برنا ةف نوت زین او

 ےس ےس دسترس.



۳۷۹ 

 تب یاهو هل )ها ردد جغل ها 7 .دهوجاا ||
 ہادتع وخلا و هترلفا د ول جاغا هنا دم فرح هوطضد وکضذدمالو یخ كمال كمالو لغت لاک جولسعلاو ْ

 | كفرشبابونل رلفجافاهجرخسلا نزو ی حر میتسعلا :ییچ ملال انوافت اتر بورد ||
 مع ]| تالزراؤطولقنرط نوشو ندن اسسنا :جاتفعالا اھل اسع تجرخ ار تیپ ا ۱
 لاشجو هد هود نانوارکذ وب ناو هرکی ضقادهفعنماعط هک د هني ل وش نوار |
 كيم نا رض ءور دنعج كنارصم نر ارو دیک آه منالوا ہیٹ تار شب

 لیونل وا هوه دنس وک[ ادغ کی بلای هکر دون سن لوشرصمو ردمججلربچم هل |

 دیکو دیک ثم ہلیرنمک اف یقه بوکس كامو نمف نبع مملو هل, ی ںواواکآ |
 ۳ تع لاقى نوناکهجهئسانعم قو وا ها اضع لب کس اتلاف و یتف تن يفصور ولوا تل خاؤآ نو ۱
 | لوش دلو ین کس اکو :ماجقلا یو لورا کپ ضیا نیم آوا تماس

 ےن لاب كلك! نكر رو هود هلیذب دشت و هیج کناف و هلن نیما: زونلوا راونل وا بره

 :جاضقغلا۔ اضفهل نالوا قجح) بولوا و یمن 4وکستاونوبتمف ےنقعلا رس <
 || الف نا لال قم اہتعع لی کنرض مافعلا هان, وب وز سر سل ۱
 ع ڈراجیلپرس کک كلیع مع ردلکد كا وکردمکح ینا کان هنسنک نالف عیار یا

 ۱ یا سال يک یو و ۰
 هدام ملا مل۶ ك مالو هيف كيم اج ولم او هلی لن مھ: جالعالاو ہللثمح - حولفلا |
 لامع نالف لاقب ر ولکه د دنا نعم ل ئام هلام و ییجب كجا هلبخف ك مالو هب سک عملا |

 هل وازم ققْلاح بوشز واد هیهنسنربهلن رشک ئانع حالعلاو: هلی كم: ةطاعما لاما زا لاا |
 جرا تیام )ام AAT) یو یٹلا ناجی ١

8 

۱ 

۱ 

 یو رج NRT با دش یا لع لجد ناقیرد هنری رک |
 هک دحل غا شاخر هلته ن نال 4 ةیلتوا ت اله رید هی ہود لوشیخد خب اعوز دف وچ هدابز 1

 كنم زها شاو نس انجم لاء اتار رانا دذ كنج امت هنتعق ملل ارد كاو سندا ||
 | تل لب قفازوا یوا ك ارت تامل ند ا شاد او دل ان دلو یخ 0

 اذاما ومالا تسلتعا لانش نود وع ںیم رپ و سس ےب 1

 هو || كەوا عناب ووا قص یا ہکراب ہقانلؤش هلرس هداب زكنونرغءجنزو لغ. نیل نچلهلآ : تمطتلا |
 نہج نوا لصاذب  دنآوهدم دآ هک انهشنیسه الف كناسهویمض كم هللا ر :

 مع زیست رس یخ عمر لدیبلق كجم تل تنصر ةد لت وكس لء وک

 هدربس ددر دشن و یمصلپمو هانت ست | جتا ربسلا ف عرسااذاثلاثلا بالانس 1 ۱

 نزول جوفلا اهرم تولت اذا ا نمت لام هنس امرت لا جوعا ناز

 برظف وز دەت انن نال كانك بذ دشنو فا هوا ك نبع معلآ ددنسا

 هدقدلنآدکن دوا ل ۇش هلب هم له قىغ كع جوملا هژزوای ۰ سبد هر م 1 ۱ ٦-

 او ما قا ریخت سط کالا و هم واط کر زد تناسل ون اسلا هتک هک یرضوط |

 توک قب دالوب زدعوار نەکمرکوا شیر مود هلن نوه سا ی |

 3 ها سا و ران هنهغوفرع«و لوالا باب نمد ارنا ثخعلامنهلکمادردرزب ۱

 یمن ظتاور ودرع لعلسو دال اسان وقاذه مه تواضع لا تبقغ لای نیدخم
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 اش سو یم تم سه ابن لا زرد ید کمو ج جاع پب وپا عن

 | ی جتیرط لبنان ملوم جاما جیم جد لجرلابش یھ خا دایر
 ۳ ح دلا زا نرو دعا رب زبظفل رونلوا لا میتساهدنونم كم ها لیفت ۾ هلی رسک ٹو ذه
 " ۱ ی ناو دعما ,هادغ نيج ايا هد لونالف ا

 3 رو رعب لاق دلا ع ق ست یراتوا ظن جور ملا ہنسیانعن یک
 را وت یی 5 هاب تخف هچردو سج یرافوب وای

 بک اں ا اا یی ]میشم دیس ہجری یشهیاصااذااضب ج £ لاش ورولوا عرب ناب
 دوا یازو هل صف ناررد نالفجرع هلو اقسدا بوش رپ ما هنسدرپ ها ۷

 ۳ نر یم ای سز یک خو دلو ایچ < 2 1

 مہ

 ۳دیسکیابایعمكنيع ناجرعلاو حرملإ کال راک ]یلقسف هم لب مه

 تا شماست بنا سف هریک ك هزه اا ج
 ر وا ای ا لس ند مچ یاب اس رد د هیج ا

 ENE 4ار یاب ار ای را ندا رف
 یدو روی کل هپ منبع جرعورلټالا نماجرع بن ھو یل بتحررعا 2 4

 ہہ داود لس جیرعلا عروب یک راه بام اجرا هوش ںی ام وع ۳
 ات E روا کنت رمنوقلخیررک یان. رکنا نو یل حیرت میخ ماش 2
 ا حنا ماوهلعهتجطءسجاد|لانل لع نال رچنا یا | 7

 تک دخل وآمفم هر روا ينتسارب جرعن و جزعتفہلبقیااجبرعنءان) جر لا دنیا .
 اک هد rE E كع ةجرعاو ز هی وکس كنار وه كنبع
 هما یب نا یا ج نا لایک جارسنال جارعنالإ ندا یا سم لک جرم را
 ناکا كنز دهلوصو خاصی ون هفطعنمیایداولا جرم اذه لاقرب ناسا

 تر ما پر لی دنمو هنس اعم مس ناب درب وک عو یرسک یس ا شا بکا ۱

 ۴ موج عج یقدرذم كسرلبد یدتا شفا یکجا حامی چچ تجار :

 ملا یکد دعاصمر زید ہر نج هقرجاعلطمجر امو یک اقرمو تاره لی و و

 تپ بد هنناج برف :یدتارایضهبو یسفل وط لک قلوا یا
 ۱ ۶ض ا وس رارپد چدر درود پاپ رونا ى دیدی ن البرص نوکس كنارو

 1 نس رش جج ےہ ۱
 1 ارم كنیع ماچ زع]| خام ےن صعب اذکار 2t رامدتفو ینید ارعف نر زواولہآ

 ۳ ۲ زرد هتمراوص هدو حابص نوکر وه دن ویو لو نوکر ہدمراوصراوطولیضف نارو
 نان وار هکر دیس رعاشرب رم دیدات ار دو :وکس كنار و یخ كنبع
 نین سز مہ و اپ رابع ورم نا دبعٍلوا کردن اپ

 ا ی !یخدو ه رادقم يللا ازوب یدتیاه» دعوا راربد دەی هو

 1 تیم ا تر ا E كنیع ج زعلا اپ
 ۱ 3 ار نجا کحردنوار مج علا. ریما لاس رج ہل وکی کلونو نیت ی دا نم

 ۲ ها غم طب نم ندوو یدحاونح جدلا نرو لج دعا زمہ درہ تند رزود و
 | يعو یرسک کیم جالا كم روا یدازوا یدازوا و نکرروب زنش مبنا

۳ 

 1 ی
 ا کید جو مجرم یی .a جو7

 هوس ههم م یو یورپ او امی ہہ چھ مس ممس -

 یس هحخسوعلا
> 



 و یشن سس تہ... یس

  ETT TEاذا رضت مو 2 هد تیر 7

 یاد دوخهنو نو یقه هلهج فرا قاب رزق قدر مانو کپ

  ۲قعنادز وعو درولآقوفو عیسلاتودوهّو* ةرمطاب هند ناشر وال ترم لوڈ

  1مالا حز رص لا ر رو لکی حد هنس انغف قمر دشال ول یر نل مع تور دکع دز لک هک رب دهی" ره رقنالژا

 کو ور دور یزاضنکر تک رک نارو اهر ع رسالا" هننانق نر زیا
 دت تک ار یف لام جر ضلا دینشاودب یا ج رشا شرف لاقت ززذا کک

 ۱ لؤ هل سک نار ییہ قیمت خزاضلا كر کد از دق ا جرم فالو

 ۱ گیم دنم اض وا مال ىك یر نالغؤاز ولا لات هدرهنسنرفع هکر دز ہک دات اکو رز یا
 | كحراضم ةف كارو هل برکت جرضلا' لہ لن ,دللا هجخءازو همان هی
 تولوا هد وقف نا ناک فا ا رٹعج نزو ۲ قمل رد شا ٹر خراط زاد درفم

 یففلداض حوض تل وا :یالطا ےب یشن ید دوا یار

 | دن منو بقا همه جاوضالا زر رب یکیدنودآکهزدیتعب یداولا فطعن هل وکس كار

 جوسطلاو ہلماشم لی هدف رف هلبةق ید ك نارو نوک كانو یم تناظر طلا اظ
 زاد نادرو رب دهب هب یا اذ جو واظوھت اتا نوا رکض ن دنه از طی

 هود هد وشرف لجرفتلا نزول رس( ناف )زدی تموم دپ <
 ]| یا ع رات لاق قمر واصینایط توس | مکه لو یر دلا زاوآ ج 7

 أ جا لضفا تبدا واع ممب ےک ےک لاقت ءانعم م رکلا نزول جا رامات زاناو تدقحا

 ۱ هدایز دعا” ردالبدق ناق د وخد کس یهو تار ا ُ!

 ۱ هکر ذماقط لوش هلم كلغ كلا درگ حاشيه |

 || لوا صا ین غیب هلوادلومو كونوا نط وار وش 'ہدنصا «وانروکز رول ررژوشندنطروع ۱
 ۱ تالدک حاصل[ زؤاکی جہل اشم نوتنوهتسا عم ز اضزوت لغت لو لركن فلرع جالا اعلا

 ۱ ززد ةر هود قوجتمظع كلذكهخائ#و نهاد ردنمخا دبی یز وتت ارا

 ]| هلیزوت ترا نعت مهّع رەت یا نالفیب یلع هتحاع فلت نالف لا درد ند وتر اف او
 تدتشااذا ےزا تعا لافت قفغاطیغارط توا یقزلب ہلررٹنک همه خحاع الا رزوایرلنآ ا"
 | دشت كيحو فلنج كلا عسا | مب قوی تحویل ترانو |

 مکز زالو هلبخف كبس خج اعلا ځا عج موب لا ق هلو دن ی1 هکر دنوکل وش ||
 | ددرابنسا عالمك كج«كلذک نواممو مو نیا ممدنض یهو مج اععحایر لا قدس کج هدانرا ا

 | لاب قلوط لنوم رکا نزو ند ےعلا یعژتدلوط لاوس رک ا نرو ع جا
 ۱ یو مو حار لوا هکر دیه تل ولغوالرغاتشرب هو )ناهار هد تب 2 عا

 || رمش صفایی نابلاصلا سان تالا ست یزتوا ندکیدید اک نم ات ےھت ید ما 2 ۱

 هلوز یو )مک قوساماردشلژااو هل وب هدحاوص حر دیتا یز مقر یر دا
 | هتشرفور ناردشلواعقاوقبوروبا جا فلا هدنهسش بو هلا نانا كد ردیلغوا یو
 | جاغ طو توص2 ایا جار ہن لانش زرد دیبا ؟دا باید

 حانضو ررید ةنسمغاج هودودنسشوا تاجک و کدو هقاا
 یا 1 رکنوساژالت رک والا لاتا ما ہدناوا تونم ئذ راز دید اچ ة3انز | ۱

 هسلوامج هلان ن ددلعاضف زده انلط لوش صا بات سؤقو جات یب لاق نوساوا ||

 ۱ قال هو ةد نعد و ۳ جرخغازاذه زرد مته عجب ر چ ارازفاا ٹن دود هب قابا 1

 چکے جت
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 جم
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7 

 حوض
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 اش RR ٹو تا دهان هو
 مچ سوم یوم

 تیر وس یر دی دیر بیان همش دا
 || یش ول ملا كم دارا یار نا تقف چرب نداد هکر

 بال, نا فا تم داد ین نشر یه جشن
 | داف اب زسنک وتو یف كنبت لا امن همش لاقب قءردشرون ا | تنوع جاا داده ديت مو هاتهف ناو هلنوكس كونو یر اس
 ۳ت ا ہی وس ھو دۈ ینعی ماما عج شرف لان ہنسی

TIE mEلا( افلا لم  

 ریدنقت رافہادا شعشرافتد یماز جاز اس هکر دتوا یراکدید همررخ هک هروننوباضلا نو یا
 7-02 هد هره لد 3

 ناد ناک وج یس كمال دام نج ن وصل زالوا عج وزتودخاوا
 1 یم ا ىج كاہلوص فا وصلا ردنشم وا تیورعت ندي ناف

 ۵ جلا يدخاو صا الت وا بی علت نوازا
 eee عم هدف یس هابط پب قدرت نایک هجدنیزاکدب 6ر

 اچ :یآ رپصوص ہرایعنواز راج هش راک هک لو شام لان ۃالغم دوا هنر یخدر

 ۱ ےس كونو هلی فود اب تالذک نرم هم زدراپ نو اد یسکبا لو

 اہ 5 r زیاد یدتیا تیک نا دب رم ید وا نا ضیا م هک

 تو دبا فی رجفهماع ee ہہر

9 

 + aaa آ۷ کسے

 8 ں ۷

ِ 

83 

 | کریم لو هم وجودم یی بلا نو مج وک
 / كراو كم دیش كیجو ی لا ودیا داب نفهدنام زینب دلجاص

 : بار باوا دیس ت یاب جایز ۱
 حس هراشو دیغاشاذا ایابصضو میام هچاض لا کما دایلفودبتف
 | آوا هه هنساینعم كادیارش رج لپ دانم جابه ) لرد هیتدیارشو
 ۱ ]میت يایاناباسیلنمهجر ۳7 بهنام قش قمی هبنوکس تل و یخ دا

 ا سش سس دوم ناف مت نا
 اب یپدرو ها قاوا شورت مسن استا یږیردناوا لوب جانا ضد
 قو دین یا با یاس reek یاب منا
 ia اسم رس یی اعم افکت

 ا

 ۵ن 4

 هم

 س اذا

. 



 ia ی یم ییہ

 پور دفع عر لب دادم تل اس سا توا 2 ۱

 ںی سو عرس 00 یی دیو فراز دا ۱

 نیر شروع رج |

 جاتا یی داش, دشاوتکبوکردش ردشت تن 1

 1 جہ

eae جلاوسا نهی ناجا. EIT 

 ےس سرک TNE وک
 و اوراس ییا هتل یس لا روز دیس هکر لیا هی تاب الا جرا تش |
 شب سر سی هم سر و

 زی یردسا لر لوکس كتبو یه كاهو تام نویس بیو موم
 می زدمچهابرتسک کش احلا یفیر اپ اهانت مفید و لا صف ث

 “رو نک شو قاناولوالا بالا قبا مسی هام لام ی ڈرا زا اٹھ عل
 زا لاقت زرت یس د دک اط 1 لعصو شا دا یمل اهن ا تسلا “نافع ارد ی ۹3 ران |
 و حالت ساو یا كجو نوک کنن نخ کید ںیم ہا

DE سو E RE. EN: 

 تی یبا اھ تمار اتو ھک هزینه میرن دالا توا
 روش لاو رونی ندا راک ذی مته لورلك ار ۱

 روات تر قرا فلاح اج الخ یر تک جر
 دان وک نیل لکاخو عفو وا اھ شفا اچھا نیب توا

 مظعادیبصع بانک جر یی رشاد اس او شوق
 هداه ر زو دتا ول اظ کرو د ةد دفا یل وڈ نوکیا و یخ يغ كاا چ ولا یر

 عیب ناه اغ زراو یل هک چمن فز ر شو یک هور بور لاو E جر
 تو ویا طور برش و دحل او ترس یاهو جت بها طنز تہ یہا ڈک
 رولک هد فاعل رد نوا و خم غد  رک مش مشو نوا سط یادو رش یتا |

 لاه تنشاسم قار لبو کم ارو یف کنش نا غلآ ن یا ارش لات
Aابرار هو فلاح ع روک ھا مارس نر را اد 3 ۳  

1 
۱ 

 نب

 تامان تیک قا اد یر میک نو لغ رشت وہ+ رم شال

 جی وبسایت یاب غم

 خواتنلا لاتا حفلا از 20ان ی راز روس دوم
 دی ٢

 کک یت طالعو هتاتسا امشب ورد و ود یی الف
E Eتاورتلوب زرد جزا روم  

 دع 022020 دس یب سل یرہدورسکوپ

 ےس سم ےس
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 | نزول ر نچ وادب تان دلل وایی وک تولوا قوح وضو داد ون لود لباب تخت اف سا یر ارس وارا

 3 اک و ۱ می RE ات 1
 ۳ بیام الب غقو ال درد نایت

 0ج EERE وه
 EI یاسر ادب 097 سلا
 ۱ جو وس وو جج ی

 رب ال رب اد د نر ایاک (قازخ

E E RI!٦ 21 تم و سوصوج زین قم هدر تم مرد ا رپ بک سچ  

 ھو ی توت تنیس تک ا ابال :E و و ۶ظ ا نز روم یاقوت ناف لبیک
 اھ EES زود وات و

TT 2ےک تم ما تر مایا ا اا هضم مخ بد سس  

ESA LI RTOSو یم ۱ ۲  

 .PORE ا ے١ ےس



۳ 

 |[یحادوفرک زید ہتکلد وش اسب نفاق هلا ۳۳3۹ E كيا ان ۱

 قالغمو رولچا هلا چال خلا هاشم قالغمرج پلک, ملی ہلکی“ الزمان ةبلوا ندرانآ وا | ۱
 ۱ ول اسب رقص کر دو ود لوش الو هد تاب لو ا یخ ندج ات

 هلتفض ناو اکد هی هلم هاو مهسا نیو لا الخ زوار و ماکو بک نا حالم ءنهلوقت ۱
 دبیر! تحریم ا تا ا
 زوم وکی 2+ لا. هنیماضعم فض هنت جنا ءاھ ال ما ذا تالا
 کمایا ناس ی ةیا ںی سہ ہر

 قا

oنزد رد ترقه ات عا و سی رج  
 ۳ ید س د انا

۱ 

 ۱ قلا ولج لاتی دولا كمدىروكە چنو لبا 2 ٥ و

۱ 
 | هرس ںیہ رک ویو اتاورح ا

 و با وک كتاکیفنکور هرشوفیکک بهتر كمال |[
 روت لنمزکاور دل نیر لسصار بی رعم نرم اواو: ی غرد یراتدوف نت
 اچ شرا تسرید هجا زو ناب ولف حوت اقام ہا ار 27 مال كبر

 ام و جوی 0 :

 a 5 کود رب بم € ووو اا 7 ! 1

 یاس ایم ارم رونی لپ کمال هک ید |
 و ۲ یر تسل تب

 2 رانا جلف ایا تین لیدو یخ
 تن کا ات در ی E مرا[

 | کیت ا دار نیز ریو هوس ریه

e 

 مت
 هک

 ۱ ۱ 0 با وزو تا

 دیس
 ےس

E 
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erg 

 sepa ررر دید راقم زهودوکشالخ مارو نزد وفا

 | هفتاد وكس تنونالنکهخفف جرترالاو ہلبعف ید کكلادو یوکس كلونو لبق كنارو ا

 اتفترا ١

 حس ×

 ۱ | لات یلوپوغ مع ات نتف“ اورا مرغ نط ی رع یظفلونردبایرهونبیزوف ناتسودنه ||
 ۱ رکان زول جم و لا نا اواتتغر هنس بولناض عت قغنااذااجاور خوری لا ار ||

 ۱ | جور هلدیدشنویرنس کل واوویض كب خورما مهازدلاوفهاسلا تحوز لاقت كم و ؛حاور ||
 قاب وزود وكس كنارو یرمنک همه جاهرالا هتسانعمراغز وتلف مرا خر را یو ||
 رادهلینش هتسلوا بردم یر افونوزد ع ونرب درس ةجوهر ذح وهرلا هزاناآ ذا راننهلا ریه را لاش م

 رات )الاب كل زومد نجوا یغاشا كلردنۈكى لوكس کا زوییرننک هرم حاجزالا ||

 رب خیاط هل فو ا وکس تعالو لقف كاز زار تا دینار ارق ہد هکر دتر وغ لش 1

 فال یلع فخاذا ینالا ٰابلا نم بزب ملا را اب دید هغلوا فیفخ بز رول زیازویزناکم

 اند تو دن دردنوکهنوکس كنازو یتغف کیم جوجرلا جرات هتنعطاذالوالا بالا نناجزهح زا ||

 | هغلوا نزوا تولز دبا شاه نتف مجزا یکی ار نر 0 ا هتک |

 ae > ê ۱ م ۳ ۳" ےہ وسوسہ ی جم مک مسح

 جد رنج ندباجو !رجادتاكبراتا [یملزاند لک شن هد و و افت زاقكنلوفو

 1 گلا" جدنزلا لوکس كفاقو ئر ك نبغ ىكى راکدید نت ندا حورفنادتاكننصزربد

 || هدنزفت ماز نافبجندنر انک كت ندضهدنلید شرقراد رعمل دس اف هنس نعهدوش ادلجی رذهرف

 تم یس عزا یکداقنزا كرتد ہلبڑوکس لا رو یر نک کت جاتتکرالا | بف ذهنم جز قدتا تيكا نارد راک دند نر فا دن وت +گزرد
 | گینس ور چارا الت ذا یداولاعقر الاتیرولگ؛ةهنساتمقلوطو ہد عتزاو هام تر آلات ززید هد دخ تاک هلاق ترکہ ل"وکس كبار و یسک همه حافر ازال ۳۹ ذا اوور لام سارد ةا درا یراق رس کتان ا زالو

 ۱ ا | رم وجر ۲ نوسآوا هش هن زکر د تیز هلل زاسک كنار وكناز جرا مازالصف
 ۶ یا زم جرب ز لا فننانعم نیر هل سیف ید كنار و كن از و نیم خرزملا
 1 ا ز جزا زولوا ترج عونہدنآ هکر رد هد ولب هقفولوش جریز و ر د نؤللا جز ی دنا رایضعبو
 || لانك ك ناز وج زا :رولواهدنعتوایغاشا كردن وک هکر راد هر ومد لوش حزو جوا كسربد هل م
 8 سا هدنعجب جزو ردعج هلنرسک ك ناز تالذک حاحا دیغج كحز ہل لن جو

 ۳ با تیز لاش لرد هد ردنوک لب ہت كناز حالا نوا و شخلرومدهلبعف تزازویعضلپم

 دولت الدان اراب شک یوم رر ےک
 غعرکلاڈزؤ یلع مظخ لا رد هککر | ملظو ىش وهو د هلي تاونهماعنوماجز همامنو جزا ےب

 زخزو اشنا لا هتلوطو هتففداذا اهنخاح ار لا تفحزلاش كما دما ری سا

 | ]| ذجاجت ةجاَحْرا ادزاناهامتقشویاادراب ہا ؤانیتاہتفلع رعاشلالاقاک نیلا نلکو ىا ان انویعلاوتخاوا
 e زال کارو ٰیج كن دجاج ز هژیرسک ج اخزاو هلیعتف جاجنزاو هم حاجزا هخ تیل كنار

 || ندنز توبلغرا یهنننر لوکس كئازو یرسکك نم جاعرالآ هثسانع»یبدر دن زکرواکیج
 یا حآعرلا دم عع الا قعوق مع الا لکم نمدهلقوهعلقا یا دم زالافہ یمرانوف

 ۳3 زز عز لاب ذکر دردصع ہنس ان جز قوا فیفخ هدعویرسک ك مال یمن از جرا

 یف لو او وو لباق خو یس ۳ زه :هاطعلاعنهنس اتنعم لیلعالردب د دغ 3 ین کماو یمش نم 2 نا

 | تاس ازت قلوا قجنربص لب دب دب دنشنؤ ۳ كمالوهلنبتّمف لا رلا ضرالا یلعفخاذااهلز اهل ر

 a غاز مسل اقترر اھ ا :ندباب ,نیفلوا قر بص ثناف کر دفوال وش هر رشک تار



 اد
 | تن بازو کاور دیک ات هو يمضكچب دید هام | 8 8

 لوش جم تم دیار اضسمبذخ یف ناک ذا مدل ی لای نایل راک رض ادا ۱
 هما لب هر یدنس درا نوکیكلادو اقدالا۔ هوا یا اک ا

 نافوا چرد لن تندیانو یب نوا و دبا بن قند ین تا لیتر
 | كيو یی للا د جولمدلا هنماسنجم جدفررید یخددقوا جدمو هال اومه پولوارو وک هی

 یج جول مبدل اسم ا دو عاد حوا ماست اک
 نمو لاج نیم دا يلوي ور و مم بولو قرض صر ا كمالو ي نب ےس
 رام دا یو یبا ی کیسی روپ کولغافو پا لوش ییمروپ |
 یو وا کت ا ریس عاما متمدن تار ارو |

 ر دره وجر هر رو نزورفعج چرا ںیہ جہد دنا ہدتاصاوا دب انار هوایگره
 تا بیپ دیو یصو یدنس هلن وکس كز هزمت یت ری ك لاذ جذل ا ۲ ۱

 ہددنسا مم ق قر هب رف جآد ا دی درہ مجرچ اذا ادب جا دی الا

 ا و تی 00-0 ۳ اتا
 ١ || ردوا تو لاتین سم تنور "رمو یت وک كونو یب اا

 | واب دا ةجاپ را( ارا لص )ن تر یخ یا ا
 شن دیر بک کچ ججو یو کار یاب لنت[ رنا مر عاش

 كن نجه جانرالآهلعف نورا برع یچاب لو لامس کی ET دل دب
 یسینم لن گرام ا اتزاو بابای تچ ان رومن قمابق وما ول کی |

E ۳ 
 اکهپلعقبطاهلکرد *غاب اعراب ام لر اقا لع را لا لود دوو ۲ ۱
 هنسانع+یالفمتآآقصالغابوف هلن و کس لا روما کک وم خاترلآ ا د ہا ابا عا ۱

7 

۱ ITO 

 ب درتر |
 ام شا رو

 ضا تام
۱ 

- 
 و
٢ 

 ار قیر دن ماذا بلم ار لانش جارالانعان کی تار و یرنیک مات را ||
 هت قلع ا عر لاعب جنون تالار دشا ەي خر والو |[

 زانی لی سک كي اد جارو هنسانعف ےظع پاب وف هدر ا مالکلا هیلعیلغتسا |

 ار لوس خ جوک دن بد ہ فا ءب لو حار ید چا رات وکلا جان
 ران بن جرج رز دز او جدا او وڈ هضم كم

 بام ماسسیلزوجطع هو دور لیده تافل هد دین بد تو یک ۳

 فا تککرج نب ا بای زوم رک وتو یا ج
E 2رم ا ید  

 مت تاج یس رس لا ھجاپ ھا
 چا ارجرو زودوکا .تکرح ملا و داضو وہا یخ وار داورک ١
 هریک وار زجرجإا هوا رخ م یتا نالوا دنر روا "Eke : خدا[
 هلن رسک لار جرج جرجژا هلواب نج ثیاغ هکر دینی 1

 هجا ززلنویق الوا ق زآ فن لوح و هل کا اد اجرا رد باوا یوکس ا |
 ۱ ینیدهلیضف تیبا وم انا اف جلو ا اپ ر بلل اب /

 ہ-ل 1
 تا
۳ 

 هن

 ےس ثٹ یت
 CT DO ODI O RLY CRT ھے ہہ و شمس ہصص حصہ ٹوک ے0 بم تہ ےہ

 نب

 ایم



3 
 ۱ | نیس کسب یرکب »جارو لد دشن كنارو هشت تلاد ةنجاردنا۔'ہلوا قوج |[

 ۱ | نیو ندغوفة دتا( یی کز دهننک لوش ہلیرسکك ]ال بالا خیادلا مال نوكس كمال و یض كاد |

 ١ "ِ دز ونک ناب تفایقاکر د ہلیقر ند نام کش اب غف ك الو یم كم بد هان هل نوک ||

 27-2-2 تیمار یا کیس هو رح 1

AN 
meman es cy درد sn am aram maaan man û nan 

 1 نیت نور لات وما هند الا نزار دز مک زا یزد داش
 | تالفانینآيخفرادز ود هکر د هنسن لوش ليم كلاد ثمل ذك ةجردلا هنسانعمهاسنلا شفخقطوقا
 ۱ ۱ اکا ودیا ناتیدلو ین آ ا هفده کجا :اردلفوف هب ةف بن ودیا جا ۹-۳ رکصندنآلراق وصافت زف ۱

 ۱ | ور بقا نا ید دوو زدپا یک لوامپ اض دو كنہفانازڑک ا نۆل ەد لبم ىك ىد لو
 | درود نر ہجر فہر کصتدنآزراغابنرلروکو قروب تازه هل كم لو تا هان
 1 زقوطیروب یک یی نواب هقان یلمرغوط ینا سپررردب بارت فر زو !لاح وا یئآ نوک خاقز وزارافوص
 | یباشیآ نوآیندرزافیچیبءفرخ لوا.ندینجرفورار زوحیغنابلوا ن دشن وت هزکصندنآ |
 ۱ | دلورنوچک: ؟هدلاحلوا ودراززوج يجند یا نالوا هدنزاوک م رکصندنآردیا نظیڈلو تو ط |
 | هد اقای نپل شم لا دنيز وکی هتبننلوا سپر نا لیماک[بودبا نظیدلو ینآلواورار دیازاضحا | ۱
 ۱ تل مهسداصراربدغ اقصاک ندا :اشملغاپهن روب کی دنن لوشو هلی رسک ك نهم نیغ رد |
 ۱ توییت جردلا ربد هچنرداکایدبارابنغوصهنچرف هک ین هتسنلوشو هلافوملپ رک |

 _ | كومو هرک نمزشوق ی رکدیهحوآ هل دیدشت کارو یم تلاد ۃجاردلاوجاردلا واک بجا
 1 نوک اب و فساد ناطتنف 4 یکن هکشن رووا قالسا |
 1 ريد ناسطقیچ نب ار کم كو منا سنلوارکد هکر رولوامسا ابا صوص گشت لطف ید كفاقو كفو
 ]| شوق یزاکدید مجارتهدنآ هک YS :نوکس كلادو یہ کیم . هیحردلا اچول |

 ۱ 1 ندیمسا لهضومر يخف تا د بلذك جای دک جار د یلرد کوا كمر وب یخ در روف ەن سا كنآ
 1 1 كقلاوا اوف وكب نمو ی تلاد ءا عدلا زدسلوا عسا پولوا هرف هذایز لوک نپنغف

 یکیەزیداجعد هبشلوا تن هک قاحو ابد نبع لاغر وک ن الواغساو بزولواهرغ هدایز |
 سم تا نیس و لر مک نمر ری درارمس هنر جزکس
 ناو دن لا راز کہلا دو یقف كو دالا نده ر زوتوا

 دراما دود اک بوده نوک او ٰیفكلاد هعلعدلا |

 كم 8 4 «دلزآ دلو دلا اهن نعمت ارس هدنلوا كنك ر دیس نتف ال
 جال لال نم انوا ندب زھذلا نم ةلهوزوز دیک ره دلا نم تهون هلن تف هينا و هلو کس
 قيلى وقل دا لاقب ارتش هدخلوا نمک لینوکس کللادو یزسک ك نزلہ
 نہ تلدالو یض كلاد طلا ز كقبار تس هد هدنرخآ زد ییدشآلاد جالدالا

 یخ كود عملا j ro EEE :جولدلا کود بؤدلیا
 ادو یتضا کم الو کوم کلک دلا رب کج هك وذ بو لبا یب وضو هلبضف كمالو یفوکس كلادو

 ۱ یک پونم اتوم نج ولا س انک نالوا یغاتب روم رزکبهبوهآ و رب نالوا ات وهآ ؤدلا
 || هنسانعم نو زرد دا نالوا هاست یودوژلدموانالبا درایو ن ەزاچ اغا یوقو
 ذوب نند الا جد لار آب ورم هوم
 || ]| ادو یراسک ك نم نادنالاو هنوک سنگ زمه جا “ورکس

 ۱[ اہقلت' IRENE ر یول جرات وو وسکل ءال ا دعب ملا ف شذ ج

 ءحبادتلا ۔دلسن نالوارودمەلی نىك كن مو کت و رم جلو

 دو سس ور ےس مم رویم یوم و

 ۳ ۱ زنا



1۹ 

 ۱ نے ,OEE ا درسا هک بوک ساب نبرد یک ۱
 || تجد لا لوا ولتولب :ولب لوک رکتلا نزو یلع ججدتلا ردەنساتعم حالس ہلردیدشن كفاکو |
 || هتسها هرزوارب هلنبتصف ٠ ناجدلاو ہلیزننکاکكیجو یف تلاد جحا تیغتاذاامجدساسلا |

APEلاق نوبدب اوناکآدا الا بابلا نماناجتدو اهجدضرالا یلعنوجدب موقلا  |[ 
 ۱ ةحا دلا نموا لامحتسا هددباق نجاری رفع بیس ار ا

 || رد هک دنرالو قو كرا عو را هنسکنالوا .نیحم هج اج جادلا ارو ور هتسهآ هکر دتعاچلوش

 ثیدح ندزاب ریغو ندرلیج|یکر در هنبنک نالوا نعم هجا خو جاعترانوب ینعیجادلاو جا مه
 ن راق ہک مد رش ثسيدخ لوشاماو اف ابا و سلو ا دلاءال و هر د شل روب قو هد غب وش

 ۱ ہرانعمنا سا وا ید ردندنعاپتا تره اح هجا د ہل فی كيجر دشلر ویفجادالوهبجاخ نم

 تالادهدیولو و دشوف فورعم ىزا ڪڪ د, د قو اط هلی فیفضت كيج وخلل اد یاجدلا نقد

 ۱ دزج یل وخد كنار دلو ان هش ومو هرکدمردیدحباو جام ةحاحذلا ندلکروفعفا یبف
 | یف كنيلاد 2ج دج دلا. ربا خو هکلنا نوک هجاندو یک طب هما دو تانحو

 ار دید دغلواو کا رقدصک و اه تفصا اد اج دلا: تب بدل وقتنمعاس فو نوک كيو
 یرسکحتلاد .جارحدلاو هو ارح لاو هلبن وکس كناحو ىلا هح زحدلا ما اذالیلل ید دلاسقب

 قفل وهنوکس کا صف یر دن جرحدتلا اجارحدو ةجرح د فلا تجرح د قلا وول تۇك ك راحو
eجرحدلا حرح دف  REK۱ قوكس كاحو یمضكلا د ةخورحدلا اس  

 نت ج وردلا هدنبولسا ق دنفزا وب كاجو ینزاکدید لض آکر دقلا
 زند ینومکلکر هاو یدنکو شم اذآ لا بابل نار درسال نزار لا دورو
 هدهنسانعم لاو اواوضرقنایا موقل حر دلاشوولک هد هنسافم ضازقناوهلبفسل یصهیاجردلاقب

 ہن لہر مس مس حس

 ٤ هد هنشانعه قاق لسن هرکصندیدنکو تاومالاوءایخالا تذکایاجر دوا فد نمت ذکالاق ر واک ۱ 1

 تجرد ل اقتراب دید هغمرغوط هفان پول مامت لیوالسن فلم لاذ! لجر | جرد لات رولک

 یهنسفرب ور غوط بوک لی هفان تالذک هل رسک همه جار دالا چت موها تاج اذا ةقانلا ۱
 قع رغول ةدفنس ما تو کسلادو یرسکك يه حاردلا دا يک اسان ۱

 2 ردتلا مور دلا لتع هنس انما ر قنا هلن وكس كونو هلبرسک كم ماردالا' 'ہقاننالوا یداع |

 كاس رق هجر د هجلراد ی هتنکرا هه هل: رسک ك نانو كازم حاردنسالاو عرکتلان دو عا

 | ہجر د فلگتلانزو ىلع جردتا حردتا جردنف حیردتلالعەنمماندا نخ هر اتسا وا دکن ا ۱

 ۱ لافہ کلر تباغک دلب لوش هلرعض نازو عف تلاد جوردلا قمراو نیقییشنربهجرد

 هلن وکس كلا ذو وف كم هل جز دلا رد هنس ام قوا: ہلنرسک لات دقو جوزد عادغو ج زد :

 نیب تالال هقب رط یا بضلا جرد لخ لاغب قو زط لن جردلا» هن" انها تش 1

 جو هل وا ایبلاغ كس ەیلوا عمن نم لکم رک نت اف كنيمدق ہک[ :نمرزختف كبف

 اتکا مر دید فتا ل اش لینا یزاب هدیا ene زولک

 تیر سیا زوم و ج مر جاردالا هبطقیا
 ةجردلا :ندهیا حاب را جاردآیف.همد بهذ لاق ز لک انبار یادآور نا

 هحزدلا هجزدلا وج هلت تاحزادلا تاحزدلا رل ری دین دید رم هب ہقبطدحر دو هنس اًتغمةاقره ناب هلنېتڪف

 دوزمنآ لا میکرد هنس انعم اقرم هجزرد هکر دفن هجر د هز وا قزوز مخ ەل يقف کارو یم كلا |

 قلترضوبلوازوب ی اطو یجب كن دابقوهاسیسیدنکه کرار پد بش وق لو تلانکه جردو ید |
 ۱ لولب نا اون اد عدلا جدلا کفی لر طس |

 جرحد

 عزد



 نا یی لانو اک یا هتنشمیفج ولغملا هنملاق هم لاقي كلا هبناج و هبناجلو پول غاطةل دند شتو ۱

۸ 
۲ 

 خواه مت میل لا ببرد تد کل ن ددم دلو هود ناسا بالن یخ
 لاهرولک هدهتس اضعمقایفلوفتموهزغیاهنمپهیلخ لا رز ی ید یک تراش ۷۲ یا

 ا كناخو یرسکِل زم مالالا ایدلازوخا هتیجلخ لاسقن و یل غش یا ام انکحییجاخ
 وج وههزناوهیذج ادا هعاتخا او ها لایه این كلذك جالتخالا ق هرابوفب وکحكاذک

 | هنیعتلخدلا :ك ركب ذو کس هم جوا ولا هنيع تلخ لا رم اج و وک
 | دەچى ك نراك وبك رویاک | یکه نخفق مل تزاسطادا یابلاو والا بالا نم اجولخ نت ۷و
 ۳ ملا يا بیل نخ هن لوقت ندلوع تزکاہندیشم لوطاب عا تباکش

 1 كع اروطخ هنسنس رب هرظاخ مال مضواخ خت اعلا یدلکا هبیاج لوا هنا وب بو دخاط نغاباو

 | ہک رد فان لوش ەل_ بع *تامالو یخ تنا جول او : تککشاداتالد 9۶ ءیشهنفیر دبص یف الاقي

 ear مالو یف کزاخ شا هلو نآ یدوشیرت وا ندنکمدنیا تغارفیدلو ندا
 فضح د دةر ھن یلح هل نهی داپغف عدم نبش شک همان میم های

 ی دیدجلخ با یدتجا تکسلا یاهنمانملبح دیده ملخورار ناسالم .لخ ید

 ۰ اخ نالف جس لا هک نالواتسس ہل رسک یو هلیخف نام ہنسنا سنعم وف قلوا |

 کرک شش یک ان نی یه

 زرد ید هرایک ك چوک لخو ېچ نیا اض تمالو نخ گل ارب ددغابتچ تلک لینوکس فو

 دکر :وکمكواوو نت لودعورز بکن الا نودندیلودع ی از انیمراغص نسا
 1 ردیع٭ا كن هنئاظ ر ندب نع لا ذک خو ردیمساكن 4 4 ا رب دن یخ لاو دجور نو نم هلودع

 او ېدینا اځ ا هننک ن ۲ بطن ن كلاف نئ راخیرلنا .آ هنع ہللا ی عر فا ےیل ی ںیرایدبا

 هج ولخا لپ لر! نت دیاو د نعد زاہدلوا ج ندناو دع رانآ هغ ڪڪا ي رایدید

 | شین .ةب كيمترود هل اردنوکخ هلوصو هبعاتص هلی كمالوبهلنوکتس كاجو

 اف كمال و ك ناخ مقا ہل مہ وغاز ندی اتاما ولجو لاش ټاذو نیعتاذذنعط

 ر تالش کندخوزدسشنل وا بنت ندکیدخ هک اب وکر دی رم یر نیا كچ اغار

 ۱ رجا دنسا عم یزاجاغآ قواردہج للخ هف كااخ اللب | زارزودقوا نینآ

 ۲ لا بردم یسرافهنسنم بید سلطا ہللرسکكلاد جت (لادالصف )اراق یا
 ۲ FES ہدنعجر ود خدا حیابدلا هبایدلا یج كچ ابی دهلی دعو یرتنکكن هدجومناب و لرقخف
 ]رد هب و لاحیخد هدنربیفصتو یان هلا ءاشنارونلوا ناب هدرناند مکی كس وولف دشمیلصا
 ۱ . تام دفدح بیش ویرسکكااد جب دلا هنس انعم نادت وب ىكلا ناجا دل
 1 دبا یرهوجو ی یدتالش هدینل وال احدوخان »جا ددیعواودح پاییز لا

 ِ HEY دەن ی ربغن دوا نایدید قدرادلا قامەد مکی دتا لا وسدنع' جر ندبارحما هد هنداب

 ایوب تب ۴ ندبلع ید بش وا طبض هیج هکمدلون شاراب چد را دلایا هلبطخ كضمابطا
 ظر دخل ناف دابر ارد دابر هلي كلاد ةحدلا :فچدلا یدیاندنبایوک | ك بلم هکر دن ایا نی دم یب وم ناو

 كلادتالذک ىو ج دلا ةلط مى اج وجد ةلبال اة هتسننالوا وکارف لبن تالا و دلا هنشانعم
 ]| سن هر دابز یبوج دوام ناکا ذا ی بوج د لبا لفیرولوا كچ دوک رس كيجومارقف

 || دوش ۳ ف يج و كلا د ةاموخدلاداوسلا هدب دشیا هیج وج دفقان و یب وچ دربعب لاش رار د ید

 ہت اکم الباب رسکو یخ نهرا شم ےج ویب كي ندیم لاو مجد حد هو جد هک لرب دهقان
 | حوت ایش ر یم گو جو فن جد هد كفاك هان حالسلانلاش

 ج



۹۷ 

 || هقشاببودرکواییدرکاشداتسا حب ےہ سین وادی روا
 دبد هک نوا دمر بورد, نرادقعرب كاع نج ج فو دال نة جر خلافت قمر اتق بچ ۱

 تتصدوتتادج و تتصخ یا ع رضهیف ماع لاب رار د دوا انفو قلزوخوا ؛دلنیرب چ: رتو 1
 دن سم اره بر جر هنسانفع قت صف ك وج ددو ناز و وا لار شک دہ ما |

 زدطلغ یک دید كغا باتجا ن ده نکس برا كتر جا مے دق شا بونرکو وام درک شا ۱
 'زدەتسا دع كغ اب انتجا ناشی بر هکر هاما بنا طلغ ناد ۱
 | رخوهلاف درکاش اک زیدان نمک نزد یک ناخ جیا یگ ا ۱
 قابل است وا هدنتفلخ هو دفکر کر دفن هجا زی ۵ در .Pg ٹل ت |
 زدلکد لوفمندنمکز شبا رجا ننه رخ رک 2 را لیلا دقلخ لع تحت ذاةحرخ |

 .نگکاسضراتا نحو + کج رخ ةة ك ناو ىر ىك لا ا |
 یر نايف ناچ رامجهدند کی دا سا ل وش هل تمه کا جاا ناردهکادییدوا
 رکی الو چرخ لجر لاضب ةدسک الو خو رار ٹک روا نزو زمه هلبقف ك نارو یم كناخ |

REESEیر ٹاون  

 روس شر وس وہ ماکن دقع ہدتیلھاچ نامزسپ ید ےک دلو 1
 'ثواس نرکشب ن کب وإ یدار ٰیدنارا لی ردلک3: یوم یبدبا یکی ابا جراح اغوا |

 تی رسو جرظلو ةجنراخما حاکن نم عی سا رہاوقهنمورد الی ةئ
 ؛شسا کو جوا انبیا رخ ا لو ج وخلا نیک لاقب ہنس نالوا نولم هلو لوا جز

 یزلفا كرو ار جاج رخ الاو جاجوخالا رار د هککرا ك نئ وف ود مل
 ۱ می اجر غ حرام ناجا خا تجارخاواجاجرخاةماعنلا تج لخ نوٹ: لا یا زار

 تان وارکد یکم طلب یماشتهر نزوایر تیک عج و یش كف عبارخر باتو الدو

 هنسافتیباضالابده انتی وب هنر توشودبا هجرق هلصامتوا ةحراخلا روٹلؤاقالطا وا ١

 یورورکود جد اش کنج تذوب ناز یسک یۈز د ناتشکنآ نو اح كح ارش ارح اتص ەڈاماقم وب 3

 شان ف دس دق ارتشتملزاهدها نم نەخ راع كن رهوح اار دوت نىدا نارك نیووب 1

 اڈوا ردینانیانعم ینرهوچ دا حو یک ی راک د نده همه انس ر دید هیعص اهانت ۱
 فنانو تك و مزا هثشانمده انتقمراتبح ہقفنر ا رعتس هقفن كد ابا ون راه :ردلکد ۱

 خال هک تی یو ساو یی شیلا شا رزم هر فا

 ثالدو رجح نرو یل جزا تتى قىسە ر3ا ررر

 هکر دبا كننونیف ار اطناوترد فرضتالژز ؛د بونجاک | هکر البرز زر ید

 ندشملواتتس هی نآرار وب رعهکردب زالغوا كتروع مان هلق حر رخو شوا وراز رح
 ںدضزرم ع ینزب ندا رع هود لبر اف كناغو کا منا وی. ا
 یرافابالوا ندزرفر نیلا ناف کر دهودلوش خا یدت ایا وک لاو یخ ته ۱
 نیر نذ امین هلیکف کن اخ هاف عنارا باسلام 3 اج دیں 1 2ل |

 لاقب نم له یر ےس تک نالوا o ےل

را ROGET ۳۹ هساوا هحالا هرّزواهخوتالوارکذ
 3 یزابکك نارو لغایت یا م
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 حرخ
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 || ر دید خاو كناسنش ةوتشوا هر طم ل قاذا ةوتشلا تجدخا لاق رار دیخد هغلوازسرو مخه شوق |[

 جرخ لاقبز ولک ند ناکم مسا جرش ہک ر ول وا اکو لو الا تاسلا ن ماجر ختو ||

 دنلکمهلوقک اذهو ءاجولالو ءاجوح ی ءدراخ ہنلکلاقب تیکسلانا لاق رولکهدهنساشعمول ذاب ووا

 E جا یکی ندد 7 ولت رسک كنهزتنه
 ردهتساتنعملصا هل وکس کل وو یرسک ناب ند چو ةو دخ لادا لاقب نماشا
 ۱ | یزنکناح جوخا رزہذ ید هنکید عوار جاغٰو یی كنجاخ تاجاطاو خاا كرك خال ا

 | ردي كنەاحەك اب , وک حیاوحامتا ر دبعجب كتجاح یخدیتنسکبآزلنو جاولاو" بف كواوو
 3 كنوتیدا زم كنیععصا و یدبد ںدیمالکدل اومونتودہاراکناەئغ/دلوا یك نجاحا وخ فا و

 تجاع ءاجولا زدقوخ نت باغی امغتسا كجا اوحەہدبرع مالکالاو ر دزاعشا نغیدلوا فلاخ هش ایف
 ۱ ءاحواوءاجوحو ردهبانعمرب لجیرازوبهکه هن ر رمالو كڈالوءاجولالوءاجوحیردض ام لاقى زدەنتانعم

 هدلوا هل تف لو اوو ىم كناح ءاشوللاو ءاح ولا ةنشحالودصبف هلک ی ااضبالوءادوس یلعدز اھ

 5 اش ولالو ءا وح كرما فسا لبه ہیاتعموبردب لزبغصت كاجول كلاجوح هد بس كمالو

 6 جاوحالا جاستحا اذااجوح جوع اح ل اقب هنسانعم جناح هلنوکس كواوو یف كناح خوا
 ]| نعم بو حا لاقب لربد یخدغغلوا جات عباوحا و هریض هبلا هج وح ا لاقب ی و رشکك هه
 | ایرضاذا اصعلاب عح لاق هنس انعماصعلابب درضقمروا هک د ےل (١| الصف )جاتا
 || هلنوکس كنابو یف كناخ حرب قبحاذااهب خلاق ی E رۈلكىدەشساتىنىمكمالبۇ
 كیجو یف كاخ جوا معانی ا جبربخ مسج -لاقن ؛ولکدهنس نزن ربخوقلوا كو کا دم

 ]| یوتلتتناک اداجوحمشر لا برا ولبروب | وز یو رک توکل ارض
 || كسا لب تاق مل زا نزو ىلع نج ها کتک رد اب لوش جوجتیدعبا عصا اوبھ
 3 رب دیتدهکما رکوٹماتعمك کچ غ ر رد یخد منانا دت" وادہدشاب اوبه تبه یا ٽڪ” لاق

 ا چالاك كى زکا هنر نکرزوبهودهلزوکس كناخو یرسک هزه يا الا هنسانعمافسا

 | دلو تدل واما قوکهفانلیزسکك ناخ جادا ربددغلرؤاوتلاوءاوتلا عسهرسکلذو هرس یف ل جلا
 ۱ تہ یاس ںی رس مج یجرو رس و

 . ]| حداطا ناضقنی ا جادخ ی پف با اتکلاماب اہفأر قال ہولضلکث یدلا قو رولکهدهنمانعمناصقت

 ]| یناضعا هچرکدلو نالغار لب رسک ك لا دو یف ك ناخ ج.دفا_هلوا شهارب ندلو هکر دهقانلوش
 _ | قمزغوطدلواضعالا صقانهنوکسكااخو ہلی رسک ك ہمہ جادخالا رب درج دخیخدهسبا مات
 | جادخایدسایا جب تم یان بانان و:تءاجاذاہانلا تجدخا لاقب

 كيم دخلا دقاننا ارغوط اض الا ص قال رسک ك لا دو هلبت وکس كياخو یعض كی جد خلا یک رغ بارت
 1 | صقانیادبلا یدختدی دنا ید قصص ىلع ثیدح هنغودلونافوط اضعالا صان هلكت ٹكلا دو دوی
 ۱ iS ر دصم هنس انعم جورخ ہل کارو كه حرخنا قعگیچهلندتفض جوزطا ديلا

 1 و و

 ا ناکممس ا رسوم وج مم E ET جرا

 1 ۳ اس سوی و ۳ ہر رم جد |

 1 رش وافر ملن ززوا لادن ننج چرخ اخرا دیس راس | ۱

 1 e رح جوا نا ل عفا رزه چرچا دھو قدس حب رخ یار خا لوفتزولک نام ساو

 ۱ TREE جارخالا رونا :rt ے2 یز هبقف كان ارے رطاومهلتقف رولت
 ]| رازیدیخد هدولب چرخو هدهماع ردیدالربرب را یئجالب رسک ارو فف كن هه ةجرخالاو



te 

 ۱ مارا ابر گرا رولکدهنسانعفقلوار اطهلتفف جر حو |
 هکر دهقان لوا ج رح یډتبازایض عب ہرماض یا جرج قان لاعب رولکەدەنسانعم ہود قر اجرح و زاربد ۱

 له لب وط یاب رخ لب ہلواویارکتف هرب هې لوا هبا وه لنز وا یعق ہلواةعاب ندرب بولوا نزوا |
 6 تست ٭

 | هر ینیدلوا مج بر انا هج رح و ىس روس ود ةجرطا رارنوط ځد هنب رروا هزانخراثروع

 E ںیک ك اخت حارطا يیجكنهج رج هلن وکس كنازویتفكناح تاجل اجرا زاربدجد

 یا هچرحا لاغر ولکه د هنس انعم قلع# رطضءبارحاو من اداهچرحالاغب قن وف ههاك جارحالا

 هاک ید دشن و یم كنار وهلنبتعف ح ا لا هنسانفمقیبضتكمز وفیاضم ج مے کلا دیلااحخا

 ندکک دخ یراکدہد یشاب نالی لینوکس تانارو یر کس كارا برم مانی بلا كعا

 منع انعف یهاه ش وکر رکی د ی هت هنلسیزانورارکیدهننقسوفو ةن الو لار طاقهکر ان
 هنیصن ید نیم ن ددبضا دایص هیلکح رخو هنتر دتخ) هدخ سر کد هم نه کج رحو

 یخ كنار و یم كيم حیا ییجكجرح هلی وکیدس لناح و یھت كن هزه جارحالا لرد خد

 نیعلاتجرح لاق یاس وک جاحلا هلوا یس هتلح یلقجتوبهدنن باک راد باک ل وش هل ديدشتو
 مرخ یا اجر حكلظ یل ےب رح لافب ار ولکهدهشناسنعم قوا مارج جب رخو ترا حاذامہارلا بالا نم
 نوکس مدلل اوةي الا قاضی میام ولوالا ق ءاراو ءاطا مطب حیوحترطاو مر طاو را

 لبصا كج ر حو ج تیم وب ورک نوا بوی هک ها لوح ءازلا

 هخرشحور بوراو سفن بودا رع عهد ننیح وا ج رح دلا نزو یل ةحرشطا هنشسانعم

 یرافدراوض هود و کس تازدیجم داض ۇل ربك اح مهلا چ زاب روا داف هک
 هد اض و یف كناح جحا ردن مج لهض> کف كن همه اض الا ص نالقا ۱

 لینوکس كنونو ہلیزنسک تاز:زمه .جاضعالا :اهتدقوا یارا لا تخف لات فا وا بوکس
 ناءاشنمتدطنیفو هنالکلاب ی دوا سصع یغلاضغ بهت اادالخ 5 انسا لان قلواكانبضغ ا ۱

 ةزا ر نوسلوط نابهتسذا قم ةر اب ول وطه لدو ا تضع علی شو اظ فلا نه دقت یا وه رطح ۱

 كناح لا ہلوا فا ںاندنر یر ٰیراظا اکر ذلک وشال درا کالو 8 : وسنلوا٭ راب ۱

 بالا نم دل و دم نطل لاق نغاكاب بوراشیج دهن لخت نیا وکم مالو یتا 1
 بوزافیج ںیہ بالا راھوراساذامھتلبا مولا لات زرد ید هک و نیا شو وال |
 جولحاو ہلیرنسا لو قفس میلاد ناو دفادنهنهتسک ناناییهنلب و ردهتسکندیا اب یه ||

 كندشهدنرزوا کلا هکر دهتشت لوش هل بک وغ گنا زم . شئٹیچ یم بد لو یش عو ۱
 ها لرز افیچ نم كه هل کر دراو مد لو ش لپ سک كم عز بالا رررافیچنمضق

 تامالو یف كاج هالا ةديعإ ةجلح منهنب و انس لاش هنس اعم هرم ۇكى ائ

 ۱ ینآ هکر واوا هاکو زر دلکوپ تیم هني ز روا بویلغاب هني رپ ېږ هکر رب دورلجاغا لوشح رح و ضزالاهحو

 ید دهبهودقرآ جیوجرحیدنب ادب زولاو ردیعجكجوجرح ججارطا هلم ہلمص یدبا جرح

 ۱ هدرغخلوششعخ نرو لع نیرشطا هناوادهزمیزاوا ا وس مش زاوآ بگم |

 أ

 یدشارایضعب هوا شعلصاام رخ دنا اہک ونس لوشو د دنا كنم وللا رنک
 یراواندرظن تفدكناچوکی یزوک م رکا نو لع چم “ا و هدنرز وا ناربآهکر دغا وشة

 ارومحنزوک + حکو رر د هر هر ظد تفد رظنیافشتسا و فصاخ لا فاش دلیل اب
 كکو:یاف یاد دلا نزویع دیماه یت یهو دید هوا ۱
 خانم یوروک نی ويۋ ەل ۈگس لی و هبرسکناح مالا ادا دشالتف فا ذا لالا مل لان |

 ج

 چ جال ام او لو مردن مووی ےہ mw تعا
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 ]| هدنحوفءاب لذاب و یکی یدلک وه :اذئاعو لزب یجج لب نادیعجا تجار کامل |
 ناز وفا سر وضو ظ هزا هل دهچ لانو دام نوچ ماعم زرد وچه دش اب کیله نو
 ]| اوو هننانع كني حرك ددم: مات لی رشک سل نهج رسک ان ے7
 ندا تر دجى تان دولفور ولک هد هنس عم لس هو ر دک کی لف ساب بةر دل ام |

 34 اوذ هنس اعتز بچل كنة ل رف ےل وج 1 د نام ا .هنساسنعم |

 ]| هنننحاوو بد وجه اس تو مج بد وای ۱
 || دمورن لو مو فلاح ا اظواورادع ددح اووذ هدنوهج تا هماو بسا |
 ۳ راربد ی ن داغو راربدینع هدنعج كنب زاغ 1 یبیدلوا يج جاحر ڈیم اح |

 ۱ _ ]جا دلم اسهسک ناو ین يجو رودس ام درک همی ید
 1 ]| ناو نیچدفنک اذاهفاضالابلاتس جاوح ءوسنلاقب ییجتنهجاخ :جاوحآ ارش وم وم كحتاخ |

 | اذه اقا فرصت لالا جاوح یوتاب رت كلال تب بصنف لا تب جاوح تلق نب تک
 2 | الع ر وتسلا تالاب و برتضدف هنا لع نیونتلا فزص لدی فاد ادب ز بر اضوننمادیز براض

 ۱ | تی لاتبلمردنوکنوصکمارخ -هنلدن كن هنسکرب یی هنس کی ننسک كنزسه چاجالا بزضبا
 | فال هل اةجو نولوقي یو سس RI اح هل جوا ےل من

 ا بو آی عید دجاج لاعب ك مسلح لض ںیم جا ناز هام با

 هرا چاچو لدج یا جات لج لاف هتسکنالوایچب اصل دخ لب بیک کلم خیا ۱ یدتیا هل
 جا تن لناح ام تام تموصح لیکن حافلا جاضلا نسا عم لمر ومد چ دیلقو

 _ ]1 دی ك جاجا رك ناحویعف تامزنه هجالا زم دوا کئ شافکردکک لو لب نبسک ك ناخ
 ین ورکا نیمی می یخ من تبع لب: بد |
 أ TL EE 2م هج موقلا لعاولج/ اق دتسانجم |
 غف جدلا یکی راکدیدلج لا نمی لث تام من قاو داماد راجا

 اڑک د دقآ ملازم لس نوا رک بویکپ کهن یراکدد شو ل هجا یاکو دماغ ۱
 ۱ | تست رهن تجدج ا لاقبلهزوت جدحەلب رسک ك زج جادح الا, یدخ اوین هلن تخف

 ۱ الراحس جودطا بودم راپراتر عن ز وارد هنسنربیک دنحودنسانت )چلو لب رسک اح |
 / RFE لاق تاناکو عیذح هنب ززواهود لینوکس كلا دو ی تاج جدلا عج لت کنز مہ

 یاب وچ ہاوس وجدنا هبلج ت ددشإ اذا اتا بابل نمذجدحارجبا |
 ون 1و هافراذلاجدح هج دن رضی هچ دخن لاق زولکہد تال یل ۲ 1 |

 1 ۱ اتر ت کان زو لع ےبضلا۔ یجب كجا مایا RE دید ی
 ]رد یی داود لو جذنج ور دیس تالجرربهلبنوکس ك نونو یتض كناح جدنخ جدنا تسانعمیدحت لی
 ]| هبضف كنار لناحویعصكوم جر دلا. ةنس انعام ود هلو ردیمجج كحد نحل محق كنا دانا
 | فد کف نوک یمن حنلا نزو لع: دجودملا فنساخعم شللمآهتننقچ نابط
 ۱ 1 ۱ ایوب هصق هلی وکس دام دو یرسک ارو كنا ناج ناجا دنحاو هتفاذ اهچر دج
 | رستاک هنساعمقیشناکباط لب سکو یتف ناز جرا اربصق ناکاذائاجرد لہرا
 اب از ەتىش اک ارهنسک ندوکی زاوط نعد ةیعاا لامپ ال خش رنک ایم ناکہ اذا خرعو
 j SS نیلا را رن ٹل واتر یک اف و زرد

 |[ زد تماس يغلخ فتو دلو امر پارک اش فدک فندهلفاد مهد مع ات 3 ۱

1 



af 

 ج || یر یو تاب تماس تیپ رینج جان تامناو |
 ۱ تزو لم تبا: ال ربدیسد سس رپ دیس در یی اره ید ارلیصعب او | ۱
 ۱ دوخاب اک سو زد ترآ هنر ناسا ءازالا ف وله هقزا قتماصع ناب: هوا |

 || :بولموج هر روا بو یراق جت لب مبادا اھ مالکلاو بالا ج سچ ںیہ
 یمن :ز عاپ هل رش ناب و كز ەز غئ الا ۔ لی ۱

 : یسهخیصریغصتةدش طب رشتیدح و ردهنننک نالوا یو ون ێشنزغاب میا یدنبا ۳
 جا ات یک لا فتا هبضف كا ملا زدشنرویپ حب «تماجنا هکر د ہي عد جنا ناک

 | دج ميجا ۱ لطفا دیر قول دی دن نفرت خب ناسا |
 | لاس لبن كح و یخ كنا میم ہولواھدتفآ ناف ابر قبور دلافنزاوآ کیبل صفا

 خان دشژ اذا لے عبا وشل دخن بج و یخ کنان مانا لام نادا ھیچ
 لی ولت REP دروس 2 ل

 جور دفن تالاق یو ماوآ ت ا تما
 دوم ولت مارا مدعا دال بیم تب انک دو یدتازابضت و تب اطا |
 جرج | لولاك كنار ES خطا( ما لہسف )ساسانی وتو ا
 بابا نج رج ربط ان مال جرج لاق ا تنور ضت ° چرا ەن ناینفوانود |
 مرام مزاج ناو وند یوه مالک چ ربو هتعس نم بر طبس یا |
 | کز دەپ ۇش برج ید تادیرد باوا كبك دہربلوش جربو حلا اب ن اذکن ددوخام |
 | نوک دو بتاج هنس انعم قق نل ةداجلوبیخوط هلن تحف زکاۃ را توا لم اط |
 ا جرج ایر فوآ هکر دو قد لوخ ءاز فصل نزو یف راج اجرا یر شاشلاو ۱
 زک کف ی ۶۶ذ

 اچھی SEES دور کک ۱
 یا لج رف تلی بانک ةیلج لکی علاقب زرند ند شان و نص اس و شی ھر 5 ۱ ۱

 دج رار دق غا توشیش ق راف كن هودندهطوا ن عارى هبشدافوتوایزاکن ی نکیدفاج | 1 ۱ هلنبقف جما 1 (ماخا لطف هبل واتت یی عبەبکد هنسنوب می ھدکر ردنج و لوس هج اللا ندیعج |

 رم دامح مارا بان نجات واو گاو نہ | 1
 اح يلا: ہود ناب وا ےصرم نانا وار کد هلی سبک ار و تم تناح ما .فعضلاور

 انس یجب ناراض یب اخا یس لباو ےس لاتی موج نوه تا یل ا : یم

ETلاسو  
 ]| 15ان اوه لا طاب فح ل افن رازبدیندهغنروا خججوتبمکلآ برو نام ست

 چ || ةا تخم كل تجخو دنس انعم يص يلا iT جا
 || امارات مت تر ساذا اج ہنس لو مت دهیاری هلو واک دا

 2 | الفون حالت ززدیدمکلکبوراودناب منکر خور
 یو نا رک مع ی فی 1

 | یا چوغ لج ر لا دوصقم جو ۱ یانمتلاهفوش سک م دا فاوط ىيا چ چپ فلا ٠
 ||[ د جاع ببب كف نانا نوتعآرطش تز زض هکر ولوا اکو نییاعاوط ندزعک اطادوصتم |

 سی



 جر

 حت

 : | كنبعو یخ تاب یعیلآ'۔تسنک شراب ناف هبینک تانیعو یقف كلاب عبا و. هلی كنعو |

 و ساس یش تام ةح اسلا حر هردلاش ۱

tr 

 "قوم كو یفانیم جوملا تان بی بله رک یهو

 1۱ كەم جاعنالا یشلا فعض نت نطعبل ! یون ناک الو لا نیمی فسا ۱

 || كدولبلیدیدشت 3 ینضكیغو لن مد + ےہ مبتلا 2 یک قفافتنا قم راب لوکس كن ولو یرسک

 .[قورونب مرکنا نزو ىلع جتا ان باهم ارضی وزدغاب یزومعب یا ||
 | یرتوا ندننیدجا هدایز ی زیرلشاطزرا بد ید رابیر و رومغن عيا ھت نشا طلاب لاقیقمراب

 || قتراغاهلستمص .جولبلا :دنسانعم یداولاعسنمیر ٰیرہنالوا کیک كةر دهل رسک ك نيج تالا ||
 || كتاونو لی رسک همه ا .مالیالا ءاضااذالوالا باسبلا نم پی ےجصلا یل ؛لوقت هام ارشا |

 | لاير واک خد ہم انعم كلو ڪڪ عل بت ور د هنس انعم جولب مرکنلا نززو نص لاو بنوك ۱
 ۱ | ك زمہ جال ودهنسانغمتشاشب تشاشههکهساوای ور هداشک عیب نھ و تو ادا نالف يل ۱

 | تانکر ےکنالوایسوؤرٹن یس اےس لاتر هتسن نالوا ضاوەدایز لوکی کناب و یف ||
 كو رس مه جانب الا میلان طلاق نو دلو ضا زر دلا یاد دقح ۱
 ۱ || كند هلیقفو نبض شان دیک اوما" ایا جالب لاقن وا اول رسک ك مال دع نوکس ||
 ]| هنلاوا قج1 یس هرآ كشاف ىيا ةي دوشم ایا ارلاقن قلنادیآ نالواهینرخآ ||
 | يتو د چم ادو ساوا تج یرادان یتیم نکا لا نیب ئام یا لم رلاسف وذ ||

 ۱ و یزویدا يم نادنکی دید هججولا لب ناک[ سو هیلعهلا یلص زکال ویر ترضج:ۃاینفصو ||
 داو قچآ رد هاو فن رف اضا ههچ و كج با کت هنسانعف هچ ولاق نلٹمرنکید

 دو ین فعلا .ردشملوا تبا ور وبد یدباولشاقەماح سو هیلعښلا یلص یا زی زردلکد
 سم بابل نهج اهن گلاب نلوالزوک ليقف كلاب جا قہ وذ لجن لاني ننیخهلیوکم |
 اواانح رخ چو مجوز لکن عامه لاقدنسن نالوا لز وکم لب رسک اھو یم كن.

 | ھا: .هنسک نالوا اج رف, جم ا.سبسو هب حرفیاعبا را بالا نم ہی پی6 لاق رد ی ||
 ۱ ات اوکسکانابويرنسکش همه ,جاہہالا لمس ادا قفل زمالاذغ ن6: لو غن كمزدنوسب ||
 / ۱ نا يباذا ضرالا تب لقب قوا لذوکی وا لب كاذگج ابو نرس یا نمالااذهنسها ||
 ۱ | رد نیر مم ونو هنسنز مارب و لطابرفعج نزو یلع جرا قلو! انح شمازجالا نزو ىلج خابتالا ||

 | تفتفنا ذا٥ ,جت اوب مهیلع تجاستا لاش كعيا هسط احاب ودیا تباصا الب جای الا
 ملاذا قربلا ربلا جوبت لقب قمار دلی هلب دب د شتو یم کوا و و هل دنت ج جوتلاهاودهیلع
 || جیالاو دحراالا | (هن لصف )و مہنممادارشب مت لوقت كا هبطامالب جوبلا:فثکنو
 | كيج ةي كان جرلاومجلا ۃوبمی وبمیراکدہد تر هل دیدشن كېچ و یک خده دنسنکن اك بازو كن هزه
 | || مور شلف تیاوز هب وپ هک دیظفل نر یربظن كنو هدب رع مالکور دشفا وا تراکح ید افت
 . ]| كعضومر دو کس كارو لف كن حجرو رد هتسبانفم شرک نااقدیزعرتولابش ر دهنسابنعف و لع
 1 لا ہدج رت نینلوا ات نالس رابرت نعت ةد ماب ال زب یش الا فار جاوه لن فو ږدیم وا
 نیم لابا هنسن نلیکهش هاب جالا رلهسینا تفصو نارد امج ك هتسنر ریدر دردابندناناویج

 ]هیتلر یا وقف شنا كردن عکتا نزد نع عرش
 .] لانا جت ماعلا لاعب رد عج كج ان هل دمو یرسک نان نانهتل)سیلف جالا هتلااذا خوتتف
 || ن ویقةل رسک نەبنانو یه كایل وا ءزمه 211 :یزاوآن او نوید هلیعخ كام : ارت (هاشالصخ

 سک كزمهو یف كا جاوا نؤیق یم غاچ داش ا نیفوپیدجاوردسجج یرازاوآ ١



 | ند تنگ یتا یدتار ارقا ِنیتاز نیفلا پول ظفلت هلفلاذکهنسک لواويدید ردد و أ

 | | جا ردکع دکو بو هیرشطرکصن دقدلامزغا نوم خو یدبذرذ نش هند تبع اف |

 لار خج الا: ۳تا زو یزولاعفا جاالوب چک یب ہہ ۱

 تاج تره نا حالا مغان ناجا اجالا (الا لصف |

 یت ك ناب جيلا لا طبل مع هک زبد ید هیتسک هما لارض لوث نمو یش وغاز وبرخص || 1

 د هوای یوراصخ یشتناکر دوبل موهفاتلاس اویدنلوارکد میکرد دوخ ًاعندحرب ۱

 ی ی رس کک كز ره مربالا حر الا ردکمِاراہظافاخز ناساحو |

۳۰ 

 ۱ | تندرا رک وزریبیرر رجا رف روجر ا ا لم نم نه
۱ 

  RR TASكنار وفكره یرالاوهبنوکس ك نارو هلی كنءزمه خرالا |
 | ا یاب اهاذ|مجارلا با سبلان هاشراواج زار بیطل جرآلوقتردقلوادتشم ۳ هحار لی ط لب رنک یک

  7 REFEمس ت را ذاا رات موفلائیٹجرا لوف قمر دنق بودہاارغا |

 ١ هل رکیزلیدید حجر وفدج هبلاهز حر ومن دلہنؤاوردکع دکیداسفاوارغا خد شیر انکی کت شرا تھ ۱
 f | ددداكرېشر ر رب ەدسىراف هیدیدشت كنارو هلت .ناجرا نوید ردتکلابیب زح شنا هد لغت ||

۱ ۱ 
 17 نه چنالارد وا ور ند زا منصف جزالا روک یخ دهبي كنار هکر ولوا اکہ درا ا حب و ||

 | اف لضاردسدوبو ون لامشتم اس مه اکو بازمه هاکادح اون ولو ایبیحاوابتطیا ||
 اعاي سلا لاقل وار ا لباقف كنا ملا لا ہلِسانعتت عطا ناول ان خوم ءار دا بهای دلی |[
 هکتار لود تو هکر یر|وطیرم خو نعط)ذ رابه لادن ەكترودواھقشاڌا |

EZS |تنا لاقرب وک كنونو یر دک ہاتھ جاصتالآ"  | 
 هدایزنمنات ابن تز کک ناخ قیعناهرصاوخ عتتواف تشهلا نم ندا اهقتفاداهالکلآ نمکتبشام

Nوا خال نوا کیو کن تاژ و  

 هک دہ زوکل وشام دمك قلاو ا غف ك ا ءال یا ا
 آلن ماوننغرش تیدح کش دیدآتعر هلن كن ةا ءا نیعلا شو
 یف کباب میان زا نوا دل یایبض یا ناشر دهتسنو هلوکع تاج هدننامو یا

 لجزالامق ەتەر قا نک ار و ناک ازم تباغ مگر دهن سکلوش ةجاعلاو وكس یو

 1 رفع نازو لعل توکم كن هم ءاحهدنرنمومل راف کئ دھجمذاز كن حرا هاو جاب ||

 | ترد دوتعاکی کد وتعدنرابروابینکر د نالوا قلا تن ےہ سس |
 | خلا هئ انعمراب زوقز دی نج ذهن وکستالاذو یم كاب ناخذتلا, ؛ ناربذهتسدر وانى

 || جابالو هتم جوربلا هننسانف نكر و ی و با ور ا ۱
 0 | عور قمنکو لول لاترد یخد نر نکل اصل اضح هکر ولواءاکور دبد كر هل سقف ك نوزه ۱

 تاجر ن« رشا ل اقر دیا كثب غوا فورعمرب ناجنرب راد ی خد هراس نالوا هدر وک وربة دبش
 ۱ را هوا داغ هنتسنرب ندندآووس هک لیزر رذکجاةطاحا قداوش نیاز وک نتف جرب
 هج واز و کج روهلوارهاظیبرب كنم زوک4 هکر دنروعلوش هد تالاو قزکس كنار و

 قوانین تاکاذا جر بم بوت لاق هوا کد وک شش هکر دشناهلوش جربلآ -جربلا در یسلواهرزواروکد دم

 نیر هرو هب دد تن لا ولنبتقف جر كا لوا ذوات ند نالوا ہلال نوک واب

 د هزروا ینزورفهج هلو کش كنار و یف كاب جدزملا هنس انعسهض بد اف كج هديا کي

A | | 
 ]تفت بلا تن یہا سس

re aneےک ےس وس ےس حت سس  

۱ 
۱ 1 

 چرا

 جرا
0 
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 ی تو ی و
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 IEE ہوا قاراط فا صدوخەنو ہوا موق فاض نب ربەکل رد ہژلاعنلوش |[

 تراوتل "هترویلغهلخدا تاب یر اف شر و یس حرف تروتلآ نالقاا

 ود فلاو هل لواو ءایعولا ور فرا مو تصوالاش روم فارس اتو ۱

 ل سس هی سس

 TE د راک ندازباک هوئر اوت لاق قلوا ثراو هرب یر لب كنار و قع كن
 1 | || كنسهلکش طو تاعوسبقهروام یر مل اب اب اوکسكناطو یه ك واوا :ثطرلا یدلوا تراو

 4 د كواو ثعولا نوا ات ند:ظخلت لرلت قوا نک ا قبس قیر داهفلل دوخ ارد

 سه دولوا ولت ك ںوبمدنآ ولا ی با كناب رو بولوا سهدل اربشکه کر درب زود لوش هلن و کس

 : || ثایمیالا لوا ممل اة نكه کز دنزوع لوشهلینوکس كنبعو یتف لواو ةضولا رد هد هکبکش هافوا
 || تیکسلاقاو ثعولا ی اوعفویا موقلا ثعوالاش قلوا عقاوەر وامن انلوارکذ هل رسک نهمه

 | یفلواو اولا - هننکنالوا ناصقن هدننسخت هلعضكنیعو ہلبضف كع توعوملا رفستفشم
 | م وفك ود هدبعلوشثاوو هنعلیلف یار طم ن٠ثلوانہاصا لا ہضم انعم لیلقزآہلنوکس كمالو
 اب رز 2 هلوا دک و دربضوملو را دص دوخاز هلو مقاو دص ةالب دن
 3 هنرضادا یناثلا تالا ناتو ەن هلو لاق رواكەدەنش انعم نرو كةنغ ٹن لا دفع ڭلوالول

 || یدتارلیضد قلوا.طالتخا هدزوس لبعف كناب وینوکس كانون و یف كنه ثیهلا (ءاهلالصف

 | اغلا تانه لاققلواقلقشدراف لینوکس کلا و یتخ راہ تها للرب د ہدید شنرمآهینه

 موسوم هنسن زا ہدیان هست ید كنابو هدلواهلبنوکس كنا كناه ||

۱ 

 ذااجا وب ملظاا جا لات ی هود د دشن بج و نفخ ننه جالا یو |

 [|زولوا كغ ؛دیدردشراف هنبرب یربهلغلوا هن شیر یر نعد ةغ رپ دتلسرااذا پالتو اهر طن
 2 5 ۰ 9 نانعدقجا نودرفلانزویلع تولهلا ظاذا اولا تېشه لااقيرولكە د هنس e بو

 ان تیهلا هن بک نال وا ر جاع هدزوسهلن ہلمہم لادو ہللااف مدقو یدید ر د هنس انعفم دق

 ٰیلہغرول کس هد تابش شا بسا بکرقشغابڈا ا انایھو ايه ەل تھ لؤ ەت
 ج کس هشد# ی یا ہا كباب ویت كناه ةشیپلآ ىدا مسا یب

 : ورک اہ وک . ٭یرھولاعاععلا ةجیرت نم میلا بار #

 برع شعب یدشلالملتوروب ارولوالدیندان هد غم اب هک ك رک كلبالوا (فاالالصف

 ازل !ن میت ی دتا مدید كس ند ہفت ب نا ولیفلدنندهددنشم
 ی مر تصور ابی ءدیلعو ویدزا یب دی :رهویهتفهکالاحج رهیدنیا كش ندندقنف

 : :هک ولوا لک تر لا نیم كن ىنرب وران دبد جرب هد رب وراندنذ
 ھنن کرب رک برو از دف یب لب هلرانوبو جسم اوتهس اد یسا و كس المال

 الا شا ہلیز نک کیو یه كز رده حج الا رواوا یو هنسلبادرلامعشماوب
 3 او مر دنکلاب رک نزو ىلع ج اشا لوألا بابل نما مونا تحبالافیدنسانعف
 وا نزو یلعافصفباو تجف اهنج لاب یهلکابازحالانزویلع جامالاو م رکگانزو رو
 مووی و یف كرم مجوجالا انانار اهل جا لاقي لربدیتدهغلوا یسازدنوک دنوک یو

 | یکلپقلشوق هلا لمم اسوي د فرخ هسلوا قیفحت هئس کس وسنت رك ناخ عن هوتا قش
 امام ھل قو نیسان طالتخ ی کج وله کی مه جالا فذ زاوآ

 آی کجا لک ك نهرمه مامالا ند هل ین تیغ یعب لرد یتا هرج تا لحد الا
 ۲ ا ٰفطوصلنتمع جوجالآ رم علم یا انا ءال اة ىنا ز طلب یازده اجالا

 ۱ بوده نبهیبوجأء وچ وج سکوی فخ حو جاوا 2

۱ 9 



 خد حوا هبق ةنمنهلارسکی ثرالاو اسهیفواولارنیکپ نارو ادولاوثرولا ترول اناا ل ینا داما
 نوع دلوا عقاو ةرسکو ءابنیواو تافل ویا مار 1

۱5۹ 

 | ید ٹخ نالف یرخیدتاارف سو اکشآی زور نوفضا وکیل هم ۱
 مموخاسیرایطعب یدتیادیعوب نب ودیا بلطد دم بور تاچ هرانآ نخب هنسانعم ٦9 سیو عت 0 1

 ۱ | نا یغناربط نو [ قوا هکر دناشنلوش هلیرسک جو یخ كوت فيلا .یدید زد هلا هجم نبغ |
 ثاسالا هتسانعم بلقلافالغ ئر ةا نالوا کیا نالوا هدنرزوا زو هلنبتعم ثلا ن ردبامج هورن |
 ۸1 تک كنیم و یرسکاازجه تاصتسالا یل بانطا هلبنطر دمج نل رضف تم ||
 هیدنسنر لفت :وونلقاندلفت ووز دیک ڭمزوغواةلبنوكيسكنائ افو یف كنون یا سنا كن ضو

 نایفوان نوسفا نعي الا و لو الا بابلا نم شفني وتمسقاراث ثفنلاقلِراب ؛زغارادقمزب ہروفوا|

 کت ردزەنکن دبا رخ“ لوشدقعلا یف ەلیدید شىن كنا یضهكيون ڈا اغتلا:و ول اتم دیدوزفواهنک | ۱

 دبا نکنناخرروفوا نی رهز نالہ: نعي تزکنآذا مسلا ثفنن ةیلاورارروفوااک| یخدزاراکود یا |
 نعل ناديا دیال لا فو راربد طشن هغمرصا هل يس زآ و را د هغ5 وص هلن زوي نالہ نکنو
 لاضاخندمروفوا هکردمنلوش هلبع كنون .ةنا فتلا رواوا مزال قمولوض ههنسک نالبنوطیسکوک
 تن كیف یف ەنم قباموہو ك وهو كتیطعاام اوس هنافت تلأ سول لا راوی دهد هیهنسن نالق قابهاغتور ولوا
 رد هقئاطرب ندیرع هناضنونب رارید هنب را هرابهدرخنالبروفوا بولافهدغاثاکاوسم هات نعي
 | كفاقو یم كنون ث ا ثتنلا ح را هتفناذ تیفنمدناقنالینآ آ ندمراب هلب رک كنافویمفلنون تین ثیفنلا |
 | هلي رك ك نون ٹکللا مانعب ناقتالاوتیقتتلا تعرسااداثقناتچ رخ لوقت با تعرمس نوک |
 هکر دیمن كلجر ر ثکنو نوچیا كا سا بیا بوربکادارکارذفمزوہ ینیزلیکسا ؛لراطوازوا٭ر | ۱

 ا قلزز هرس ڪڪ وا نہ ثاکت الا یمزو هلن بف کنون تکنلا رد تکنلانریشب

 | یکی ارصنا رولک هدهنساسنعم كمنو د ثاکتت اونا یا تک هد م لاو زل ان

 هلبرسکت فاکو یف كنون ةئيكنلا ٠ املا فرصنا یا ی رخال ٹکا ةن اج نالف باط لاب تب ||
 هلیخ ودهعلا ضقنبیاموقلا مف تکتیدبعص ذطخ یاةیکیهنهلاقب هنسا نعم طعم ناو |
 نالف لاس راربدیجد مس كنهنسکرب هنیکدو رولوا كد میظعرماهیدیدشت تاطوہلبض تاج أ

 یاهربعب کت نالفغلبلاقب زرد هساهنكرودقم نالوا هدهنسنرب ہئکنو سنایا ةلکلادبدخأآ ۴

 فلخال یا دّفذکئالالؤق نالف لاقل ام راربذ یخدہدعو فخ و هذه لیکنو رسا | ىق ەد وھحتی صفا ۱

 پولو! ناس یدنوا بل هاو ویا ترومهدلصا کر تا سک كا تر واوا لصف میخ ا
 :یشلا تنروو یبا ترو لوقت ردبلقنم ندو اوات هلی كنان تارا ۔ازلا نوتگغید)وا روسکم یلب

 ینایضیدنل اوافذحنیغلوا مقا ودض هدنراننب وا اونشپ رد ناتن ام رسک هنر زیدلوا ظ ۰

 | د دعت نخب ہلیاتوەددعا نعد هبا هره یمکح روم او هرکصندنآن دیس کی دتا طاس نود
 تلعفهک هللبل دویرد یلصا كن هلج اب وز دلدب نداب : هروکدم فوزحارز یا با دی | 1

 یدزالوا هوب هلو | لصا باغ هفیضرکار دزابسهززوا قز و لعف یتسلج/ تلوفو تل وذو ايا هقو ۱
 ارز یدلوا طقاسواو هدنب هلک لجو یاماردیلصا نهج هلت ابل عقب هکر ول وانه اط دیو نسو
 ی وعملا ارخا نگ الایدحاا رب ریدل وا طق ساب ندرنسن وندرعیب وردشلوامقاوففومابنبواو ۱

 كن دن وا اس ند طب وند عسیاما رربد هغ غاب نکیمیمت وعید لوا سو هدر رولوا | ۱

 نالوا نانلوازکدیسلوا طقاس واوەدرانو سپ دردی 1۴ مه باب هکر دیزتوا دیس رخآ ہو |[

 ثارالا ںدت اجلاس ن -هدنتف قالتخاو كنتلع ار الوا چ وهند اسف كل هدعاق ||

 دو î ردینج كراون روا رول هو یا روا لا كفار تار رک تمر |
ais REN 1 

 2م تیکت دم
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 هنگ iy ی | 7

دعو وما سل مف د درجا ویا ٹینا وو ۱
 نهم و طض ہت تل للا لربد حد هک اه 

 تم قلتارفزونھٹکملٹنحو زر دادا تر اخ ||

 1 هتفداناانآوموانوم هوم" یشلا تم لاق ود نوسنلضا قعارب هب وص یی هنسدرب ثولا رؤاوا ||.

 _ | ایگ[ ةیق وه ثاھنفیشلا تم لاف یفلصاهیوص تایمالا الا زار د هغحاربهبوص یی هنسنر تانک فودو |
 ]هو فخ لایه یجب كنار کم نو بلا رز هد دم کما ودرصخ یه املا 3

Eو ین ك نانو نصف ثا ر ديما كز اجر هایم رو دهتروع نالواهبا تلات روا  ERزره  

 اس رو دس الا یشلا تشلاقبردتفل هد ثومرارددغؤلصا هیوصیهنسنرب ||

 ۱ لاننشوا کروا اب تیوغاتد شر وضباکاهکزربد هوا لشاب لغو لطف كم ںؤغملاو ||
 هلن کس تفاکو یخ كم اكا .هعرصفرط)اهناصااذا دیس

 اشنا و ككا

 وج موم و صور و یا هسا مردن ۱

- 

9۸ 
 نرم ےس lr wam arn A حس مم سج تیسعمس تور

 ۱ 1 اوم 2 لک دتر زر فسا ختنه ند سوز تاو را |
 ۱ ۱ رم وم ہ دار قلا ثرم لاق قهارتهب وص ویدنوسنا هزانو نوسنلضا ندنسنراهلبئوکس كنازو
 ۱ تورها ےل فردا وموهتنل نصب وضو يد نو شذ هات قەقە دوها ذال والا ب الا نم
 ثرهو هلا هلم لادراز دید هدرمهدنلک رم هکر واوا هاک ؤ هلا لم مآ لسهدنسرم ر دتخ)

 | ولات زغان نیا دهبضایبضلاشرملاقبردکعچ بول یزغا ن غامر: جلو |
 | كب تزاملاہاؤام دق ٹا ہدموصخ هکر د هنسک ل وش هلبایرسک يه ترسم ا ہلنفاوغنسخ
 1 سس لار وطا رض نادر لوكس لانیضویلبضف كوم تفلا رد جار عاللقف

 | نبه ثفلا رولت مهرماه نا

 ES ric Nh و انه ماش رم ناک اذا ثغم لح رلاق هتک نان و شرب س روک

 | رس كلك نیم شکلاو ھی کی تکا [ عسالاولوالا بابل نم ٹکعو كم لافي كامن

 1 | یوتنک ك۳ وکلا ت لتاذا تک لوقت لاک لبد دشنو یم كفاكو هلنبتخف نکلا راد مسا

 ۱ ۳ RET اونم بنویس ناو

 ۱ درک فا و یتیم تیکملا هنس انفع ك غا ص وطرد ازا

 1 ie NRRL رب دهکعلکآ مولت وا ولتم یا اکمل
 1 فالو یف كم لوید هز اقو هل هم اژوهلسهمءارثنازرو نیزر یا ٹک یل جز لا

 را لا تان هلو ملت بنا ذا مالک ملم لاق قلا ناکوک هل زس ونا ك: دیکر لینوکس

 ]زیقهزد ینکعادنرفیمدروخنانروک الی
 0 ااف اد9 زراو مدتی داش ماتخا ین ارفنانلوار کز دا یم ضا هیلوا

 |[ توك تنابو یه کم تیتر رو تن الق ترطمادا ص الا تقلا قلو ا قشم وب هلغعا رومغد

 راك اش زاری د ید هنسمز ص كمولط ٹو ءاشفا اذا لوالا بالا نم هش ثیذحلا یل اف ا

 | لئئاش ثب تن لاش ٰیمزاقنللا یر ثنلا(نولالضف)ودشغارور٭ همیکت لربدغتلضاہروض

 1 ]رم توا کلا قال هللا : ديلا رفحاذا لوالا باسلا نم اشدن شش شان

 ۱ علاش یربخ هلبخف كنون تلا ردقویمانعملقثسم كنيدندعع ابتا ٹ دن تبخ قار طاق

 | ال اک دردی وقت وی كنون تبقا مشداذا قالا بالازم
 ۱ | كارلو هلاک ك يجو یف كنون نه اضبا یناثلا بایلا نمایش ٹن ید ثلا قب
 | رهام وقل ثبت لب یداو خاک درام وشر ارادی ند

 | مس
0 



 سا

 لاق رولکهدهتسانعمقءراضوهنخ انعم توقيف كمال" ثوللاجوهیاثولتادةقان لافرارید ۱

 نافیاتولب لر ان ال لا شازند یخدهکعارودواهبصعا ذااولاھٹ ولي از یلعت املا نال ا ۱

 ثالاملاشنواکهدهنسانعمع انتماوییدولب یایبتولینالف لاعب هنسانعماحکل الرب دی خد نمو ا

 قعحشالوطو قعّنراق هلنوکس كمالو یرسک ك« نبه تنابتنالا نسیتحاام یاانالف بلغ نانالف
 یدنشمراصلق نشان: نعد رش لا سر ناتاویدشراتهنبر یرزوما نعي بول تُ اتال اق

 قمردشالوب مركتلانزو ىلع ثیولثلا ءاطبااذاہلم سیف تاتلالاقب ںولککددنسانضم 0
 كمال. ئی ولا ہردکا ذاءالا تول لاف :رولکہدەنسانعم قمردنالوبو اهل اذ | نظا هب ای

 ۱ نوک كيم لاا و و ابقهرزوانزوتلضپرسک# لواوویت 3

 س

 ل 0۳ TE لا نیب ٴاخزسامبف یا شولا لر وهلان لا | 7
 ہزومغل : ناب نوک دک ایک کالا ده دوءانول همد لاش هغاب عالم هکر درومفیلوش نوک

 3 وسکم یلقاعردشملوا بلف هاب واو هلوا شا اصهس رب یر هکر دن ان لوش هلب سی لب رسک کمال :ثبللا نارد

 || ثالملا ال نیک درارب قج افص ودعججەل رسک وا ووهلیخف تيم .توالمآ توالما.یرتواندنفیدلوا |
 دنواللاو كالاذکر دعجخج ثؤالملا رب دنوالم هنفارشباموق 2 ندیسوب ردیدرفكتوالم هل | ۱

 هلن وكس كان ناتهللا.هتساتعم شطعردمل زس وضعف ك ناه و كمال, نانا اضناردعچ
 ىا ما ناچ تىت بتل رى مۇ كفلاو نوک قاف یف تامل هال هنسکنالواسوص ۱

 اعا عو ل خباز بابا نم اہل ملبث هللا تبق وازس وص ہلغیفخ نک اہ هل يف كمال .تاهسلا
 ی ەنسفز اقچ ناد ندبعندوخاب ندننرارخ ٹاک ت الو ىترارح كل زو صر لب كمال ٹاہللا ۱

 اولش کل تہ لاقب یسمزافج ناد باک لا یوکس تنه عفت لرد ||

 دت

 رکاوز اف شونو رکصندکدرواورروا ك سليف هلجن هن زز وا باک نسر کا

 سپ نکر واوارک رش و نکر اقا زا ناخ ندم واښه نفت سب رواه ن واوارکرش کس هلجخ | ۱

 دنیا میا وک سیال ,وی ضم ال تیللا رراسفچنادبولوا ضراع قلزؤصاکآ هدنلاحو||

 ۱ نالسرا هلبعف كنابوىمط كيه ةئباللا زلوآہلغماررعص یکسهک بد هکر وال وش تيلو هنا انعم || ۱

 ۱ یکن رخت اوربا مس طفل 1

(۷ 

 ۱ دیلغلمحتنالاعت هلوقهنمو هسل وا عقاوەبعنہکنِ روال همتا یی ان وا ی الا لو |

Rj 1دار پشر ن  E e Ekلاق ك زم ۹ اھ  

 اد بش همعطا ابر اشثم لاقبروناوا لامعتسا تن هزل م كع دید هنس اور ہک را

 یرسک كنون یو حمر وچناذا ی الاغ رولک ی حد ہدنلحم كع دىيا ما طو ید رەس 1

 ہلبادجہ*نیشو هل دهم ءار عشرو امان اونو رولو دیوان کی تم سو |
 كني 1 لا هیچم داضو هلون زم یا خزر زرد یملا نم هدانعموبو ردقطاسطو قرض ۱

 كغربدو هطلخ اذارهرما ثم لاق ہنسا تم ظبلخت قمر دشراف هلن بن وک كنيلو ءائو یف
 | بوکتچورابا نمبربداو هب لسیقاو هک ادا هزمیمو ی زا لقب زولک دهنسانعم ۱

 رسا هل کف كوم ری از ںیہ E FE هلن رتسک كي تاللا هسرب ویب ورب ڪڪ ۱

 اب تستی ےس

 ۱ خد شم هک دشدر دنفلورو شبشحوا لیننانمضس انا لوالا بالا املا رسا

 عاب ہدنرزوا قیب عی مسدلا ضیپ ہی لعراصاذااس ِثیەیرادش ثم حالا جمن ضعب قو |



۶ 

 ثول

٦ 
 ذا

 " أ«ردننکندبام ول یرلنآ نس ینعی سانلاةکالل مت را یاعکا تا ا لاف بدید هک اضرع
 | لوالا بالا الاب ثعب الف ءاچب لاقب كمکچ لطف كفاف فلا قلا (فاقلا صف ) كسزتس ۳3
 | بل تونالب ان رفرسبو ان رقلخ لاقنامرخ ع ون هلیدم كفلاو یمخ كا ءانیرقلا رٹ یا

 | دنا حارطاوارربد ار فمامرخ نالواوب«دلاح ینیدلواقروف عیار بیر !بیطاوهورفلا نم

 | دیبا رج ور دنفاهدشی رج هلب دیدشن كنار ویرسک فاق رذإادالبزارہد اثر 3

 | ثانوی رک كەھپ تاعالا شعدردیریغكنيهامرام«دب رغهو شک درد یهامرامتب رج هدام

 ار هدتیمانعم لَا شن قوح و فسا داهلام یف لجرلا ثعفا لاق كع فارس. اهل کس

 ةع هل تق لاب رولکهدهنیسانعم كمر وزآیدتاربضعب اهلزجااذاةیطعلاهل ثعف اش

 | وا یبا لبافو هل و هلبصف لنهلمهم ءاحدنضحو دادضالا نم هلعجت البلق ہّرطعااذا نفح ہل تنفح یا

 | كنهزمه ناعقنالا ناعقنالا| راربد ید هریک لیسوهرنکر طمهلپ رک نیعو یف كفاَق ثيعقلا رولوا كد
 ۱ | ذعقساذاطباخ نعهناوهلصان هملقن اد ثهناف هر لا قع ودندنلصا لن کین اون ہیک

 ا یک دضرمر ورم فا ِثاعقلا ر دغم وق ندنلصا خد فا عقنا کی کف عن هلصا نم

 تو دهنشلوا كش كنجاغا لاوسم هلیصف كفاك ثابكلا (یفاکلالصف )رولو صراع
 ورا اذاعب را بابلا نعمت ٹک ل اب قلعا هجم ار بولواربذتمتباهلنیتصف ٹکلا رب درب
 RE کیا :!عہازا بابلا نمناک ی ڈلا کل اقیەنہانعمنف انکی وإ نلافهنسرب

 را اهانه اکا قع جج هانکو نكه ی لاش لاقص ناف ما دم اغلاو هل تغ كفاک ءانکلاو
 | قبصموقو انا قدم لجر توق ل نك م وفوطثکلجر اب می نمو اكا عضب
 _ |3 اغ ااو بلال قاربطویرهراب شال هلب رسک رافاک ٹنکلاو هبضفكرافاک تکتکلا
 || بدین كنارویمش كفاك تارکلاراب هغارطومراش اط قغوا ید او شک کلا و کتاب
 هی نم قلواءدایز ہصغالب:وکہ كنارو هلیضف كفاك تیرکلا ردتوایراکدیداندنک
 ۱ مک ہابنعمولپ سک نہزمہ رک لا ةقشملاهنم غلبو هیلعدتش انا ل والا بالا نم
 1 ای ا سار بو هرکادکلب زمرد ہرکیدتایعصا

 ۱ ف 8 22 ابار واک کرک زہ تازکالا ٹراوکلا ټ یل دفوزدشغا

 كوك دزپرولیر ًاضهچ اغا هکر دنوازہلنین نو نکلا نسرین

 دتر ٹثبالا(عاللا لیصف ) هلبا ؛زممه ہدنلوا رد نوشک ؟اراپیطو را ربدملکاک !ماوع
 ۲ ایان ر ن ایقلاراغ یلعمبارا بابلا نم ی تیلببل لاپ ةب هنس اعم ثکم كلا ضف ا
 اتجلا اف رادشاو|مفاو کی هرزوا صاهدرمشو وکاعن بعت هیوای دعم لعف ن اقردکک
 1 :یرقو هنییک نالک اهلیربپک ناب وفض كمالاضبيا لا اوتیاللاو كبلاد اذ تاجاا یلع ن زوگ؟دقرا ۴

 ٠ نیک زا نزو لع تبلتلاوهلبنوکس كعالو یربیکے كنه ثانبلالا اہاقحااھتف نیل |
 1 ۱ ای 2 می ادا هام ارباب یک ك زمہ تاثالا انہلنونڈیلوانادنلبلالاَس

 ات یفوهمافاذا ناكا لالاقب زرد ید هل وا ممه درب نیل یدتبا یقوعاهپلطا ۱

 را نزولع لا علغالا مایا ماداذارطل تا لایرولکهد هت انعم لیکر وفایرومغنوف ریعم
 انا ول بم هدهنیس انعم عف دور ولکه د ونس انجم ددوتو هننبا عمل وا مقم كلاذك|

 ومالا ن ثلث لا کعاد درن لزانلانرویلع لیلا تان تجاح نج کالا

 7 ہرزوا قاریط قش مو انور
 ۱۳ يبن رو هب اعمار سا قوا لا ویل ببم مال :ةبوللا هنبانقم قمانغاخ رو

 || خدیعسرمت نما باما دولور ر اص ود

۳ 

 سم سس سس توست

 سم طی دم هوس ور دیم دو ی و تو

 دید



 نو

 مس خا اذاةبخاص ةعتسا لات قع انش ییحاصراب یکزچنالوا دنا هراب :ثا ثانختسالا'|
 كہاو ین لتیخ ناک نارفلا مارا تابلا ثا رخ ترخ لاق هم عو قلم ن ثرغلا هاواذوا

 نما سک تازغلاو نان لشانیتفنیفلا ضب ییآرفلاو GINS جآ لینوکس
 ةوسنو رغما لاقیرولک عج. ید ةه ی تر ثازغو یو كنابزغقرغو یت كارغ ||
 خودا نییزتهلمازنهاوجرازب ددشیافیص؛لوش .ماشوکج آب اج یر حاشولا رغم آرا لاو تار |

 قعلوا ةا لب ارز رادراسشا ن شالوا جیا لیدوضتخ ندلواجآ عناشوورواصا اس

۱ 

 قت اف ها وبا یاب هب رسک الو یف كلتیغ تیلغلاو تیلغلاو هلن وکسالنرغو ىف كيش تنوع ولغلا |
 هکر دا دفبلوش تولفمو ةظئحوربش نه !ربخ لک ای ناک اذاتیلغلا لیا: تالف 1اك

 ردعسا ید یت و زاد و بدل نرخ ثا تاۋ لازال كنیغ نوا تارانلاوتارقلا غ دنائوغاو بوق | ۱

 و و تعا بلک فر ره دنا الا ۳ ۱

۳ 1 

 دالملا وا ثاغ لا زولک سس زغال اواہہاسا اذا نالا كانا نن نضرالا كاتا لاش
 زا هبقف لوم تار بص كوت اغلا نا لرد یخ دانی ناخن ضرالا یخ هرازوالو هوای |
 نِالفدما هللا نئاف ی ثنا لا وذ ژزبدارت شاتۇتى د یجوا ك رائو ةب ۇلط !نزو ىلع تويغا وبغملاو | ۲

 ۱ هدنمالک اتش ام انخنانسعتسا دخول اششام اف ٹا اقف کدنع' ما تل

 رومی یر عرابشاه ید یوو هوا كع دیرغای زو غب ردد ر کب دنشنا یر ر دبش دوا ل رام یکا ||
 || بكف ناف: تالا عاقل صف )راز نیغ یخو اوم اسد لو اکو لوا كام دی درا قا آ

 || ئدى غرولؤاظاغ عا نور کما كا دنئامز یلتف بودبا نما ند کرد وار |
 : رددنکع ثفحو زدییلف لنضح هل رنک او یف كف تیغ 0 اش هدن ھآ لک

 زوده هکر دوت زاوط لود فیرکت زر قخ تان تر رر ور هم وا
 || ٹنرف ناف یدشاتیکسلآ از ناک دعا كا قع رب بتا رفتم تورا وا دک

 | رخ همت كالو یض نيج لج واس منام تن انشا ازقاهترفاو اهن الج موھن |
 | یرادقآنس نس هک را دان رفاه فاو اھت رفاهدنک تن رف یدنبا تیکتلا ناو تن یرافدوف ||
 | یی ا ترا فلو رولکن باتو ندلوا با ترف سب لاک یدک ی3 كاناژوا نکی |

 كيون یز 0ما تثاثفالا” اف او لات : قیغاط بوزوآیفتکم بن وکس تن ۱ ۱

Clفا اذا نالوا داتا بو وزان بکا ت د یملغاط هل  

 || ثلغلا اونا هالک رخ لاقي هنس انعم میو كلبا جا عز کلا نرو نع: ثنرغتلا تیرفتا :زالۇطغاغ |

 اد یاثلا باننا نئ هشلخارعشلاب لا تالغ لاقب هت انعم ظلحخ قمر دشزاق لینوکس كمالو هلبقف كثبغ

 ]| کر هکر رد نات هال یس لازمو هات ك ناز ناؤزوەلؤا:یرلناٰد نۇ زوا قررا انک

 || غور وفامرخد وخ ایا رخ رکن وب هبهلرق ۇش ثیلغو ٹولفم یذتلا تیکسلا نبارولواهفنصا
 نالفثلغ لا شكا ؤا دم هدکنش بوی اقم ثنا تف تنغلا تنغلاهلوا شفلوا تغار ذ
 ۱ نالف دعب بٹذلا تلخ" اتت قو ط درو ورق ثاغو هللافب همزاذاعیالا بسا نم نالف
 || كوم تلاغلاو ہل کن فالو یف سرخ تلا مو یاخ نادل هزات قود جما منا ۱
 ]| بلطددقات دورغا رکنا تر لع تنوهتلا چک نال ؤالاتتلادبدش :دش هل سس کن كمالو یعط ۱

 نم یو کی نیت دوس 0و وه یا ین و ۳

 ارزبدیدهفعاب زومتنو زوئ لوکس کلا الخف ارض تیغلا اوا ی || ردشفلوا بل یر واو ردنساهلنیخرسک تالا دننفافنالفیاهتسالاقناتخا مد
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 1 | مورقو ایلم|ادلچ م نشتذ لنا فو لوألا بای یئاظفلمن فوم لم لاب تاذگد دهچ
 ۲ ۱ هدهعکلاحردی مادقا دکلْسبا ی هنسن رب هکر ونلوا ارض هدنقح هنسکرب لشموبرارید فیض لکا

 ایس رر ی خد غلوا مفهنیرزوا لامو ر اريد ەنە یخد هتروعنالوا قراقنکر ولواءاکو نه هلک ندیم
 4 3 .هایرسک کی هزمه ءازا ودنعو هدنلح كعدرد میهن رزوا لاعررپد لام ءازا مكت لرد لام تعنالف

 | اجب اذکار غالڈفیجہلوا قرآ هکر زیدەراوط شاوارادر ملوش داف
 هجرحد نرو ىلع تما علا وی توا هدنآ کی روا كننفب موق د لوش رفعج هج نرو ,یلع ثلا

 | ةو جاجا غن موب قاز کس روی لا شاوبقلخ كز دسکیب .تدعلا درب قشمود
 ۰٠ ایہک!ندلاچر هلبنوکس كنيعو یعف گن ہزمھہ تفعالا حاصلا سن شعب دییاذکر دیمسا كلجررب

 ` | خف كفاكو فوكس كزونو یخ ك نبع تکتملا تفعارب :زاناک ٹی دتا یف یار دونیک نال بک نالوا نابزع
 ]| هشخاریهشلاب لا تلعلاقب هنا عم طلخ قمردشراقهلبنوکس كمالو یف ك نبع :ثلعلا ؛ندیوارب
 ]| یتفلنبع تیلولاینابلابابلا نملکلا اور روم اداب زا تلعل اقرار دید ةمامقحدر وا ندقامعچ 9

 | لکأت نالفلاقب ندتخل هليا ہجج*بغ ید ثیلغ ہلوا ند ندہادغبو ہرازرزدەکمالوش هلبردنکكمالو

 _ | دد دغا طلخ هنیزبیرب یکشکهغاب هل لنیع ةئالعلا دطنحوربش نما: زبخ لک اینک ذ!ثیلغلا
 | ددعا تاجر ر هنالعو زرد العا( ہدباطلخ ہنر یر ەك« ییەنسدیکیا ہور دماعط نالوا لصاج
 ٠ ]| لیخرا ثلتعا لاقن نکیا نابنلاح تیفیک جا قایقح ندجاعاهلبنک نانو ك هزه تیالتا

 || هغمامغجدوادولصو هخامقحدوآ ندقامتچارباودلصب ما یروپا ردیلوءذخ |اذار لا نمادنز |

 اٿ نرم ابا لا تلتعت ناللفلاش لری دهکیلب نتج هنسکندیایغاستح ثالتعاو زرد

 | قشیراتییروفویسزانررر افجدوا بوندیا ی انچ هلکنآ هکر دیرادران چاغآ ل وش هارضف كن هزه
 1 سس هلا هل مهم نیعزربدراسفع هککرا كجاغا یرلکدندیا قامقچ لواوهلوا
 فلولا ردوهسردشعد زردەنیشیدرافعو هنککر خرم یزتخانالو یو
 ]ثانی تغو ہمہ نوع اب دوغلوا كم نِدش ار غواو هکعا شار غوا ه داب ز ملن نصف

ETTORE 7تنیعتلا .دنسفا ادانانلا بابا  

 دغا لو ہلب یسک ابو یخف ك نيغ. تیز( نیل نصف )قمار ها نیدمروکی هنر
 و وی لززل طقاو رخ طفالا تلغ لاقب یم ر دش راق یکشک غاب ٹنل ا رونلوا طلخ ہلکشک

 و دکر نکرر لینوکس كنج و ىف كەز منہ اثبغالا ردهنیسابنعم كشکه یک
 دن ولو هما: یغا نقال اقىل و ا ولکنر زيب سکت یقه تامبعال ارد بله كعب اوبو
 ۱ فی rE وتل !رهادا هاّشلاتنغ لامپ قلب وا قرا هد پای هلو ءدلوا ف

 1 تا تفوژوهاذموملاشیدج غ لاقي زرد خد هغ وارمارربخهنونخو میا او نا بالا نم
 | | تغ لاغنەنس انعم ققآ کرج كجا رج رولکیخدردصم فو یوم هلا تی نالوایراغعلاب
 ]| هکر فیدرهنا ل وفبال یا یش ف تب النالف لات كد ماری نین و میفام ایا نا تب ح لا
 ںی تچ سس اوم WEEN انا سکو ناف نیلا
 او ہو وو درا مفید با لا قلوارمارپربخ هلیرسک زمہ ثانعالا,هبفام
 :یخد دخل وا پنجو مر مالکواغ هاش دام! لیجرا با لاغب نی دمت تا قر
 EHRE الا تضالاسپ زرد جد هغل راو ده طنمقلنجرا ثا

 ]و فدک مو ید جدا جاتا
 ۱ دسیاراو هکهنرهند الروج و نکی او ند وصولنا کرچ نالوا ہدنچبا كنهراپیلبپمو بنی
 و 2 مارا نر ا ل ا لغو
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 ۱ نما ةت اننا یگ نازغم هتک نالوا ولر وت نشا: ثعشالا زا ولک ید ی :ردصم كەش

 ید نج رف مرغ رخت ناکا ذآ ث عش لبخ لا هلو شمهشاق یراهفرا هکر دولنآلوش ہلا ی كبش

 || هلنبتقف ثخشللا هسسانعم قيرفت قنغاط مکن نزو ىلع ثیعشلا هساوا نساوروا یتشاق |
 نیما تایر لنکس کش یف كنەزەه بعشا ہنسانم قرذت قاضاطەللدیدشنو ضا عفو
 زاد یفولقم لئش هلنبتصف تکشلا زولوا نوا اتن اهرهنسک نالو !بوسم ەش: هاش الا

 یادو دند هب نکیدهودیمیذلوشل لک نماتظلغاذارهارف اشم تتش لام زا غلو یا ناو
 هل رسک ن هزه ثاطضالاو لوک كتابو یخ هل داض تبضلا (داضلالصق) هساوا یر

 | ضف لاض توبضلا كنکی هیلع تضِقاذاەب تشطضاؤ اثبض *یٹلاب تب قاجوآ ییمتسنرپ
 هتف لم فانا دف هلال ناغلوا كش ەد شكران ززذ هنمقان لوش هرزوا قو دونیح |

 ۱ ثدطاقورد هنسانعم تا هلی وکس كداضو یٌمفكنهزمه .ثاضالا یراقنرط ك السر(

 قشیزافیشابو یسیروقەکردنوا وار سهل دا ثلا ماض قق یا ابصا ناناطب |

 | یربعت كنا هکر د ادعفاو لوشابوزا مالحا تاغضاوهنسانعمراتوا عجب ناننض ا تافل | ۱
 تفضو یملوا قاشیزاغتآروجشا کک دا تی دا یفض ثمدظاثفض یرتواندنغیدلوا یشیراقزالوا نکع | ٠

 هکر دهقان لوش یک ثوبض تؤغضلاا نوخماكب نكرر دفع نگر وا كهودغانسلا |

 | اکو دەنک لرش :یرظاقلا ییدنوسلبردیلکد ردیمرم هلو شغل بولو تانکر

 || يخف كناط ٹطلا (ءاطلا لصف )لكاس ناز اغو هدوقر و یراتنالغوا وتت وا هدف |

 هقف كناطو هلی رنک كم طلا ران وازاقہ لن وا ہاحاخا یباغایرکد هکر فا وت واز: || |
 لری دزاغزشاهدنتفرادیطاکآ زون هکر دیوار هلی كنانوكناط توت رطلا تلآ [قجانوا نوا لوا ۰

 ثوئرطلا نوت یا نوئرطت اوج رخ لاتفكمربد وا لوا خرخدنلاڈزو ىلع اقر طفلا |

 لوالا بابل ناظر واتم اهن لاتب لا نتاکب كرف هل توك نحو یف کئاظ تعلعآ | ٢
 ۱ هدر نایکدرهتمط نت زاد هکک دب هنر اعلام تل یو عود[ ضیا قاقاو | |

 عترم و لافعاهسمامیارازدلیخ قلا هذه تشمظامو دج عت را تالذتمطانلاس زو

 ةأرلا تشمط لاتقی رار د یخ هکمز وک مژوک ضب تروح ثمطو رده ىزدە لاتشواضالوا |
 | یه لاقي تروع نروک صبح تماطلا ندتفاندعبار باب ید تّمطو لوالا الا نو شغف |

TEعبازلا باسلا نف ثبعب تبع لاق هنساشعم شل یوا هلتیتف  | 
 | | تعانم اخ قرن رک انک اب تلا یخ وا رک لت رس كابو ِ

 | رود قوا وات هضم لو وز تورا کت 7
 || تک هلیدیدنشن تازاورشمو هاو سر رک 2
 ORF چپ شم 7۳ وق

 اں PRIT تلظلا :رونوا
 ]| لکا بوتلوادیلح اغار ف وخ منت اوسهاشکی سرکرده لشو زرد تکا قت سن وا
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 ۳1 توغر پود ید لکا 07 هلهاخ نعد ثوغرنوذر نملک آم لوف هنو

 1 كمززماهلیرسک< ینفرمح ثارالا ردشطا یدوس یعیردەئوے رم ہنوذربار زرد لوعفم نع لو عف
 ةا اهعتضزاداهمآیدن لا ثغ ر لاق كمادوس نفر هتعضرااهدلوةععنلا تغرا لاش

 7 تیکسلا ناز افا ندنآ دوس هک هد همر درمطلوش وش ینکءآرشعهلبا یدم كفلاو یخ تنیغو ىم كنار

 ک95 نکلوش لب :وکس كرو غ كم ثوغرلا ر دهدنتلا كن هم هک درکسلوشءانضر یدنا
 ترا ثوغ عوهف لئسدنزا خرا هبلاق هتسف هدنتف كنآ 1 هلغلوا قّوح لاوسورحندنآ

 لس تفزلوقت سہ یخ یی فی اشو و درس کاو

 ۱ عوفو ند شود ر تک كا ثمزا ۰ انعع هل رسک کره رخه تافرالا لوالاباسلانء ثفرب

 1 هنر ةدابز دبونلغاب دن ئر کر زد ەراجاغالوشہلنتضف ٹمزا تمرآ ہلواروش وارد عر
 ( مالا تالا متمر ر لاش هنساننعم قلوارضتم یازَم نیغمالتوا تواروش «ودثمرورولنب
 ۱ 1 مرکتلانزویلع نامزالاوتیمرلا ارد هنس ەي دوس نالو هده هرزوا ئتاور یععاتمزو

 1 تامرالاو ایشان تیقنااذا ضیا تش هزاواٌرمرت عرمضلا ق ثمر لاع قموقبلا دوس ہدەممارکالاو

 ۳۹ اونو ہلزصف تشرشلا رونلوا تغابد یر هاکن [وزد ی یمعطو بوخ نذار

 7 ہاڑرسک ٣و نحف كنار کس )ا: هنس انعمر لحاغا نالغان هتیر یر ر د ج كمر هلیقف كن هرمه

 ۱ ولا شلوا هتسخ بویلنوا تواروش هکر در ءودلوش هلباهروصتم فلاو هلبقف كنار قناعراو
 | هتل یشلا تلمز لاقب كجا حالصا بوبافص هلال یبهنسنربهلبنوکس كم و یف كنار "ثمر
 ۲ اا هک بیا یراق دلعاب هنن ور اوط هلن صف كنهرمه ثتافزالا دب هتعسو

 اخ ازار ولا تامرالح اثق رد ییج كل هجر مامرا هک مزار دهتسانعم بیا كارو

 هزار وئلوا قالتطا ید هنجوا یروب كمدآو نسا كنوللنم تآو لنآهنوک سس كواوو
 3 یف كار کو را حاج مسن ضع! یناذکه هقنادن و رهناسلبب رەناسلب برد ناالف لا هنساسنعم فئالا

 ۲ قالا تآ نورو یج کاور هل بصق كن هزمه تاورالآ یجب كنور هلن وکس ككواوو
 . ]| ردندشحلشحاو یتورتو كشحاللاق و لوالا باسلا نم شرفل كارل اقرا د خد هکعا قلا
 1 لب یانعمو هنسانعمقطخاشفر دل ی خد قلوا ہللا دلمسہم نا و ہنسا عم كرب وقلتوا

 || تار لاقل كخلکا هلن وکم كتابو ی كنار ثب زلارولوا كام د كسر دبا قلاب نس مر دبا لب اکسن

 نام وار ابھت یوروابر ته برز ا فو الطبا یا فا سنا بابا ما تر بش لع

 ۱ 1 NE ءو عف كا برا را ناتاشا كا ۶ ادر دالفف یذنسکرر نار الا

 ]| هلشدشنويعف كناب و یف كنز نمط کیم نینیملا ثب رع یس یدتنارف هننساٌبعم طب هنگ هوا
 E ی لغهر هلئوکسس كنا و یخ كدش تنشلآ ( نیشلالضف )لرد هب ەئشک نال 'وارظنلا ءتو

 5 هلنینصف شا هسا فلو هررواقلعت ولبمەیەنسن تیار بیورو اذاثثلجرلاقو

 3 ہار شک ناتشاا لا ھل رشک ك نبش رمل ند تنش وار ذج و یر اک دند قابا قرف ندضر اتارشح

 | «رزوا یزوج حد ةشنشلازادىککرا كشوقىر اك يز برنو یک ننابرخ هلبرخر دیعج كس
 ِ لس رد نواز" ا هبقلعیادبلف یوهلا تتش ۱ نش لاق هتساسنعم هقالع هلکهداب زانو

 ا تبار" ثدنرشدسالاش زونلتفصیخدنالسرا ہلکنوبہکرولوا اکو نالوا یزبا یزافاباو ینرللا
 | هباتفموهلجماوونلوا لدبونب رب یز فلا ہلنون یدنباهب وبہس ہاسنعمب هلی رسک ناب و هام كنېش
 أ لی یول هل هک ذ یخ شفر ج کش فارجو شفنر جو یک بارش وثدنرش هذ هک تلالد

 ۱ وا كرما عج یا کش هللا للاعب یسلوا هدنکار كي هثسنر تم علا زربدەعدآ
 حس



 یاب

 | کوک هکر دتواربهلبعكلاد ث توبلدلا ہاضم هليمط تلاد تهالدلا بج یا تاھا ا
 هل یخ كلاد ثمدلا ز ماعصلا سن مہ قاذ کس راو بروش دوس کی ارفعریعارس و

 ھوا یت موہ تمد یمہ تم ازم < تام دلا لوا برداشت ب هکر درب ا

 لاسقب یکلوبا قلخ هلب رسکتلاد ةنامدلا :عبارا بالا نماثمد ثب هدب مد لات قبرا دید خد |
 شی دتنا رب كج هنوکكعا هدقاجوا هلیعص كيمو نزءربه تما لاو اندا

 ثیدلا تیدلا كن لبلد كلا نزول تیدتنا سدترا نشو اتر ازوکس تا قلا

 وب شلصاب عب یال دمیا تیدمقیرط اب هلی دید شنو یف تاب و هلبا یخ لا 1
 كفاقعدفو هتسانعم عدنق هنسم ڪڪ نايل وا قربغ هلیدب د شتو هلی كنابو یخ الا در توپلا |

 ندنتجاحییهتسکرب برا با (ءارالصف)رولوا كد تربغ یهلباهل مهم نیعو ہلبا یمض تند« لاذو
 یخ ك ار ۃسَزلا اہنع هتسحادا لوالا بابلانم ار هثیرا هتجاح نع هر لاتش قمومیلآ ۱

 | یرس کک ك نانو هلی نک ار زا راباغنم ندکتچ اب یک لور هیدن لوش هلپ رنک بابو
 هلق كنار بان لا یدنلوارکدنآ لک در

 | سیلب بدم مور ناکا ذا ثیباباقودتما تیزر امر دینجب هر رر ی ووو و

 مہ ےس

 راتجاح لوا ہکرارز د آه رنا یراتچاح لوش,یعی ٹئاب ا, یهیلعاو فسا اہ دونج
 هرس یف ثبرت لا ش كما هلبدب د شنو یم تاب و هتف تیبا ربا عن عنم نازان ەچ یر
 فعض یا ےھ ما ثہرا لا لک و لا فلعض لپ شیک یاب رو كنهزمه ا :.تیلتیا

 یس ناکاذا يملا ثر نالف لاقب هنسنزمارب وهنسن شعروج صف كنارثزاا اون حنا و ||
 ٰلِعزوچ لبصف كنار هنر ها نمر ہٹیسنزماو ین گردی رک كنار" تل دلا ||

 نشر بیا هدخوف ابو هلم ءاحلحو ی یاذآ یاس ا بابل نم :ثرب رغول بط بز لایق

 نلاذو هلصف كنهدحومنا تذاذ وه ذاذب یا دانا یھ لاقی بد ی هخرم ار تار هنشانعم ۱
 قلخل ادا بونا ثزا لادفی (قلوا یکسا لب زییکك نهرسه ثا رالا:رؤلوا كد قلورمار انت
 راس نالواتاو درخویکسانیتبع اش هیدپ دشت لو هلب رنک كنار را .هسیکسا ینعی

 یرشکكنار ثنرا لری دهیز جد ہنر وع الا زا ج اوراد خد هنلذار او ةن ساعا كفلخ هرو ||
 ندیعج كتهنر كا ز کم هلارسک از تارا یک برق ہلا برف ردیعجہ كر ہل کلا ١

 ۸ وکیس كارو یر سک كنهزمه ثاننرالا ازيد هر ومد قشءوب : هیهرو یکم اهرهلیادمهر و

 ییهنسکرثانتراواهانهجیاموقلا هراس را لاقب كم عج یناودزخؤیرایکسا نالوا ہدتیا كوا ||
E 

 ثاخرا: ہلوا شلاققمدرب ندنآ بولوا بی رق هک وا هکر دهنکولهرالوش تیرا اکا نم
 هلبیضف كنیعو یدر هم امر هلو كو یف كنار را راپ وک برس ك ا

 er ror RT رخ 4 مانع

 !تعرلا تطرفناذا ار لاثعرتلاش قیقاط هک بن یکم هفت تور

 ہلینوکس كنيعو یف ناز ءانعرلا زدرا باک تعرم ن ویعغی وا یس بوک كا یرفص ۱
 اہل ناکآذاءاع ر اش لام ہوا یراہپ وک یاد ہدنتلا الوفد کردنؤیق لوش هلیدم كفلاو 1

 هنس انعمهعضرمناویح-نالوا ولکر اره هلبع ننيخوملضف كلا ار تورا نراضاء رنک

 لحاذا ہرزوالوہجیانبندلاعتفا باب نال ترا لا ر رب ,د ىد هکمروتوکو لەزاب ندنرب شارغوا ۳

 اار دندن غا ش برع هکر د نقل كدر نر اب هلبقفو ی دید دشن كنیعو ۱

 ]| هکر کو یولکنرلوش هتهف :تعرزا لوبدەیەبوک۔ یبادخ لو ځو می هیجان مز نر نینذالا تحت |

 تمد

 تد



 ترخ

1 

 لو

 ءانعم لی هل نیعو هلب هم كمال مککو مکللوفتاک فخاب لا زونلوالایغتساهدادنلح ||

 ف گنا نئاخ یان هلوایلآهرماو نر |

۱9 

 دلو قو نیادفر دوم سل هومن اوف یک دب دیر لو لاتین

 یلیاقمكييطهنسنزءارب ثلا (ہاحالصف) دو ہی ۱
 | بابا وداخل زلاثخو هئابخ*یشلا ثبخلاقم یتعههلوکس كن وی عض كناخ ثبحلاو دمئازهظا

 | ةویغهیخالاقب كمي یلعت خوب وکس كنانو یربنک ك نەخ "تیانخ الا تال یورابخ ینا |
 1 انا اذضناذالج ولا ثہخا لاسن زرب دید هک دنا ازاخاصمثیشناناو یہ ہو |

 | ةا نانخا ل افت شیخ قع بضخ كي ناتشخلاو هللرسک کلان و كجم تل یابخ ||
 .]]هلیلوکس كنا و هلیلبنکكناخ ها ةدسفم یاد خم غکلا لاش ةع انجم هدف اضف كنا وڻي |
 | هند تیخ ززواقزویکهبضق كا ومت لناخ للہ ورا ةلالنالف لام قوا مینا

 لگ ابخاب لاقت روئلوا لامعتسا ہدادنںوجیا ترو هلی تهرزوا رک ك نانو هر شنا تابخ |
 ار ونلواہلاَزاہلْسَتا 1هکن ددنس انعمسابل وشل ین الف یک چ اکا ردشمل وا نیم هدزوآ | ۱

 نیز هنعبخلخر لاق هنیکنالوا توهم هل دی دن و یه ناب اب و یمض شاخ |

 ]| ولواهدوا هکچتاودرخو بسا دش كانال وف وكس كنار و یف نا یاسا: جامع | ۱
 ]نیر ا تخلل قلفا کلو خوا نات انت لال ول ساناا

 | نمرفو لقب تاقىكيامرکلانذو ىلع ثنا | ردفرمضت الردیعسا كتر وغو كلذک ت نخو هشنانعم ۱

 1 Fe دو نم تب مشفجزاخیل هتئاذاءافسلا ثخ لاق زرد تین د هک ما ب وکو مز شط

 / طلیونو هاتف نخل رب دهنعف هاك وب ورا هب رو رک او هاننعلاحتفالا نزو یلص |
 ۱ : هنس انعم كاكا تفت او فطعتقف ہم افع یا تنحف یشلا تلخ لا قذوا تاق یکیا | ۱

 هکر هنسکلوش دی دو یف تون ونو یم كم فنخلا. هعالک یف ثنخلاقی راوی د خد کجا تماما
 7 و صف كاا ثا ندشف دننحنوهغبدلوا یراتکلاز ود وخ ندنت اوامادئاتاس | ۱

 زن کر دهان لی تالا د لال دو لال د ن« ٹنخ الف ودنسن نالوا نشو و كىل. وسهلت رک ||
 1 هدنآ هکردهنکلوش ةو كس كوو ین کيا ین ردکشا تغواطمبنولوا هدناکش ٹفلا |

 ۳ و دیه ك یلبح کیر دیدجج كن نخ
 | ]| لیرالاتش هلوا كياوس ثولواقشموب یراف هکر د هنسکلوش توخالا زہد هتروغولکسوب |
 ۱ >لیدم كعلاو ڈوکس كو وب هاف تا نوا نت "روا نیب طبل یخژرسمیابوخا |
 TITS ر دلی وکس ك هرمهو یف كلا نآدلا دلا (لادلا لصف |
 مون همه هکر ولواهاکو هنس انعم هما سوار هلا دود فلاو هلن اک ار فال |
 || کی یخد ہدمساو رک ناف رضف الف هضاوب ؛ززدردانویو نوهغیدلوا قلخ فرخ رار وليف

 || بخ تلاد ثیلا ردیررابساكعضومر ید یسرکیا ران ولد ءافنحیرپو هامرف یرردشاکه لک
 | یاضرمهلوکس كنيعویمف تالاد ثعدلا هلوا فیعض هکر د هزومغل لوشلب رک كلا تالا ثاتدلاو
 || قالب عل ںوتفورا غشفاہراصا اذا ٹل الا بالا نم لوعفللءانبلا نیعلجر ا تعد لاقن زیا وا

 ٦ سا )اق رار دهب ور وپ هلثعرمس ہلیرسکكلاد ثالدلا رب دهلی وب هساک ك لنس هند, بور زوا
 ھ ثالدنالا ثل دق ولات ىج كلالدەل كىش كمالوم کالا ذ ثاذلا عن رس یا

 فر قرص یا بام الناز كنار وات ند دج هد ضع هاناو کسا اونو رڪ

 PRE هاروس ک كمالو هلنوکس كو و هل کیم تینا بتضناو
 ]| كنهرد الی ترک ك مالو یتف تیم .تلادلا : هيم كا غشا نشاالصاو یبا بو یزاقوب
 ۱ لودلاق هات :عمدسا نالسسرا هلن نکس ك الو ہل ہلکا ٹاھلالا: ۳ رج وس نلیس

 ۱ نت
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 ET یک مع ری

 كارو يمص تناح ترا , نظلا ق داصیاتدلسروه لان نسم کنال وا قدانص ەد | |

IE LT 3كناب و ینوکس ك نارو یل كناح ثب زا  

 ,یدناهلننوکس كناحویربنک ك ن هزمه تاشیالا الا. راربد دةكا فلخ هدنبم نحو ةغاطلاو 0
 بوتوطزوبهند ابع ہلیدیدشتو یع کن :ونو را تهق تلا فن نیغ ق لج زاتثنحالاقب قمردز رو
 ۳۹ یلص مرک ال وسر عل ہد تنکیف, ار اغ یتا ناکه ا ٹی دلا ف و یک نقص قوا غاران ۳ 0 أ
 ۱ رلزب دید هک بہر( ندهاک تنقو یدردبا تدابعوتازع هدنآ بواکهنس هزاشفمارح ودیلع 8

۱14 

 لای نکی مد تیک هلیرتسکناح نیا :هتسا قمه نیدسحهباخ 770 7
 هنساوا یناوخ همچو ینیجربخ لرانآ عن ھو ردح بخاتم ناکا ذا: ولم ندح الف
 كناح نادا نهبلا ٹری تناکادا ءاستس تادح لاقبو رب دفتیاکخ ان تضخار سو رز رہا و

e |لاق لرد هنت ءانطو هتسسا تا كس نر ہااہضقا دنادنطاو هل نوکس كلادو هلب  
 هلیدندشتو یخ كلادو یب وی پھ , تدا ذب ا طودلوا ق ىا ەت ادعو اد :رمالاكلذلعٰذا |

 نیک ومهداندییعب ادبا شنعت كناک ادل طرح اتبدحایف وكنا عج ۔ بودیا بسکل ام هلینوکس ۱

 یراوطنذغ و نرد چارا تحلیف از دین د هکمت مو رفت منو سزدیالاعتلط ۱

 رح لوقت بد هکر وادوا و تله ی الغ نرس یادقانلا ترج لا زاد تخته | ۱
 ردك السر كزافاوا اوا ثراحلا یلا كمر وادواملی تک ك ارس اکر خا ذآ زانا
 ن:ثرامیر نائر اطار دب دا كش رند ناول تا اطزبفو عم هلکعدنال وب هيام شا |
 هتف راح یو ویکی ترا ىم دواب ةو رفح: هلکع دلها E یا
 ورح لاقم.لکا نیکو هنس اینم عزاز نیک هلی کس قاناو و یف نزار مہمںثراحیوو
 لا ةي كا كليجكا :تازتحالا یھب اهلی ديد زكا رو ىف كاس تارا لالا اتا فان
 تلزهیحاہلغت رسیاذاهفانلاتب درحال اقب زارہد یددفتلق را اندکی را اوطوعرد زآلنمءَجا

 هلنونارپ زاردندفیف داوشرونلوا قالطا نو جیا بعکن ابر ا ون لینوکس كمال و یف كن تراب
 | راندتا فذخ یونهتسیدلوا نک ماعدا نوعي دلوا ینوکس كمال اتفوردزاو یخ برق مال

 ]| یکم جما: ورنعلب هنل وار اهظا فین مال هک هدهلیفرهراردبا نیلجت ونوربکر بدید تلو ت

 انبلمتغلا بیطا لاقي رولوا داوا چوک یب هو او لن نیب ی کد د توال
 كنافو یس كناح ث

 ما هاک هل کسب قانونو ماکت كناح 5۳۹ شهر فتا وب >
 | هيصعلایا ثنلامالغلا علبلاقب كن هتفوتج دبا بسک تعاظو حاتم نالغواو هنيا

f 

 تثوح ْ نوک كواوو یخ لا توخ توح رک رهر ننهاک انو هنت قااذکن شغب الف لا 7

 یابد || ثوجواولاٹوحمہکرت لا ردکع د هدنک ار توا ثوحوردہاکم فط عید ثیحب ت 1

 , || هلنوکسكواوویمقكناج ءانوخ | مهددن ویت ,مدرفادا لکلا یف هاست اب توش تجوتو ۱
 ۱ ۳ *یشلا تلخ ا لوذن كلیدیمزاقیج بولوب دناصسالا رب نالوا بن هرکچ وب

 ثح اكس و ےب ارب ربا تا دیک کیم ایی غم ی ۱

 مپ دات قدتس از و مر تر ابق شو ا وضع ندزلب ع |

 دن نتبح لوقت الو دیر موفنثیحموفا كل وقر ولو | فاضم هجن ان دش تان نر دففاضالا

 ]| نودا دع لیفت لباب یی مط یکی یکر البق خم خرزوارغ یآی نعم نوزابرعو توک نوکثخلوقنوإا
 هنس انعماغا سلجا سلجنامثیح لوفتلاامالا زالوا لامغتسا ن وما طرش 2 هکردندفورظ لوڈ بلو



 ی

 | لا كذاب هتک ا وكن ەزمه يادا هنر دیمجب تند هی كلادو 1
 ]| دامهدیدسپمو ردعلابع و نر هدیدشتویرسک نازو یرنکك تبرطل اندجذخا اذاندتحا تر

 لاقیلصاہلینوکس كِئونومان سک ك يج تنطا شعر ديفلابن الف هدرانا خج رنو شیدردیہام || تاج
 : دم لک لرد طظفل کان یہسد ٰوخار ردەلقثسم تغلاب او سب كلصا یا كنج وكينجنمنالف

 | كاسهومف كبج ثلا هنساسنعم دارزهننکنیلئیاهرزهلدیدنشت كنابویسنک عج نما || ثهج
 [ضنبناذکب ضفا هففتسا یا تهج ثپح لاف قم وا هوز نوا تفخ هنسم کر ند بضغه لينوكس

 1 ١ دن زردی ا كراصحرب ہللا هروصتم لا ہدنزخآو هلبعم كېج .یاوج_حاصصلاعسن ثوح

 1 || كمرمه تان الا هيلع هضح یا یشلا لع هن هند لاقن قمردنق ہلیض كاج تا (ءاطالصف

 | تب ثنحاف هحساو ہنح لاقب قمردنفلاعتفالا نزویلع ثاشحالا هانععهنسک كناتو

 | ۳ كلاو یف كناح فلا ٰییمجرزوا یزوهزاهبنوک كا وى كاع هاو رکا نزو ىلع
 RR و یعف کل اتث الا عرسماصفر د رح یا اح و لاقب ہک نالوا صیرح٭لب

 سا وهل دشت و یرسک نانو یرسکك اح ییا :نوضاحتال یا نیکینملا ماعط ییعنونایال و
 | قاع تاكا هانععروهمطا نزو لع هلن كلامنا ثول ا هنس ام ثح قمزدنف یزنصف
 ]| ةن و هابقف كازو ك فاق برقور ونفەبف سبل ميرس یا ثا ص٣ برق لافت انعم عیرس ایف
 | یرخدعب یر هءاجثحاذیا هما داوجس رف لاق قلردنقفلنتضف دلا زدكمرو نوا وص
 | نیتناوراالکی لع ردشم دز د عصا غفدیبعوبا ور دییاور یععصارتسکهلبرسکو هل کف كناح تانا
 4 aR ثخا مدموواوموا ندمردنفن نعد تام یا ناخ تلقک ا ااغ لاقنر دەتسانعم ی ردنف

 أ كفاق : ہرافقٴرج كاز سقناقو رارب د یخدهموقیرباو هنسانخم نقلا ماطخ ینو دنا ناتصص

 8 توا 'ةٹیئاتعمتوڈلمربغ قد وس رار د تح ید هد هواق شسملصاور دکعد لاخر فق هک با
 :روزدنض ونص همالک ول یسلوام ومضم ی اد لنت لح و لم تالا د دحام و مدفامیتدخالاق

 رھ تنداحالا ردلماشهرنکو هلبلقر اربد ید مریخ ثدحوردشلوااماودزا نیغإوام وتصملاد
 1 1 اخ ای دخاوكسداحا یدتا اف سابق حالش عاص تا انک او وف

 are تودطا ردشلوا هللامعتسا ند رکض یدلوا عج ۔ہٹیدحا ُ

 ہو وو یو لوالاتابلا قوس لاک ووجوا
 ان كم ۶ كمرونک هدوج ون دم ن شنا هليو کس ك ناخ وا رشکت همه. ثادحالا۔ عفوا

 ادو كلام تدخلا 2! ثادخاذز اصاذالجزا ثدخا لاق/ ز ولکه ددنتنانعم كمر وتکث دحا وتد

 png سیک هبا هرو ضو لاو نوکس ك لا دو هل تف تلاح یزاطاو طار رضا
 E EL دە هتک کی هرانتدحو رد هاتو یم ' هت ق انشخ سدا

 | یم یجب كح هلوکس كلا کو نبض كناح ناندبخ ناتدخا ارد غسل شیپ سلم تان ا ارد ی سرکاو
 اتصلوا هژات ثا دے ھلسالا نرایح او ناثدحب نانیاگلاقب كلك شزادحالا كادعالاا

 ثدنضلاو۔ هلی كلادو یخ كنان َٹدانضفلاوؤ+ هلص كوم ةلَوا ا اةبدجارخ دخت وا

 و ARIA ٹبصلاو یا زد بقا

 ےس سس

0 » 

 سس
 ۔ےعمس
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 2 ْ تر و هام ید دلا هم کیو
 اةن ییدح ٹعج لوقت هنساساعم لوعفسر دردم ةرزوا یس هغبص یخ

 ۰ Ia يمض كاد و لینوکس كناحو یخ كنرمسه ةنودحالا ةتنح

 . بودیا
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 : | ثلثا لانبیلوا جوا ہور سک ك ہن مہ SH هضراو ہزو كسربد یک كکب دیدهدهعبراو

 ریزد ةئالث تلاخوھ ٰیدنبا تیکسلا نا ةزسشعلاملاتالذکآ وما واک م موق |
 ]| هشدازالوا:ندنسنح هيلا فاضم الجغ کک اوَرِاَعٰلوالاتعٹسا هلبا نیوتن ہجنر اور رشعہإفاضا |

 لوفت ام هست عبارو نل عمار لوقت تكسرالبف نوٹم كسراند تاسردباتفاننضا سراب |

 ناقبما رول وا كم دیهلیف ترد ما ییهئالنیسانعم كنو ارزاو رع براض وور ع برا

 ۱ زاسنل وا دا مع لعف یانعمهکر وب یھچو كړنو ار اج یر غن دتفاضا قل ؤا قفتمیواننج
 || نا ٹلانادھوراملوا هلبربغ ندتفاسضادوخ ینعموبورولوادارم یضعب كجواو یربكچوا هکلب |

 | یدلیفحوا ییکیارولوا كد نہا لناذسهنعب هل ونت كسربد نبا تل هتفاضا كرد |

 عفر که نسکلوش هجر اوهیرشعذع سر دز اج بصنو عفررد هبوب لاح د ہدترشع كلاو هتس انعم |
 ن اى ںونلوا فذخ ثالث تاهنردهرزوا كعءدرشع ها وهیدارمیدنبا 1

 یارعایدنلوافذح هال هک اتقور در شعب فلانی دا نم ید شبا بصن هک یدک ل وش و یدلاف یاب
 ان رشا لاش یننلاورشعزی ناسا اذهلوتنو نوا نوا تلالدهف نسبتا قا

 انا الفاواعیج اھفءاھلا لخ دن رشمیلاكلزکوق :زٹعدیداحاءذِم بولا فو ركام

 نعبر او نه ینتننآث ول تلذکولاح لکی لع نوبصنیفة سا ارد
 ینوتآ لون بصنل الا نکی اۃرشعلا تزواجاذاف مہلک لم ہلعجب ثالثا تاکطاب ہی عدم ہرغو ||

 كمالودلبضف کلا ثلا نم غ قاف ونت در شعیدحا ین هاسنلاومهرشهفعستو هرشعدجا | ۱

 :یسەم جوا هک ربد یخد هیهقانلوشو هروبلوط یغان جوایدوسهدق دلغ اصهکر دهدانلوشهلی ||
 هلوا ندید جوا هکر دقبرافطقجابوق فا لوش هلینوکس كانو یخ كم ول لوا شوروف |

 نط كيم ثلنلا هلوا شلو ندلنیوامکر دبا لوش بعض كمالو بنوك تن ی كوت تولثلا |
 بولیدانیقەکی دەبا رش لوشو وا ىس ەشوكچ وا كر دەنسنلوشەلبدىدشنو یتف كمالو هی كانو ||
 ھتقاض ثا مهلوق هنمو كلرچوا مرکتلا نزویلع ثیلثللا  ةلوا نمک ین کیا ند ند جوا |
 اپ طش سلب نشاب نیا كنور اە لغان شاب چىانىناعابدنسەم قىينالغان اذا

 || د ردا شک اوا عج مچ بلا نیراشاب میچ هک ورا داهب فلخ لدصلعاب نش
 1 یشاذ لا بابا نم تاج :رعلا تاج لاقب یسع رو ةلکویرغا تنەودا تالا[ تا

 , روعذم هنسک یش شذروف تو عزفاذلجراےأجب ؛لاقب , رولک دەنسانعم ققروقوالچا

 || بو نوسلو مه رکود عاق ك رکی دشت كناسنا هل دید دشت كناو لب لوح ا ٹاس عم ||
 در نیچاص ساسا نیَردقتلاالکیلعو رد یکلوا ها نکو هی ماش عفاو من با

 بابل رم دنع هنج ل اقب قمر وف لف كج ثيل ا ردشمدادعاههضصناسنال هجا هکر ولو

 وج نیلا هنس انعم ع القا نمرو فلن وکس كجو یاب ردک لہ زم ا اذا لو
 یاد فرو شیزرد هنج هننادفامرخ یدحاو دلا ننادفامرخ ہل کیلا

 بخت هک درومد لوخ ہلیقف كجا كم ناار تن دل
 هکر دلبف ل وشو هوا شل اص هنیرب یر هکر دب دنوآلوشهلبمض لوج نب ۰ انار ین وه

 یل ډ ډب هودنالواهدومرفو فتلعیاثحانج شو کچ انج تا لا یقتوا مش
 مکن دک ج > رھا ج ید تب اراض تؤ روا وا لاج نادل کم وملحق كيج ےہ رفااقب||

 | تالا دید هنکسکوب لودا رسض تب ترج نینسهدوکونیاینق تیارولو شاداب
 نبتت ثنا نشات ملا کلبض ناب رایضحبردیجآ هکر دنؤار وک کبانو هدف كج ||
 سدیم ٹپ تیحالاو" نوک جو یتف زہ تادجاا ل ۰ فا

 ے ج ج

 دہ بسم ہحک ےس

 یم وص ےس

e هپ 



 ایمن

 1 )7 تاغبلا دیکر تنم قو بس هیت وا ناب |
 || کد وو اک هښبج قردرازش زاد مرد طب ینچوا رد كر وک دکر ک هکر دش ود رد تفلا ||
 ۱ | ییکراوجترا د نح ناک زغب الو مزہ ینعی رسنٹسنانضر اب ثاغبلآنآ لنلا قو یکی ن رز اضردقنم نقر ۱

 ۱ | ٰیدلبقذخاو یئاغب کہ نسک لوایدتبا سنوبراریدهسکر کس سن هکر ولو از زعم یک( نم یک کرا ]ا

 درگ هک وضو ار لا درد لوک كنِیغویرشکكلان ناتفملا ناتفیلا

 | یخ كند هزه تغبالا یکم اعن ها هماعن یدندرد تاغبلا ییج هلن دحو ءاتیدید ةئاغب هدنن دوو ||

 ]| زرده هتسذنالواهدنکنر زوت دربغاهکب یرقہلسانعم ربغادنسن نالواولکنر زوب هلبنوکس كابو
 "ہنس جال: عوف هباهدودهفلا وہ :وکس كنیفو یضف كاب ءاغلا زربد» دهر نالوا اولموف تعناو |

 | نان یا | ان لا ف قلخ نالوا نشین دل ساب اند ویک اطق تردا ۱

 دق ویز شو زیر تلسی اھ یل یاد ير توک ۱
 ۱ قطر ذرا هنس نالوا ندج كس انمدنتخف ثفتلا (ءاتلا لصف ) ةن ىا ةشهبلنالف || تفت

 | کەتاتشسا كرانوو یک قلزانوب ناب رفوقمآهرجو كمردیک ناف یقساقو كا سازت ابو ققرف
Sg Smaسوپ  eا  

 دست كانال هاش ومد دحر دکعذ جواثالنا هدزکذ مد دع ردکعدجوادنال ما |
 | تو هیت ٠ثلتا ند یج كانال :تاوانجانا رد نوکه نش دس هليا ہدودع فلا هد رخت و

 ڈار رذکعادرتهدحنا تالنکهنرسکمالو عف لنا تیل ردگمد بهدخوا هل ا ١
 | Wee او مزد هلو لاحیخدهددا دعا اس ر ۇنلو هداب اب علا نوتفد ىنا ك نل

 3 نوک جوان غلو ول نک كیا ثلبلات یدید لک تیلو سج از واو راد فیصنو ۱

 فرج هنرونم و راوصر نوک حوا اغایتعبثلنلا هل سی وہ مهلوف نم قمراوص ||
 نوک طا: ن وکی در دابیرمشآ نوکان وکر ھہود ارب زز دف وب ثل هد همراوضر اوطر دص وصخ

 نیجبغ تقر هد خا ورا وط سب ةجزاو وک یجنوا قمی هجنراو هر ښعروابراوص

 ۱ یکم اب رک نخ لغو هخمراوص نوڪر ههل رسک ار ترو رارعد نل دید[
 نفل :قدلذغزدف رر ینمرف لن کیم AEE "دل كنا تالت زرد دغراووص یش

 3 زا و ییم اعم تفیطم ران ویو ردتطلوا لودع هب تانمو هب تالنند هلال ریز یرتوا
 لافوزولوا قفص كموفران وب سپ مدت ازورمرحواورشکبآ ةموق ۶ سی او یم وَ تو
 )و هویج ناناوا کدو ور هش اوا فصون جا وا ہلبارانوا شع ابرو الو لاتا نوا

HERRE. las۱ ۳  

 م

 تست او اتش درسا مت
 ا ٤ سج | ریذ هتسحا اهوادبز لضاام٭ صحت برع ڈش اتشاظا ار زززمفحندلعف نزودلا بغض

 1 وما ڈا والا بابل نو مقلا لات شل نیر دن كلام كل هنر لحق
 ۱ را ےل یسفنب ةلاللےھٹلکوا ملا تنکی عمل اف وکی انا تابان نفرتکا منا تافاذاو
7 
 وای عمل نکی دلا یلا لاک ةعبزالا وڈنالڈاظفللممھتعب رف نیئاللو
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 شفقناال ًاشادق ن زا لوقت+ کا عیب هشر هاو نبمت هکر د نن لوش را کش لو عقاب ۱

 هاددنح نالوا هدننی كر یکیا هکر د تمالع لوش هفراو هنراویش هنرا نم صف مان اامو هم ||
 شک لاَ وک ز نالا یلهرقو ولقا یک هطفرو ہغب ن دنراکیز نویق راو رووا عور ۰

 “ ےس.

 هلع كنار همقرو زرد هخلاوا نتفرف لوکس نهج نیغو یعخ تاب هشب ار ةن و ترآ | ۱
 او وا هک دیک هلي ك زمه نرالا زرد هعاواهجالا [ هوكي كفاح |
 هل دي دشتو یعض كنارو هلنبتخف .ثر تل ثر بل سلا ضعب ینامیهتنا رولوا زويا ٠ کهن یک ۱
 ٹا الا ,لیاقم رک, دم یشید یعالاتنا هت نالاف تذقنا اذار الا تبر تلاش قالاپ دوا
 نانبالا ی دلنید ر دیعج هک اب وک انا ەلینوکس كتونو یض كہزمع ثنالا نیچی كی تا ۲

 ثناولا یا!تدلوادا ار لاتننآ لا قهرعوط ثنوم ةرزوا یترو لاسعفا هل رسک ك وزمه
 سست سس ۶ ومو تروع نالؤا ن دان قم ر غوط ثن وم ھلن سبک لپ تانیلا ثانیلا :تروعنازغوطثن وم |

 فتا رولواریار, ٹنٴومورکذ ذم ہدنسدغبص لاعفمازز راردشانیم نر الو یفداعیرغوط
 هلکه دیدشاو یمض کیلو هلنیتصف ث تنال رد یلباقم کربک دن قلق ٹن وم یی هلک کلا نو یلع

 یشند هکر بد هرومد ل وش ہلنرسکل نونو یعض كن همه تالا تاق هلا و هننا لاب قمل وا ثوم

 ر ۔ںلہب ودیا ودیاخ یکی هبقف كناثو نکس کینو یی کند نم نابتالا او الب تولوا | ۳

 ۱ كناب ثبلا (ءابلالصف )هلوارب زودو هروت توا هکر ذرپ لوشەلیزسک كو و یعف ك زمہ نالا | ١

 لاقن  دیمرشودوپ آہ کل ید هبامرخ لوش ثنو هرشلا دارا ثب لاقت د كجا مناش یربخ الف | ۱

 بولقاق تمنا رر د ثب ع یدتبا یم صار دییکیرلکدیدز وام راب رع ووه رک دادا تبن

 رریدیخد هنزحراظا 9 لاج راظا تائب وكلب ت ہرہظا یا یرس یرسا كيا لا رول هد هام ۱

 واټ لاقن قلب ٹن
 ةش ربط ا تب لاقب , قفغاط لر لا نرم هو لس قاوارغ نیر تالا فال ديش
 | بوز وص هلیئوکسضتازاح و یف كناب لا. هتههادا رابغلا تن اضوا لابقب و هتریشن دا ۱
 ہرفغشلا نع ء ٹحابلاک لالا او هنع انا لالا بالہاا نم "ثلا نغ تن لاقزقمزدشارا ۱

 كناحو یف کیم ثحالا دنع تشدفیا هنعتسهبا لا تا ثح هاب کن هرم ثیاصبالا 7

 هکم دنیا لر ہل ہیحوب نع رفقا ناکلابیا ریل ثحابجت کر منوقهنموزرقچ از لس 8
 هلبرسک ك ناب ثاربلا رنالوا قشموب و زود ہلنوکس كنار و یف ك ناب تنبل ملی کو دیاهدنف | ۱

 نیر هدنعجج كن هک دنرعش كل عاش طعن ودینچچ هل تجض ثوربلاو یخ اهزسه ةناالاو |
 ردندنابذومهکر ون اجیراک+ دیده لينوكس كنارو مص ناب تو 0 توغرلا یاشعدرداطخر دلو عفاو ۱

 ںیہ ہہ ھم

 تب لاشرزرب دید ہعمروا ع اد هر هقاننعبوهلسرا یا تلال بالا نم هعبللام كر دنوک

 7 دی کارد ی 3ے لواوهبهایاهمانع نم هتعبللاش راربد هدهنمردنابوا ندوش واو مت اذاففالا

 تنکح مهلوق هنمورلربد هد هرکسع نایشوق هلبثبو ثعبلا مویهسشن یا قول ثفبلا ۱
 دنا تی رديف ج كعد هبت ثوعتلا توعیا دعم ثمبیذلا ہشبج یف یا نالسف ثب ف ۱

 دعب لاف كار دنوک لینوکس کولو از سکت زمزمه تاچ ۱۷1 هایت

 یم تانیعو هلسنینصف نل :ثعبتلا عشا (یازیسلا ق ثا لقب كتبا ترش تسبناف

 كنيعو یخ كلاب تا لأن تیس نجلا ف نما تاب نشو
 ارم رداشعد ثعبنام یف ثعت هدن عش از دنیا تس رسل ا

 اا راپهطاو هانعع ہلیرسنکكل هرمه . تاثالا ابد ید هنزحو هلاغ ثبو هسا

 ثا

 ترا

 ثغرب

 تم RE كنيعو حق كلاب تعبلا ردیعچ كنزوغرب هلب دمو یرسک تكنیغ و یت كلاب ثبغارلا



 ثرا

 [(دع نگازولوارار تا ور دمو ایوب کر دحاوه دنوب یدت۔ارایضعب ولی ا نل تیه لاب هنس انعم |

 5 لاو مه بٹ تکاب الا ںولکد هنسنم مو ثروت تان لادن ر دکمد لواودوک ۱

 رد یجبكشیر سکه شا ایر واشار باصا ادآتالف ثب الام اوا ج اص عان ہل |

 بس تا

 هکر هر هرس تاهيدتاروم مک ەنسانعمرب یی اردن دنوه ییصا ته یدتا یم ۱

111 
 جج

 ۲ | خاتو ترلان یا تره دسا لاقي نالوا كوبي ۳ یدزوآ ایکن كنارواتا همه

 1 هتیئر ها هلضو هدلوا هلیعف كناه تامل اوتفلا رار د خدا ینا دشالاذتورهم ب الکو فر
 ون اطنیا یانلا بابلا نم ان افهو اتفه یشلا تفهل اش قچ وا بولغ اط ندنتفخ
 فا, تفاهتلاو هانوکس تان هی سک لب ہزدھٹانہنالا رد ئهلا كلذ تفه ہدلوا قحا
 ما رفلا سف الان ران دیتند هکعسود شن آهناورب ول ودتولوا هرابهرابهتسارب هلبض كافو

 ۱ ا مور هر هک 4 هکر د هنسنیراکدید هناوربهلیفیفضت كن ارو هل تن اع شا رفو طقاست 1
 1۳ | ةتیفهتدرو لا هوا شان ويز لتقیرانهکر دز هنسکلوش هلبرسک تن او یف كنا ترفل
 قجاهلیدیدشت كنافو ىف كناه تانهلار رد طب دارم ندهنسو ةنسلا مهتمقا نذل س اننلانم ا
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 | ہدقدیزوقەکز دنوارب هلا ہروصتم فلاو ین ) وکسكمالو یف كنا تل ہنسانعم تاغاردکعد

1 
 مرغ اچ مرگ دزو له تپل حاصصل| سن ضمب ینانکر ایدز ورک ےب ناو دراز
 اهزولوا كم لک هان وکس كتابو ہابصت لاس تيه هاعدو هب حاصاداهبتوهوه تيه لات

 | هبنالوا قلا ءهلعف كناه 2 ۲ لا ز کل تیهواسکآ تيه لاق رونلوارکد هدنشع كنس دکن یا

 1 ا اور دیس دل شر سبک لاھ تب اهانعع لب د د ٹن لواوو یععكياه هوملا رارد

 1 هل ایناهیرکدممچوت اهیرکدم دین اتاهل خت اب تاه لاق هنس انعم ینطعاردکچ داکبرپ و

 | تسهلواردأتهکمر و كرو نحب تین هال ناھ لش SEE مهينن ابناھین وم
 ہلا قبالو كیطاعا امیاكيب اهااملاش وةاب اممم كيناک نا تابه ل وذ تمشربو هرم لوم دارا هاب اہل

 | بلف هی ابنفلار د ند قو بیا یلصا كنه ید | لیلخوزراکی ېن هغیصندنوب نعل اهیهشالو تباہ
 ۱ ردهرژوا ینزولوع اهددبرعمر دیسرافردش اط فو عمر ندرهاوج توفابلا (ءابلا لصفر ذل وا
 ۱ نیا جرا تالاب قو تادلیرسکد كن هزم تاہبالا یی كنوفابتقآ ویلا دحاو ۳ وای
 ۱ و” يا نک ر ٭ یهو جا حاعج جز نم دانا باب یر ۱

 E ںی طه نالوا دانش هلیرسمک ت نالاو ب یخ كنه مه بال وو

 لا تبا لاش قلوا یا كبس ند همش نراقب وجا : دوش هلبقف كنابو كننده

 وچ توا هلق ك هزم نا الا یدیدزدص و ص هند وس هود تلاحوبورمگو او عزا

 انو یقفكنءمه تسال فتلاورکادآ هناا ثب تابنلا تا لامن فلو هنری یر و

 5 لا ع اتم اجاب باوا يضف زء زمه كل نکالا للا تار ىا ٹئال ۃوسن لاق یف
 حبر ووا قالطا هلام و رتوک تالا ی دتا دب ولو ر قول یدحاو ردعم ثانآ یدتبا ارذ هنن انعم
 NEE ۰ تالاا رد :یدخاو كتا الا ؛رونلواقالط ادغاتئاسوباوقو نوفوهنود

 ۴ ۱ کر دلبر سک هرم ثرالا ردیمسا تاجر رب هلی كنهرهه ۲ هنانا رولوا کیو شاق

 ۱ ياق دض ثراقوه لاقبرولک هد هنسانعم لضاو ٰیدباواو .یلیضا كندز مه مما |
 وه لا رارب دیجد ةتلاج ینبدلوا ثراوت» ندرانلوا م دغته ن وخاتم تلاعفشخ

 ارد کا ارغا « دن اظ كِموف ترانا لوال ان ەرخالاہلراون میدقرما لع یا کن
 او37 راوط فو شال یم ند ھنرالا ہنسا مران د اقبار ارد خد ھفقاتدوا

 ۱ زض یل بخود نو سنا وا دانم ٹو و ۸ هدا ا



1 ٣ me 

 ےہ
 دیا

 ہلکنآ یر ب ووا: رب نی ہنسسروللم شماق دوخاب یشماق هل: وکس كف اکو یتف كنون تکللآ راةماواربقف ودیا رهف ہزانآلامز نار دبارانالوا لابع ل تھا قوبو رولوا هجروط ندخیامالوپ
 یردنک كن هزمه تاکتنالا زاربد ید هه فهارب هنر زوا یان بورد قهنسکو ورق ر اطا
 هما رضصوراقوب ن در ووه تکتافلوالا تاسبلا نم هتکنلاتد ك مشوي ززوا یشاب ل:وکس كونو |
 هلب رکورد دشن و یخ كفاکو یم كيه ةنكتملا ردک ا ناسا ونوق هطقن لا هنسنرهور رعد یون زو ردی ڪڪ هطقن ليم كلوت نکا صرالا نعوب یا تک سرفل سلیم
 ید هدنریسفت بینذتو ی لاعت هلاءاشنا رؤلک ہذنربسفت تیکو کت ردرہظا ینا ورونلوا تاوریحد
 كفاك تکانلا ةتکتمةطر لاق ہشود کک بویلئابەغلوا ہکردامرخ لوش ردشار وم
 نالوا ہدایرد هل نتف .ییاونلا رد ی لاحق مراب یتا بولوا فںعم یکسزبد تنهود ہلبار سک
 كنون تیهتلا یک یزاکدید تاک ا ہدساکندشْمل وا بلق یا: نیس هرزوآ تعا عمر دینا تانلا ردندنمالک ماشلهاویو یدرفم كندتاوت ہلیدیدشت كئاپو لب كنون قوتلا ردزابصک
 تهنب تہن لوقنر دنالوا قدا ندربئز تیهننکل هنسانعمرثز یزاوآنالس)ا ہل رسک زاهو یف

 | ید, دشنناهویق نون تاپنل اربد ید هكمربو بول سقنوهنب زور اجو یا بابام
 ی دیا سفتو ابن یا تاونراج لاقت زار دیحدهراجو تاهن دشا لاقب نالسرا تارغاح هدابز
 هزرتو بولآ سفن هلن دش هلی ہل مہم ءاحو ہججسءاز راحزوراحز یا تاونلحر لاش رولکهدهتتسانع
 تقونانلوا نیبعت نوا لس عفرب ةبرسک كم تا قبلا فورعم غاع تفولا (واولالّصف )لرد
 نوجا مضوم یرلکد یکم ارا ماشلا لها تایم اذهلاق رولکهدهتس انعم ناکم نانلوآ نیعتو

 ىلع تیقوتلا تاقوالااضورفمیا ان وقوم اك ن بنمو ملا يغ تناک وصلا نا ى اعت آو هنمو هيف

 ہتلحا ن ویا نوک ن الف مدنہا نیت ینآ نب یتعباذک م ویل هتفولابقب كيتانیستیرلتفو مرکتلا نزو
 تفولا هوحاو هوحو لته ردتع] ید تتفاوهففحم تفوو ثتفا لسنرلا اذاو یرفویکیب کد

 هنسنلوش ةنكولا تفوملاموبل سانلامماج هللالاقب ر دذوجأم ندنفو یک سا ر دلعفم
 | ہغاوا كنامرخ عرکتانژو لع تیکوتلا ذنکو هینبع ف لقب رولوا یکه طقن درو هنر هکر د
 لاقب ققوقتا ہلیرسک كن هزمه تاہبالا اتیکونةرسلا تکو لقب قلوارهاظیراهطقن بویلشاب ||

 سس

 یدنکی لع ن دنفوخ ینعب بخت یالج زا تبه لا هنسک نالوالئاز یلقع ن دنش وق روف |

 .باتاا نم هتیهب ہتبہ لار ولک هد هنس انعم قهر واو فعض یا هته هلوع یف لاشن هتسانعم فض |

 [ثیدا درسدوهلاش كلیوسهرزوا ماظتنایمالکهلب د دشن ك ناتو عف تناه تهلا هی ىا یال |

 | ثرهلا انعم هلدب دشت كناتو يخف كزاه نالا هلا مالکل اینک ول وا فیفخ کرد |

| 

 | لعغی او لەغلل نیباذا توقوموهف ہتقو اب لعف نانلوانیعت تفو دوصفلانزو لع توقولا

 ١ ردشکلوابلق هواواب هدئش هملک تهو رد تغل حد تهو تهداو نتنآ اذا تهوب معللاتهوا

 | «دزوا یزولعف لب رسک ك لابو یف ك ناه تبهلا(ءالالضف ) یرتوا ندنفدلوا مول یلقام |[

 | هیوکس كلاب و یتف تناخ دنيا هوا شک نش ندنفوج واکنش راک

 | جد لوف هب بک كم تهلا زرد کمد هزر یزوس ہزشو لولا بابل نم تنی ادرس

 | دخل ربا هت ج هنعط ینا ملا تره لاسنب كمشب یف ٹا هلبتوکس کلا یقه |
 | || تره لام زل رد ید هنفمش نض لع كن هنسم کر و هفزمیا بول ترتهراربد جد ۱

1 
۱ 
1 

i 
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 : || یراهشوک كنم رخا ھ کرد هنسکل وش هل سک ك نارو یف کياھخ تبزہلا هلق نعظاذاہضرع
 ۱ ید هن دوع شل وارب یواویدرا رٴواوا ءاکتضو هن شانی مانو دشلا علماو وا و |

 تو

 تو



 لک

۰ 

 تک

 سوا

 تفل

۱ "7-0 3 
 ۱ دنیا دننعوبا هنیمو تیم ىف فان نامل لاقت هقان اقا ین دلو دیو" یس
 | نیس تی يا نو ترور شا ۱
 لا د اتینوعهبوم لاق کا نوا مز کل ا تو لا تنوملا هدا تاقا ی سانا دوخ اب یا كنآ

 او لالا تون زا نارك نادم ا2ٰ دلیزئنک كواوو یف كا َو یهص کیم نوال ا
 جو سش هد گود طفل نم نخ وب یک ل ئال لیلا وا نوای ہفلام ا
 ۱ ۱ نیس و ىرىم یارطالاتيتتموهلاقب قلا طاس مو نش تاو نارو ||

 اعذار دعوت ںدعز صو ندنونج لب كم فول دییکچلاپ ند وا: دشن لاتقا |

 ۱3۳ یر سر سس ۱
 نی ی( وفا لدسف ) یدو ل ویل لاس نا رج دا كر لو ہلیاہز ہا
 1 منا اذا يالا تاب سس یھس سر سی بو
 ]هو کس تان فو تبنلا هنسک ندلکبا ہدابز تاہنلا لنم هلبدیدشتو یخض ک ہزمہو یخ كنو |
 _ | نقزقتناقتاباو ك تو كا كابالا راک دەنا نم كنو دنسن ناب ندز باغ ف كنو تاتلاو |
 ۱ ۱ | هتشنلاس لرید خس الا ن وتو لنا هل فہم ناع اۋ هتناع تتن یا مالغلا تنا اعب : اذ نمک ۱

 ۱ سس و د مو مو تیپ وب
 اد زبابقلا فالخ یل دل وعفعمسا كنسغیص تینا همت شب بن وکس كونو نجف لو

 0 "لات سطل شا تبذا نا كم ج انآ رکا و یخ تنا: توثنم وف

 دس اھم تیز تیثنور وک رضاح٭ هدنکوا كْروک یک نادف شاکی د یکجا یعداکینیع نیب ||
 ١ عصور تاج هت توا یارک اب و هلن وكس كونو یف كوه تيما طظنرادا انن ینساا تتن لاق

۲ 
 سوپ سوت رؤہظ بولوا نلصاع هد هانقرب هریک ناب ةتبانلا:ھتسانعم الا

 مزن ورانآ عیرافص"شن لند با ملٹنؤو مھدالواومہلاومادیلعت نام یل ناف یبا

 كنان تناول هساواهززواكلباهلبفلوا ناشر شدت انا نالف ینا لابو هسسادیدالوا
 8 وبلا تشردمآ كلر دلز سک نام و ىف كوت تلا رد رغ كرنا نالوا دشیاهدزهاو
 1 | تم ته زن زا و رک لوا دتباور ضب هکر دجاضآسنجر هر کنابو فوكس كونو یخ كلا
 1 الا بالا نم ات هنهب ہت لاس ب هنس انعم ندیشاز نمو لین و کس تناحیو یتش کانون

 || تراک کک لق هنو لوکس كنونو هلن رنک کم تخلا رولفوذلنکدانوب یجاغآہک نوع
 م تاک ادو یتف كنون ٹبحلا ةنساتعمتاعیتطدار رم کس یازابنو قف كنون الا 7

 ۴ ]کارد هنغدزط وش لر او ط تاو هنس انعم لبخد هتسنک ن روک نانی بلا ضا
 1 ارت دایمان كيلکید یزوسرب ابنولوا تن اپ هتک منه *تاضئالا هوا تک

 | بالا نم ۶ نشاا ث ەن لات كا فصو یی نی ریو ییفضصاکنهنسنر لوک كنیعو یف كانون ٹعنلا اون ثغلا

 PRR وک كونو یرسک كز هزه تاعتالا تلابلا |
 REE افویضف كنون تیفنلا ردا لعضومر ن نؤافانا هتفبصواقا

 تولکهبضخو رسا لم یر: تناکا ذا یننلابابلانمانیفن تغنر دقلا تن ى اف یسمآ یک قوا فک

 بوم ىد یا طفنبو طفش و اص تغایل انالف نا لایت ناردن سد ہکمروب وکر قا |[

 a نانو هل كنون "توفنلا طفاصتو ته ات دغا لاعشب ق مانبقدابز هل قف كنافو ||
 ۱ راهی اشاوص نوساز یو ا ةدخلا تالعوسنانبف
 یون دن رد_ظغا وو ردک!ماسلوپ و ہصبانرق ىح

 eae nen gga ا ا ا ا سس ا



۱۹۱ 
  کک ڪڪ گ[”-[ کج ےس سس سو

 هنماضم بان لو کس تر نت تیلو لوکس اواو یف ءال توق اتم |
 ههحو نعەفر صو ەسبح یا ىف ز انا و لوالابابلا نماتتیلواتولذتیلیوھتولیەہجو نعدناللاسفب
 رولوا هنانعمر لهفا ولعف سپ ههجو نعەنالا لاقي ہوس سم ود همها تالال |
 شفخا زدن هلک تال ہتلا لمم صعن امیااثش هلع نم هال املا زولک4دەنسافعم ۱

 دج ندنس ەلکنیح تال یدتہاور دشَملیقر صم هذن وپ لغاف مسا نیل ۳9

 ]| نی تالورابضعب و روتلوا فذجهدر امش | ضعب نی لکه رورض هکر لا هک زا فا لاتا
 رات یدباالم دنلصا تال یدتبادببعوباو نیولی رمه نربخ كال هلع رر دراشموقواصأم
 زدهتساسنعم ن الا هلرعف کنان نالت زولواهداب زەن هلک ناواونالتوهنسهلکن بح الا زا كواهدایز

 ٰضعب کت یدہدر ولی زاہدر ف٤ ن درلن و ان ر وص هج رک آرونلواهدانوهت رز وار اهلك کوبا دنا دخ
 تا راض عب مطمن هام نامزنوم حط او ف طاع ن مام نحت نوغطاعلار دشا زاب یس د لصٹمہد عش

 تنم | كب تلا *. تا ( ملا لصف ) یکینیدنلواهدایز هدنز ةلکتبروتم رد هل وا هدایز هتس هل الا
 ان ةناملا زرد هد هکیکچ ن دام رص هتیرازوا کب یا هسا ضم دم كرکچ هلل د دشن ك ناتو تف

 هنسکن الف ینعیذب | كيلا تعنالفلوقت راز د هېه ليسو هتمرح هنر زوا نوه دام هل بد د شق كنیلوا
 تحم ]| ہلنوکس كناحو یتض كيم تعا راولي سو هل كيم تاولا هلي تبارقراباتسسناکس نزوا
 | لقب رولوا كد ادیدش ید تیکت ملا لس ادیدش یا تح موی ان یمکح کی دن نہ
 تر | ةنورلا هيج یتوا هکر دارضکلوش هلو کس :كنارویمهكيم ترا :ترلا سعالل با بلا نمانم و تحم
 ۱ رب دید هیهننک نسلبف یشافو ناکم زسنوا عزة تورلا نیب یا ترم ناکہ لاس قلز سو هلتبتعص

 رد سا كن هردر لیدی دشت ك نارو یف كي تورلا سش هبجاح یخ نکی ادا ترم لجر لا

 هلو کس كفاقو یف كم تقم ار دعقاوهدننش مغ هب ارب شق ی هکیرکدید تور :یرذنو وف نیرو
 كنساباب هنسکر لوا هک یدرولوا هدنیلهاچ نامز تقلا اکنوهضغبا ادا اٹفمہنقم لاش كم خب ||

 ضعب قو هنسم ڪک شخلوا ضغب 2: توعیلاو هل رسک ك فاقو یف کوم تیفل تبقلا ردقلآ یزوع
 لوش تولمالا ضیااذا اناکٹسا لاتا لاق قمرغا یجل؛ وس تاکن الا یرھو ملا
 | هکر وا تولا حاحصا اصلا فن یا اذک اه تابالءاسلمیاتولماهر زانا وا یان انهکر رب د ها رک
 !یدیدشت 70 تیلاو تیا مدارلاو لوالاباسلانم اضبا تاعو توع تام لاسقب زدیدض كنايح

 موفلاقب یعجج كرروازم هلبنوکسكناب نوت او نوتیلاوتاومالاوینولآ هنسکشلواهلبغیعضتو |
 یدنلوا فض ہدعبو یدنلواماغدا ء هرکصندناهرزوا نزولی یذیاتیوم ىلصا ك نیمو لایقوم :

 هەن کن ل واز ونهیدتپا!رف هتيم لقب لو تمهدلب بل یاعت هل لاقر ولو ارب ارث ومو کد دعهدیوو ||
 ہلیضذ كيم دل رعد تئاماذسه ہرکص ندکدلواو رب دلیلف نع تیمور د لبق نغتثاماذبہ ۱
 'نالف تامل اب كل وا عون ری کد سلج هل یسک نیلا هنسانعم شلوار ادهفیچ هل نوکس كابو |
 | لوشارز هنسنا تعمر دلد هد رم به یدک BOON نام اف ار دفن لاو ةنسحتیما
 تومهلب كم تاولا نملك بت لمف ندنا هبلوا تیلباق ہصقنو دی دایز هک دنس ا تعم كلف
 یکلامكناهکر بد دیجدهرلوشتاومو دیلول حوزهدنآ هکر دهنسنلوش ہرضف كي ت تاولا هتسانعم

 لاش ی:ومةنانوملاوەنشک شا وا ىلقەلبت وكس كوا ووهل بحق كم ناوم هل اوارنتٹنیکنئئآؤدیلو أ

 شا لا شردیدض لناویح هلي كواوو كيم نانولا "نانولا دوفلادنانوم ةَرموادآوفلا تاتو لحر |
 ہدنمەقرب و نانومیدشب اف باودلاو یم اش الورودلاو نیضرالازش ایا كا وسائل ناول ۱
 مضلاب نانولا هلوهف أشابتی حا نف هلوس هو هلل ضرالانایومتدطاقو زار دهرب نوا ایحا ا[
 ار كمرداوا انکو رم دئامآلا ناوم لام!یفمقو لاقیہلواغَاو ہزابراچمکر ردیوملوش | ۱

۳ 

 توم

 ےہ
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 FT یر یہ یکی دلو اس ات وس یتکندلاخ یدنبا+ وٹس ردقا وا لئام

 ]هوا لوا هی ربغنضن نوع دلوا صلاح دین سپ زده دننب یزمرق هه هکر دنولرب تیک ارب ز
 | قربوفو یلب رکا رونلوا رظن هضورب وق لبا یک دوب قرف هدننبب یقشا تیک و رایدتبا ر اعشا برف
 || یرسکكنهزمه تانبکالاو تاتکالا .دولواتیکهسرولواةابسرک ًاورولوایقشا سرو لوا یزمرف

 31 دل فلاح خي د٥ ودوانانیکا تاک او ان اتکاءاتلادب دنس تک لا ین وایروطهلن :وکسكفاکو

 | لئامهاس یب فراق وقت :رجلنآ دکن للربد رج ارغب هسه راق كار یزض ند رج هود نا ||
 | دهد د ردنبنراسا ید تیکت رار د ٹیک و هاو رز دتیکر باک | هش راق قلب مرق

 هارلفاک تکو تک كغانانمآیزاهج هر زوا ینذو م نکن :تییکتلا ددراو قلب زمرو قلەراق ۱
 ]| ید هرس لات تبکو تیکو ردک اب وشو هی وش هلیسانش هرز واقف رنو نکس راب وغ |
 | ثللا 1 ماللالصف ( ہلغاوا!بلعنم هیات ماه هدلصوتلاحردشمودنداه تیخدهدنسکیاو ردتفل |

 1 | هتک وهقثواوهدش اذآلوال بالا نمهنلپ ثلا تالاب قلب کش هست دید تاتو کال

 ۳ ۱ اقتلو هععنرف روه نلاذا نالسفب نالف تالاق راز د ه د هخلف بحاصمب ورد ناب هنسکرت

 ا | ہللاەلمہمءاحوەلمہملادودج مج حدجو هتحدخ ادا ال هتلاقد وسلا ٹنل لاق لربد خر هفقلصا

 1 ےہ سوم و سس تصللا قّعلصا یدواف
 تعللا ہنس انتعمر اب غوا ردعم كتضلەلنېتم توصللا لرب دتسط هسظ هک دزا هنسک لووش

 عدل لس رفا نمناهفذح تیدخقو دنسانعم ی ق مد وہ ہل نوک کنافو یخ كمال
 ۱ | ہزاتدمالب ہلیضف نهج ءاخ ءالخ و اہلاسلبءالسُلا ةرقی لا تفلناک هناساپ هتفلناواوالو اغلا نا ارقلانخ

 || هأرنع هتفللاش و هفرص یا ییعههجو تغالاقن زولکیيخدهنسا عم فرصو رد هنساسنعمتوا
 72 1 أ کود هکلوش هلی كنافو ینوکس كمال و یش كن مه تا یناشلا بابلا نم یلکلا و هر ص یل

 تپ ردکمید جا ہدنتغا سقوردگد قالوص هدي ت غل تفلاو ہلواشقشلوط هثب رب یر ٰیرون و
1 

 1 << رول وا رع قیلخ هکر دعجن الوش هلی كمال تالا ہنساسضم ق جا یکی ناکدید تقعا

 ]| یدلوندرارخآو هلوایرا هکر دنر وع لوش هل كنافو لف كمال اذک توغللا ہلوا ناک« نیز دبا
 || شلکماوفکر ندر كب لوش ةتيفلا ةتیفللا لرب دتوغل نوععیدذوا یا ندنافتلا نعد ن د تفلت هند لو منک هوا

 | | دینمع نو غندلو لباق هخلر اص هپ هنسذربه دیصعو هنانعم هظلغ هدیصعهلازوا یک البنا بولوا
 1 | ونود هب هنر دییشنویعض كنافو هلن نصف تلتلاو هلیرسک ك ناتو كنەزىھ تافتلالا نارااد

 || ىشتفلو لوکس كنافو ہلب رسک هال تفالا تفالا زدن ڪا تفلت هد علامعتسا ام اقعان

 ۱ ]| هلادیچمنیعوهل ممد اضوفص هک دهلکتس قش رب نعپ لفهف و دص یا كعمەتغل لاقى روک هد هنس انعم

 1 ناقشرد هشت ن ناشفللا رولوا هلبهحوتاک | كنرَفشر یلیم ہی هنسارب لن هنسکرب و رد هنساسنعف لم ۱1

 1 ىع كمال ت توللا ہہناج لا لغت ال یا نالف تفل تفتلت المملوفور مو اوج موم
 || نسا هلیعف كمالود لک تیل حاحصلا مسن ضعي فدک نسانعم ناخ انک لیکن وکس كواوو ||

  بولوایوق یر د هاشم فان زیپ یناوخارئاسو یکن اکر دا عفر نرخ بودبابصن ۱
 | EE نوچ دلوا بس انمهلاعفا ید هدنرلانعمو نوع داوا نحال هرانو تار عصب کا ۱
 ]| كشفلجاورو ردهدنب دقناسنل ایضلا مایا تیلااضصچ اور اسلا مایا تیا لول عاشام بجا

 هدنسهل لازم تد خج و تیل رایدتبا بودیا تیاکحندیرع ضغب نوب وو ر د هرز واتیلاحیاصتنا

 هحربدٌهتول اصخاشادب :زٹیلوحنرؤا وا یراچ هلاعفای | وراب اهب دعت ہنیلوعطم ب وناوالامعتسا ۱

 ینلعاو لاو یناویناردرئاج ینلہلو یتلەک لوا مولعنو ںولوا لع یل وا ر زوا تفاوب تب ناناوارکذ
 ۱ سس ناثللا ست نهضت فلا یکی ند ل وارا
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 | كفاق توقلا لوالا بابلا نم لکناو ردنابق لوظ بج وم تونقیاغد ارب ىراكد بدت ون هرو توفق |

 .ماعطرولوا ان ہلکا ناسنا ندب هڪ ود نفل وش |وشتوقوهنساتعم كم ا دعرو خس اهل كاف
 ]| یتنوهدنسکا هلرا رس گص ك فاق" ةتهااو تاقلا با بوق ةذنعام لاق هسراو کسان
 زیفغئلوا تاقا او نبل واز وكمێاقزڭێؤاو نصا ةلیلهتیق و هلبل تیفهدنعاملاق.تب وا عا

 یتساوا مدربو توقف ی یعیتاتقاف نخ لاقب هنس انمى ماوة وكس كفافویرسک كل مه تاتتفال ||

 رنک نه هل هال نک نواب یو هنر سوی َتوقتا ثوقل ۱
 2 نوکردهنسانعمر دتفمهلبرسک كفافو نمط كيم تیل ا ردفا ا۶ غلا ل ع|افا 1

exe ۱شیقمیدتنار ایضعب اتیقم یش لک یلنع ةا ناک و اعنا ا لار واو كع در داق دکمزب  

 كزهود تکی هلی ریسک كابو لع كف اک تلتکللا هه رض یا ہوا ناک لا

 مچ ردقلا تنکو بضفلا نم لا تک لا وانیلاح ام خاصا دا قانا بابل متکی

 ماغي رسک كنار و یش كفاك تیزکلا حال اےس ضعب قا ذکهنسک ن الوار ضو هايف تهز مه
 رافصت هنس ا تعم بیل دنغ ل بلب نیل خؤ فاکت | عضب تیکلا ذماث قا ثب ازک تس لاق هست نالوا

 ,یتفكفاک تعکاآ ىج كنيم لوک هلن وک تس لات وی رسلک ت كاك« ناکا ردشهرزوا نزو

PITSكانو یخ کفاک تفکآ یت وم تكلا تعکل خر لاش راتالواۈلىوەضق هلن  

 ثدحل ا قو كسفن لا هتمعض ادا ىناتملأ بابلا هاتفك ه تفك 1۶ یشلاتفکل ون كه لنکس 1
 دجک ك مرآ ندیرکودنکی کن ایدص زس یی اشتناوتفطخ ناطبشلل ناف يللا كت ايضا وتن کا 12

 ۳ هدهنساسنعم منم تفکو ر دراو یسەلیحو یسلعاط هبناچ ره «دنتف ومصک تنیط اش اربز ہدلتقوا طظ

 كعروسەدابزورسا یاٹفگلاقب ر ؟هد هنس انعم كا تعرضو ہفرص یا دہ جو نعهتفکل اه ا

1 

 | توقلا :ةتابقوا زوقرهتوقیهلها تاو لاقب كامري وت اوف هبرسک تلفاق ةتایقلاو هلی وکسلواووما بضف |

 لا ةتیفالرانا تنفا لا رولکا هدونساتس قمردنلنوفو قزتراف هتفرر ل وقت امکیدنلت وف ||
 ۱ ٰشہلان انوا مااا ۳ یونس تنی[ تل یی ۱

 یودیاونمهزوکس تاب وی كفاك تکا: تكلا (فاكلال ضف )لو دهندهزاوکب ودیاظفسنهتسارب

 لا زرد: خد هغخار هنیرزوآ یزوب ی هنسکر وادا هفرضیاودجل ہلا تک لا , اربد کیا لباذ :

 ۱ تکل اتم رار د هنیزاوآ هودهلیقف ٹاک ید نش شک هکر دنوضنالوا لعا ندششکت رنک و یزاوآ

 ۱ تکیامشنجتانانالاش رولکهد هنسانعمقعاص وهدد زا یف ءام1ابصاذ ا را تک اضدا اش واا

 | تکالفو ق داند دہ تك خر ر دکن وک نوش راک هلبنوکس كاتو یتف كذاك ةنکنکلا داد یک انن یا

 یس
 دن ٌ

 ٹفکل جر لاقب رولکەدەنساتعم عل رس تفکو ہنسا ضم دہدش ق وسر ونلوالامجتساة 5 هنسا عم
 كچوکهبرسکكفاک تعکلا هنسانعم عب رس كلذک بوکس كنافوضف كفاك تفکلا عیسی |
 هکلموحل وبه دیداشن ك نانو یرسک ا كنةرىھو یخ كواو هوو هو ىلع تفك لذا نو زی دهکلموخ |

 لوش لفغ كنافو ها رسک كفاك تافکل دولوا كم دیدلواقوج نکیازآالبلسیاسنعرارید

 ااواوءابح انافگکحضرالالعجت الات هلوق هنعو رولوا عجەنسل رب هدنآ هکر دیعما كو ضوم ||
 ہیارکذم هدنوب و هلواهایس ینیرب وقو یشہلب هکر دتآیروط ل وغ هبضف لیمو یل كفاك كلا 1

 لوشوب ونوآ لنيکهرزوا ینزومرجنهلینوکس كى مو یی كفاك کلا دولوارار شوم ||
 دهاسبولوا یوق هداب دز یزمرف هام ول اطاق وف دلو شاخ ونقاکا هدفی ۱ ۱

 ہوں

ie 



 یی و یا تو ےہ و نفت یہا پت ےہ

/ 

 سس د ڈی

  أ نزاواما ارح راهش یا ناک TIT ریو دن و اوش هنأف یدخ ارلیضعب زرد دنسگ |
 | یدعت هریغدتلفاوتشلا تلفا لاقب قمرتزوفوقاتر وق هرکس كافو اب نسکتنءزمه_تالفالا
 قلب وكس كاولویرس كفك ازمه تالفلالاو اب تن کمال ولنتف تلفنلا مايو
 E ئا مالکلاثاتفآ لاشقن تاملیوسر ول لی هتسنز هل کس کلا ورک كنهزمهت الفالا

 1 اتو جن نا ٰئاذلعاف ےن ملام یلعنالفتلتفا لاقت زولکهد هنس انعم كلو اة اغ نر وهحأنو

 | تولوا هاچ وکتل ك نالو صف كاف ن كلا هنس انهم ى دق ةا ی ور اضناهنشن تنا
 ]کنم دهنارحالوش هلم كمالو یف كاف ت تولقلا یو زویک ن الص نا نال وارداہب
 ] هلسیتقف کناف 7 توفلا "دیعسواق دن یز یزاخ وا هدنرزوآ كندتسک نک ت کن دنشیدلوا رغص ت باغ
 زرد هکشاشزبا هب هتسنربوخ یٹغلاهلف لاقب كینکه نر دهننکر لاش تاودلاو تارملاو ہل وکس وا
 : | توف یه لوتتو هیلالصبالو هارب تیحیا هه توفهفزز هلال عج لال حی لاش
 ۳ لات وک6 د هنس اعتمد اج اتا فورد هدهیذخ رفنالواهدنساراقمزب یکیاودغلبال ثیحیا
 ]| لاتش مت ون ی ند هنسکر  هلینسک كنمه تنافالا 2اف یا !تاوف توم نالفتام

1 

 ۰ :ا ثقس هثش تاتفالا هسا سارا ی یریددیج كتوف تاوفالا هر هانا ةناوا ۱ ۱

 قو لب وا کما :دیلع ت اتفا لاش نذنوف رولوا لاعتفاونسِ هلک یا فلا ضم سا
 ۰ ]| «رضانود و قلی یلعتاتفالنالفلاشو اکیا تلا هایی | ییهنسز نالف تعد
 ھی , ڭا توفه)دندشن و یمطکكواوودلبتعف تو ہاٹیفایق ةیلع تاتقن ما تید او

 ق راو 3 واوو هنتضف تواغللا ھلیبسنیلام یتدتب ار ین آحب هاف یا هلام قدیلعتوغڑ ||
 -وتفد یواو هالردصنزومالکی دنا تیکسلاناوانوافت امهشام دعابن یا نأیشلاٹ اھل ا قت

 1 زدزئاج یرکو یففدلواویدش ادیزوبلاو دا لاقغتسامللر سک كو او یربنصورل,دنآ لامعتسا
 ٢ 1 وب مش نشر وان لتعانتیردضدكدماغنارزردفلاخساتیالعو دو

 دعم ین مشعل روک نت ودلنازوش ہدتشت كانو یخ ك قاف تقلا (فاقلا لصف )ةد زن

 7 د بد نو اه لوالابا بلا نم كيداخالا تش نالف لوقت

 وزر دید پا كي از یتا تفوز دیسا دیعما كتر وعر ةتفویک ہر فارم یر

 1 لا الشب دا قو یعغوق ہلدہدشن كناتو نخ كفاق تاشلا م وهو تفرغ ندا

 1 هر زوا ینزویربس لب یصق كفلاو ہلیدیدشنوەلیز سک كنانو هلرسکح كفاف یتا تاتف لا |
 ۱ | بّاوا عج نیر زوا یر یز نفت تورغا لری دهداع یرظمو سام پک کما قلبصوق
 ىدا دب زواو صعب ىلع هضعب سبیاذا یفاشلا با بلا نمار ف ترش مدلا ترغلاتقب ینعروف
 1 | رفتم تلقلا 2 ف تاماذا حرا یق مدلانزق لاسفپ رار دید غل اق نوش ؤنوا هدهزابناق

 1 ری كلف هاب ز کك فاق تالقلا رولوا عج وص هدناهکر دکآد نالوا هدغاط هلناکسا كمالو

 جی یی بسم

 ٹن

 تاور 4 زوفج نالوا دم د کف مز شاب ماال تافو هنسانعم شاخ /هطن زوکناعلاتلقو

 /روتحنالوا هدر کدشفلر عدصلاتلقو هسانعف شاعر دفورعم هکر داماد :سجز تادنابوبح

 اتا ہلسا مەیق ور داود نوسنلکا س سد ورح هک كيل د نالوا هدنززوا کن رادیژل' تلقو

 ۱ 3 اد بردم واوان عنارا تابان تا تاق هتم لو قتر ذ هسا تعم اله هلق

 2 لا هامورف اسم انا یارعالافوآ زر د ةتصالخ هاف تالغناور ابدل گل نکا
 ۱ | وكن كناقو یتف كيم هل دیلفصلامنیادخ هک رکمز دری الف رغم لام ٰیعیولل
 | تورغ وطهرکر هکر دهها لوشهلنوکس تادافویرسک تيم تالقلا ىج الوكاله كفك مالو
 ۱ 1 زرد تاج تولا هم روطیدالوا ا زی هنر ۈغلۆشتالغمو هبلاق کوب قوت 7
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۱۳۷ 
 ۃنمملا .كعا رودم نوعکم رکا برود کوب لوک تان و یحض لنع | تمعلا ززیددقجا

 ہک بد هی زار ندلیق تلذکیخ.دهلس لس و زربق نوجهکرکاهک ید هیمحطق لوش نر دن خیس ||

 هد هنس انعم كنا اکو هنس انعم ما هک هیتفف تنعلا رارید فبعض یه اج یدناریطعپ و
 كلذ هلوق و متعام هیلعزب زع یلاسعت هللا لاقو عبازلا باسبلا نم لجرلا تنعلاشب رولک

 کم ڪ شم ًافوا تانعاو هریغ هتنعا لاقب كمروش و د هتفشمهلب رسک كنءمه تانعالاو لجر

 تلغلا ر ولکه د هنسانعماقخا تغو هد کک یا لرالابابلانم هتغل اش قخار هتجز ین هنسکریو

 هنیرزوا كنهن سکر هل. رسک كمالو نوک كنرغو یرسکک نهزمه ءاتیلغالا لوبد یدقبا تلغ

 ةو ماسعط هلنوکس كو٠ و یش كنبغ تمغلا اريد هكا هبلغویوا هادنغاو هادنرعالا لم
 ناتفالا (ءافلالصف ) هبلق لع لقتادا ینالابابلا نم اتع هتم ماعطلا عل اس نل و دەکلک لبقن
 ٠دبآر تا و لط بلا كيلعلاقاذا لع نالف تأنفا لاق كوس یلطا ہدنقج هنسکر هو رسک ك تهزم

 عفاو ہدیرعلامعتسا قاز ومهم یابلوارومهم نکآر دشغل و تباور هلو ندب رفونددیز وپا کت ےس تم سس

 2 رەلگنالوا قتشم ندن تا وتا! هکر دلم دونو هد لح م دید هبه روید تبلا تارو

 هنن شهاف واهل سک ئاتو هلیعف چا اف تبتفلاو : هلن وكس كاافو یضف كيم  توتفلا .هرسکیا
 لربذ یٌخد هنغافوا كا تو یدقبیعناجر و یدنافوا یلود یھب ینکر دھو یدضعتف لا ۱

 قر ڪڪ كنءزمه تاتفنالا هنسانعم یک یعافواہلیدب دشنو یعضللانو نتف تتفتلا
 ةتفلا یرهراب ینعہ یفب رقو یتنافوا كن هنسنرب مضلاب تانفلا رد هنس انعم راسکناهلیئوکس كنونو
 هل رن یشنآ هکانرروف نا كغ امقچ بوبلهرابهکر دهنسن لوش ہلیدیدشت ك ناتو هل يم كف
 تا یف انسلجلاسقب یندیایآلبنوکس كناخو یف ك لاف: ته یغافوا كماهنیتععتوتغاا
 تخاوفلا ردراو قوط هایم هدشوم نعد ردیحاصقوطبکش وفیراکدید كب کوا هتخاغلا ||
 هاموتارف ءام لاعب هنس انعم بذعءامز وید هب وص ولت ول اف تازغلا رد یعچ كنهتخاف ْ

 ہلبعض كلاد لیجد و ردیعساتالبجد ہللارف ناتارفلا ردیعسا ید كن ەفوکرہنتارفلاو تارف ||

 هنسنر هلنوکس كمالو ىع كناف ةتلفلا ردشاربآ ندملجد هکر درفصرهذر هل یخ لو ||
 رخآ كار هتلف و ددرالوربدننع نکی ماذا ىا تلف مالا كلاذ ناك لاعب قلوانزسک ||

aaa 

 | كنابوتلواو رب و هک ف وصوار و نمةتیع لافي وب شلر ود یرکد هلب نم کج كيم و یخ لشیع
 ]| هک رش نم هل یلسو نطق نم میس ابقار رد هنکوب نوبففوصو هنکوب هود هیت

 ا وا فیر ظو لبخ هکر بد هبهنسک ل وش هل دیدن كيعویرسک نیه تیم لرد نوک رکا

 | تنعلاش رلود ید هک شود هپ هنس ولتفشمرب تنعو ان او روچا ی نعت مکنم تنعلایشخنل

 | تنعلا ہضاھفەراضاذاےظعلا*یشلا تنعا ل اقرار د هدعاف واوریکپ وشربا هنن ر هرکس دق دل وکو ا
 || یضكيم تنعتلا هننکنشودهتجر هلبعف ك نونو ىم كو٥ تنعلاو هلپرسکنونو یف كنيع
 : :باطیءاجاذا اتعتم نالف ین اجل وقت هن سک ندا بلط نس شو د كز هنگ ر هيد دش ټو هل رک ك نونو

 اأ هطغانا ابنا ق هتغ لا قمرت اب هیوض هلدب دشن ك ناتو تف کنی تلا (نيفلا لصف ) كنلز

 || لاسعتساهدلوق طلغوهدیاس> تلغیدتباورعوبآ مہازلا باہل|نمتطلغ ل اقب كجا طعاغ هلنبتعف
 | هسلبا شاکاب ییاسحو رد یدت ا طلغهسلپ وس مالک یریغر بولکاب نکراب وس یالک ربیعی روتلوا

 لاو بم ضلاومتشابهولع یا ءانلغا الف ىلع موقلا ینلغ لا یلوارکش هلکک وسو کود

 ال ردلدشباہرزوا تیز وهم هج رک ا هلکو بدین اودرفنا یا هیآر تأتفالاقب لزہد یخد هغلوآ لقتسم

 ہدنلح مدنی هیبلت رب دل !تأبلاو ہدنلحم مدناقولحہذب وس شش ا

 ا لالا بالا نم"یشلا تفل اقب قمافو ا ہللا یش كاف تل راهلوالصالازومهبویل وا ندنوف یلطا

 تملا



 تسط

 ثرع

۶ 
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۱ 

EAلوش ہلنوکس كنانو یرٹسککداض تبصلا تبصاا هنس انعمقغروفر دندعول  

 اب ترعلا مسی اذا ہمالکیف تنعتلابقن كلب وس قشال وط نمالک لب دیدشتو یمض ك ناتو ||

 1 ۱ وزر د نبا ها لوص یشیا یب زر هسک نالوا قالوصهرزوآ خا ا

 | | نوکستنامویش كبه تیصلا :ردیدا و.“ + دوم دابز هنلدشایراوا
 ]کر ید 4و لوش تمعمودبل وا فوحهلوا نوط ینا كنآ هکر و, دهبهنسن لوش هلبقف تاربخآمیمو
 1 | هیشزافنولرخ آ هننول بولوا كنز كب هکر رب داکآ تمجمندنسنچتآو هل وا یخ یی دنلغا هل ط هن
 1 تعصاشحو هنیفل لومن زکعدرنممامللرسک تلف ون وک كداصو یرسک كهزمه تععا

 ۱ | یکیفددنلوایالطاهنن اوب شح و ور دفرصنال وو هيف سناالرف ناک ارفهناکع هنیقلا دا ت عصاة دلې هتیفلو

 . || هوش ةبازوتلوا لامعتسا خد ثناوم هکر ولوا هاکو زاوآ .توصلا روناوا قالطا یخدهریلاخ
 کر رؤلواہاکوانوص ت وصب "لا تاص لا فب رولک هدهنسانعم قمرضاچ ت وضو هال ات هئافتسا
 1 هلبرسکتنهزمه تثاصلا تقاضا بام تص زرد توصاکادولوبترہش سانلا نبهک4 ہلبجر کد لوش
 | نایشالاتیوص لاق دروزاوآهنوکس لداصو یش كنا ت تیوصتلا هشیاتفم خاسهنسکنرفاج
 . | بش یا تبص لجرلاضب ولزاوآ كہ دب دشنو یرسک اب و یتف لداص تنصلا ات وانا
 | تام )ال رنک دیک راکدیدلاملجروبوتاصراجوتاص لجرلاقبءانفم تاضلاا توضلا

 _ | عالع اهلجرو هام و ناظ مولو فاصشکو هنس انعم لاونلارثکه کز د یکی راکدیدلانلجرو

 . ]| ردشفلوا بلقهغلا یزوآ اوز و هلی عرسکی صا كنس هلججارافصووب وزد لکی راک دید قال رو
 4 جہ سرو مر زد ند نیط ناطەنسافعم لوب ردندفوص فاص

 ۱ الا تبسم شررید تستر دوهشمسانلا نیب هکر دهنس اسم لب رکد

 اهلاَز کب ل عف یل هوش ناک ح ورا نم حی راولافاک املفامر اسکنالءاب تبلقنااھاوواولا نم هلصاو
 || ابوك كنونو هاب كە تایصنالا مولعلارکذلا نهب و ع وعسلا توصلا نن قرفلل

 | تعاف تایضنا او توصلا نم فنا وهو لمقاو باجا یاتاصناف یعد لاش كَغبا تناجا

 تاصنلا اش لقا+4أ گءانضالاادعب هتماق توتسااذا ل جرا تاضنا لاش قل وایرفوط
 ثسطلا 6 اطلا ل صف ) هنسانعمةماقلاعوقەکنالوا یرغوط یتماق ہل وکس كنونو یم كه

 0 | ردشط هروهشم تغل هکر د هرزوا یتا یطندنلق قاواردەنسن یراکدیدتشد

 3 ` اریرر ونلوا درنیسهسناوا ربغصن د وخاب بونلوا عج ۔ هکن3 یرتوا ندلةنز د ماو ا بلقەبان
 اربد سبسط هدنرغصتو 5۳و ہلباابدوخاب ہلْعلا شام كنبس یا مدو

 ۴ تب ل[ اهاولیا اتسعهد تعلاقن هنسانعمقهروب هلنوکس كنابو یف كنیع تمعلا (نیعلالصف
 توما لاق شلروبهبضكناب و هلبنوکسکنیعو ایف كم توصلآ یر وب سک لاب
 1 لاسقن ۃص دعبه مع لوقلا ةیلعددرا دا اتع هتعد هتع لاس كمردنودزوس بق رخ سلا

 لاش لاسفب كعدباتموصخەرزوا یزو تاطخ هل رنک كیع تاتعلا .هیلع خلا اذاۃلثسلا تعا

 ۱ 1 زد هنس انعم تمصاخ ی خد تاتتص هک ةدمعاخدجصاخا یااناتض هناصا و اتاتعانالف تاعاتازام
 | نتف لا تعالا تغتعلافو اعداذا ید ےل اب تعتعلاقب كن توعد یغالغؤا هلو زا نرو ىلع

 شهر دلب كش شو بر طضا اذا قالا بال نماء ترعب حرا تع لاقي تلم+ رند هلنوکس كنارو
 تارغ حر لاقب یجب هوذلبهدابز و یجب ہرتد تاغ هلن دب دشن كنار وفك نبع تا .تارعلا زرد ید

 ةوعاهتفعم دن تفع لاضہ قمروبنو یخ غافو یا هلنوکس كنافو عف كنیع :تفهلا تاع قرو
 1 REET فب راربد خد هک توس یزوسواهرسکبلاهآولاذ ناسا بالا نم

 ]| هلئوکش كلو یخ كنهرسه تفعالا رار د هغلوا نفنوطلد هلسیعط كمال تنکلو نکلا نم

 سس

 : همچا
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 رز قوکس كاونو یرسیک داص تینهآآ:نینعاجیانیبتساوماتشی دا
TSتاخوٰیرعکكداض' تہتغصلا نمای اد ید  

 وا نئوز ویچآ کو د ناآ وش ہا: وکس ڈمالو یف كل د اص ت لا سج
 اعلوازآ ی نبورسکلا, وشو 2لو و تلصو ده هنیکولما هات

 زر ولک هه انعم لیلق شمهچندننبف ولة ص یا تیلصا تقیہ لاَ هنس نا

 تے 6 جج ٠
 یخ دان تاصلا ج3 نسهچ ندنز قد كمال وى كم. تلصللا د ا

 .یعصالداط تلشلا تلصموهوهب هبرضا دا تلص فیسلاب هی رن

 :هلننوکس اد اضو یف لنهزنمه .تالصالا ی و لر
 ا

 كنەزمم یلصالا ؛هنیلکنالوا ولمادقاو نیکسکه يخف كمالویرمنیک تب

 لوشو هلواشکان انج بولوا هکر دز اجلوش هلبعقف كمالولداّض ناتلضلا َناتلِضلا: کم 1 ۷

 هددنسانعم ةه تعهبلامتاعصو لوالاتابلا نم ات تسنس ی ۱

 || تبع قاق داشى د هلبرسکءهرمهتا OA ترس رااوطقآ توس سنی أ
 3 ملا تکونخشا وشاب تعسصلاو او شوت می ید یک ۱
 ]| مو عج لاقمرنالوادیمون رسکتكننش تاشلا ةيلياا دیار وم

 ۱ انا وضع رخ دوخاب ليلا هلیصف كل داص؛تنهلاز(
FEY Wzتیاتضلا و یه كل دن اه امی وین تست غذا شاپ  : 

 ل رنک راتو تق لد اص: تبتصلا ےن اب و

 as eaten /۔ك2زلاسق” هنکَنالوا ود وم یا اللن وکس ناو یر داستانک تساوی

 مے ہسہسسمس-._

 |( قو اسلام بلا بل ناک اذا تلضب قزمو قاشا بابا نم تاضی نال
 نیمی ال وا خاد چ تلور مسا کج ورفض وز ته فک میاد دوهیابر

 | تلصوهتضکراذالنرفلا كص لوقت راد ید هغ اوات آو هتیصاذ مدل اقا

 || كمالولداصتت و نیو زد و
 | قوکسلداصویرسک از نره .تیلصالآ نشان بابل نیتنولصتاضاق اول هیت |

 ]| هلبسنک هلداضو كن هاله تالضنالا زد هنس نعم و لمادقا كلذکی جد چو ا ران وهم تم || تالصلاو هلیرنسکتمالو ی كو تاصنلاو هشت :

 || تاععلاو ههلبتض توعصلاو وكتب كيهو غك داص تنصلاہلوا مذقم بز

 یدلوارداف دئباوحامدنبا تاک باک یر تکسو بت صا ینا هلاکو هراعصب تس

 || تیعصتلا انا ەتمصا لاق قايت لوط نما كەن و تکسا یا تمص ا لاش هانععةنمهلا

 هلط كاداص تل هلا هتسانعم ٹیکس هنینکنالواتکا
 هی رسک كداص اعضا ؛ةتسانعم ةتکسرونلوا تاک اد نک ہلکا دکن دهن

e 

 ۔ےہم ہے

 ۴ وس

 ںیہ

 ۔ ےس

 | هئاضف یل ض فرش اذا تکلاپ حالا تاع طبع نا نامی
 | تماصلا .ترقلا ا! یف عحسضو ءار یا ت اص ی موقلا ناب نام ار نوا بونا

 ۱ ینکو یوتلا آن عطا لو تمابنصهاملأقبنیلب روس قطب رک

 هر داوو هودذا من دعطان هکر ذق وی وی وی ۰ ۰ کش

 |[ ۳م نود ولو ادار ایت باتو یھ ھچک م7

 || كداصتیعضلآ و

 دے یم



tef 

 نا ەر وعلوش هلن وکس كمالو هلبعص كنېش E هب ۳۳ 7 ا اس ×
 || ىت هلیئوکس كيمو یف كنبس تعسلا تعلا عا علا عن نسب ناذکهنجامیا ةنوتطس ها مالاش
 دننھ رخ لها تسودصیال والا بابلا نهتعس تم لاق ز ولكە دةنسانعم لا دصفوهنسانعم

 هلاکو نطتعسور د هنس انعهتربس ہلیضقو ملی رسک كن اهیدهوهیدهیا نعم نسح اع لاقب :لربد ید

WEIRتعسلا  AREN.1 8 سل[ یم سم  

 ۱ منكن قنخاطهب رسک ناتو یش كنبش تبتشلا ,هنساّمعمیرمااوفرف رار د یوق نت شا هلا هی دعت اب ||

 1 1 هل تازه هتک ن رنضخنآنس طاه)ا تیعسن و كخبازکذ هثن رزوا*یس نمبر شمس كنان قح

 دصفنالواہلنبس هکر کو نوا واەلنیس ر اتحشیدتنایلعت pr وهلنتس تیسنردکعز

 | فلق موق تانمالا تاتسالا ردرنک و لعاهدنمالک رب عقل |لامعتساهلنیشیدتبادیبعویاو ردهنسانعم
 ۱ ردراشغا بلق هبانیواوزددوخ ام ند هنس یل صا كو اودجا یا موقلاتنسالاش یقلوا لخاد
 ̀ ]| افوردکعدیدل واماق هنسرب موقموقلایتساو هوا رب« كنلوق موقلایتسا ہلموقلا تنسا هک اب
 ]| هلیلوقترابدت |بلف هیات بودا نظەیلصا نیفلوا فرح یمچوااهکهدنرخآ كندنسیدنب لا هجر
 ۱ یف نب تونسلا هتنکنالواربطالیلفهلپ رسک ک ونو یف كنبس تنمیلا هاشنابتنسلایهماصا
 1 | تتسلا هنس هم لس عر اربد ید تونسو هنس انعم هرب ز خیر اکدید نوک دب شنو یم كونو

 1 یف وفد یر سک بم اعیونلا یدپا تما یکڈکیٹ وچ یحی ز دنا تشملاو قچاصن کن

 الامتناع رک رم متلج رج دآد)اهناستلاققلآ تب زو هاو بنسحرب هنسک قحا 7
 ]| نادنوو هنس انعم وغ تا نالوا ىجا ایط هل سسك ك ہزمھہو یف كنبش ِتنشلا (نیشلالصف ) هلام
 | تذنفذ رم كالا یننارط كنبراقاب| هک ری هنلوش r تشیدنیایعمصار دشما لوا فرصتلعف

 | هلبقف كش كانك تاتشلا اید هد هبهنسن قنغاطوقلغاط لصف ك نبش تشلآ .هصابوربک
 ]ی نیک هزمه تانشالا قرف یا یاسنلابابلا نماناتشؤاتشز مالا تش لاق ثلاقب ردەنسانعم قلغاط
 ۱ تحقالا لا ذکر د ہنساسنعم لخاط هلیدیدشیتو یعض كاتو از صخ تالا و ول بوکس كنہشو

 || کلو قلغاط ماوحالا نزل تاتشالآ یقرفیا بنت نئ لاس یقخاط از کس كنو یف

 ۱ ملت صف كفلاوملر دیدشت نانو ہلنبتخ دف یل هتسانعم ید كرس راز ت ٹی ڈش ر فو هنس انعم ق رفته

 كىل وكس كنشو یف لنززمہ تاتشالا یشایش او ىش موف لاقىر دەچى ك ىتشراەنسنىنغاط
 ۱ ریہ وچ ضب ورم ویو ضیا کاج لوقت ووڈ وس رفتم دی

 8 ایا ساسان | 4: ناهنسن نالوا قرفتمر» رضتمر دحج هلم كاتو كن
 فی تاضنلا .هنسانعمكير ابد هلبنوکس كلاخو یف كنبش فلا ةدحاو هلق نماو هل

 ۴ ںیہ اتم وما تی تیا یب لی

 1 نا دار وامالب نشدلئا ٰملانز ویلع تما تما وللا ١ با بالا نتنامش نمش
 ۱ اما ا اخ ار دیم تراقب ا راولی تا شوش تشیایاو نخ



 سال
 س ےس ےس س

 سس س

 یرهوس بانک تچاصز دن وطفیر اج یربتوردنوا اچ یکی در نا ننیعو ابال | ۱

 لاق | بسکم ارج ترنم رد ہہ اف مارج ایج عو یوکس احوال كنم سلاو
 هلص تا یا هتل وارد د یک مہک ندنکوکو تعا سک دا هراس ف لج رانا |

 یا پالا نمنع لاقي ززد همك ن دنکو کی یغف كنپس تحبلا۔باذعب مکتب "یرقو
 .مسللانع | نوت ارد یخ دد مرا قیچ بویوص دسر دن از تھ اصأت
 كاخو یصليم نب پاور داوکس انو یفال یم تو ا ءافلابذت نحلم هنع هی ا
 هک هنسکل ول ود یوچا تونصسهو هنن النعم هذ ملر د تخم و توس لام ل مع لڪ ایف

 ۱ اذهٰیدتنا نیس | زط اوبا ہننب اتعمدیدش هلن وکس لا اخو یتیض كس تخم دوس
 زژردہالامعتسا یم نک پل وا وا ہاکی مہفئاط ب وز دفو مدیر مالک وارد || |

 ES كن اخو هل سڪ كنيس تتخملا 39
 (جدهزاوبنا سلف هان و وا شما افق هک ارب د تز و لوش

ENN تاعالا ١ rrاک وس  EDEفا  
 لاق قسم اف بوتا هن شفر هل نوکم كنافو یضف کن تفانبلا نرو نکس ین نیما ج طا تاس الات | ۱ ۱

 هلن وكس كفاك ق كنپس:تکسلا یر اف ہتمزکا اذا مہازا اسلا نما-تفس هتفن «بار تل تفس ||
 | نکاسب کت تضف توکسو اک تکس لاقت قلوا اور تاکسلاو ہن ٹوکٹلاو |
 ةنک ایا .لینطغلا یس وم نع تكس الو كاعت هلوقهنمو م نکسیا بلا تکس لای دخیداوا | ۱
 مدل ناوم | ین ی دید جیب اکب نمک فا سپ الخف تفاکو نیم تیم | 1
 لافب قایق تلخ اس يرکتلا نزو یلع نيكس لار لینوکس كنبنو یرسک نوه تاکساا | 1
 لاتا ملکت نل اقب لا میڈ دما 1ة وی الت هکر تاکم او نم نکس ها سکس | 1
 ہل: نکس كف اکو یه كنس کلا کج چپ کر. تیغ
 زدفورعم هکر دن زعر لوکس كف اکو یخ كنیم متکسلا رونلوا اكساس ماكنا دون ||

 ثاکاس امن اذ هلم خاک: توک اسلاو ہہلیدبدنشتو :یربک اک یز سک اتم
 || دنیتاب هام را هکر ڈالی ل وشل هلا قشم خاک و یض ست

 فرش یا ذجاننلس|هنهناکس لع تکل الن ریس نو بر کشت
 هنکسا ام یا هناکسب هر لقب :لریذ دهس نالا وکی ثعابتاکس ییشیاد ۱ 9
 كفاکهکرولوا هاک و زرند هننلک م نکن ۲ توا بانو ا ا rt < یل 1

 زاموارراستعا هنا غ آن تکنو زرین لک طرشت ناک وا او 9 د ۱

 ےک

 تلنل لا او ددعا و نشر ن دفا رطا خام لغافر قل سد اوت
 فیس تلف زدند نککن ور تلسو عضال اپت ماتم

 ٰئابتلسز ہتلح لم هتسلح ىت اطو تنم هت لاتی رد ید او هه تا
 نبش و یعف یه تولدت ارال والا تابان هجا سار اسلاف زد ندارن
 مرکالانزو ىلع: تلسالا و د هنا شلوا شا یس هل جا :قاولهلاو:توبتنلاو تولا لبن واک

 ٹیلتلا ر در و مشم فلک دا سبقوب ی بنکه کل ابد عاشر تل الا: هتسکنلیسک تب هق
 مخل ايب تقلاذا اهذب نظام اضخ ةأرلا تماشای تک سه رد 1
 كل او یتوکس كمالو ىف كنبس ماتلسلا.ملسانعم ج امر ديبل كاته د اصو کنگ اض 1۱

 نیس ]| تعسلا تم ناه یدیارتښ مدنا ما وبار نیولوارک داه بالای ناتسامار اه |

 تلس ین سر ندنفا طا لغام ار نوصکتعا ٤ کا فاتح کی دةنسن وشال



 ست
۰ 

۳ 

 ےس

 ۱ امارولوازنام نسل واع وفر مو یسلوارورح رده یو یا اراک دن یا ۱

 ل هته مایارتاسیسانعم هم كن راکدید تبش موبدتتس مولو هفت ارض رانا اتبس هو الع ||

 . | تولوا لخاب هتنسهلن نسکایو عع كی: تبشلا تسلا: تسلا ق تلخ دیاد ولا تالاق قوا ||

 ار دریا سندرم رنسن ین0 واز کا کنایه 0

 ( هىو و ی دیزوباوتیناتعل ا ءال اھا لم ٹو ی ەقنناۋا نرم ان ضا نخ قعوب

 ۱ ید تاتو خد هر هد ود تس وقلواتحار تسلا ردشمامد توم یحالاودشعارم بدت هزاز ۋا

 . | وچ تب زرید ید دفتقزاص عاص ندنصا جاس یش الود ٹبسوراوب دید هک اش ارب شا |
 1 | تبسلاقی ادم دق م روا نویس ورونلوارسنوذقنغ تین هکر زرد سال کم ز وع ونر ندنسهروب

 ۱ ك فو ةساوو دما كتشف توا والبط نامو یف کن هز هر تالا اردوی دلوا

 لخافدینوکٹ ہل ہلیر بک ق ن ةزمەه تاب۔الا :نوتسہالرمو ىلاسعت هلا لاق یا تاغز لوک تیس

 | لا كتبو و شوا ايم كنس: تالخنلا ابو زغب مو تبسلا قلخد یاتبمالاسقب نی تکربخ

 س اتنی عا االام تبسم ینانلا بانل نمةندمتلا یناغلایم

 1 سک رپ هه قو رک تبس لعل ندا بونلواتفاب دهلظرفهکد دیور و
 1 | نیتينبسللا نچ اصاب تىرنا ورك ابر ع آکر داف قبآعوفرب.ةيايسلا ةيسلا ریا ٹغاید یردهلکنآ

 || هلفعلاص لدن اخ زادكم روب هتسهآ لاو ا لا هیچم لاذ فدوو 4لنیتبس نی دوتر جالل اچ رخ بو كتب علا
 | ٰیدنتلاو ياشلا ؛ةماطرالا غانا تثمن بطرالا ةى لوا شلوایرپ ,رهکر دامرخ ل وش تبسالا
 _ ]| قاطااتنالواهدنرخآز رب د هنلوا مدقمویرج ندششزه هلبرمصق ك غلا دن خآودایضف كن ابو كنم
 / یدنسوینسوررید+ا :ورلربدهآ دنتسو4 انس بول وا قالا ید اھاکآ | ارز ر رد اک نوا ثنا وا

 || ليف كنم توربسلا روتلوا قالطانوهغ,دلوای جک اب بوک را د ىد ەز ون اج یراکدیدسراب
 | تورتشوودکع درسا سنا هلو هافقهکهنس اینعهرفق ىلا خيالى کارو ىنۈكس كنابو

 1 کا كارو كنہس تیربسلا ةنورس اما و تورنسلجر لا لبدهدهربفف توربض وارد قید هلپلف
 1 كيرالا 1 ةشر سد أرهاو ثیرتس لچر لایسقی ہدنوربس ردتفل هنسانعم نیقف هلپنوکس كاب باتو
 7 قالطا ن وان ون جا لاجنر ل وشو یی كتیربسو کكنوربسەلبدمو یرسکحلا ار ویی كبس

 1 1 قات لاجرةتش لا ةي ددع اهلی لسكس تشبلا زاماوا نج اتو نیک اسم ەکرونلوا
 ۱ هنزتنسنعای کاریز یدناوا ماغداهدان لاد بوشوا لیدی هیات یسأت راس ئن سس لیضا
 یبموسل بود ةوَسولاحر وم ةت یدنعید تا AT | ریدسادسا هلنعج و هل دس

 ۱ | نمتلنوءال؟وهنم ٌهئالتیدنع کب 7 كيردا فوظعم بوالیارو جب و كسور وک ہیبت لئ

 | || كسزر وکی ع كل ەتس قمودسن بوبد ةوسن و لاجر تش یدنع كس رابدرکاو كسرولوا شم دءال وه
 | قلا دتسلاهذهیوس ةوسنو لار نمتسیدنعالدا كسی فو طعم بود عوف رمو
 ]| ندران :واو یکم سو یک ت تشزول والباق یم ؤازارفاراغجندنادکم داندعرهرد هلب ؤب لاج تانک هرزوا

 || دالوا رالواز برج یا رولوا زانعفر هدهوسن یکم عداو یک نسخ همباوا لاح دن راتعاھچ یکیاهکناب
 ۲ یدآسلاو هلندی شن كان تاس)او هلبرسک لا دسداسلا بغالعفرابغوسنول ار فسخ یدنع لو
 ]| هکه نسکلوشتو رولفان بتا داس هنسکلوشر دکع د فن |هلننوکس كاانویربیک لا لاد
 ۱ هکراابلق هیاب [یهربخانیسربد داس نیک لوشاور زلف اب ندتسو تسلب ددل اقرا تانم

 ۱ یکن منو سمت ةدضضعتو ست هادنشستو اما ہدامآ رولوا باج كا تلقاها اورج ضعب
 . nمم عاماوزاربذ ہکمریش ودع العل لو كا شؤذ ندازه یضقنو یک ۱
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 ن د م

 لجزلا تاخ لاق زد دەکا فلاخح دم وو ن وعغاغ وطئ دم كاشودهدیر زور دیط نان وطب |
 یراکنید لیس وط اذن الا .نسا اذا لچزلا تاخ لاتقبل زب د هغو اوشا بو هدعو فلخا اذا ||

 ہللا یف ك ناخ تاو ا رلبدپد دمئاخن وک بدلد شا یزاوآك بدان هدسنق و یتیدنوفهکر دشوف
 :یتفكناخ تاولا لوالا بابلا نانا وخ توخت با علا اخلاقی ردیزاوآ نیہ انق كر شوط |

 3ؤاوو یف تااشكل ذک«تاوخ هندسانعمر داسہب ار دهی هنبسلک نالوا یرج هلیدیدشن لواوو ۱
 نداشت انعم ليتس ه دید شنو یمن کلواوودلنتضف توضتلا ندیدآكتهنسکر ندراصنا هیدیو

 توب نالفلاع ززد یخ کا ظفح بول آیربخ كن هنسکر و هست یا فوت لا وف لاقل ۱
 لازاملاقب یسک | بویر و غوا لینوکس تلاخویرسکتنءمه» تایتخالا هدف یوتاب ۱

 ثیدح تاسدخنالف لاقت رب دیو هنعمل ار خؤ اه قز سف الت یاد اشلادعبهاشلا تاتکبئدلا

 اللا نونانخب مهنا ل اقرار دین هک ہرظ ع طق بوزک هباصک تابتخ او مهنمهدخ بین موقلا ||
 ہد ما ونار ہل نوکس كنشو یخ لاد تشدلا (لادلا لصف قیرطلا نوعطتتونورنسز ||

 هلنوکس كر مو یف ك لاذ تآذلا (لانلالصف)ردشلوآ عقاو قاغناهدشبنتفلدوخایزدیسراف |
 را ودهن خو هلن دان چ اضاف روا هعنح یا ثل املا بابلا نفا دین ان مآذلاشخمغو |

 هتفذلاقب یکتأذ قنغوبهداب زهلنوکس كنيعو یف كلاذ: تعذلا ه رمح نب د نلغوب هک لتییحرا

 مالا نه ناک ن ولو ق هنسانعم تیک و ٹکر دکم دملیوشوەلنوش وش تدوتند اهذدةعفذیااتعدهتعذ

 لاسف, كس ال نوکس كنانویرسک ك ئابو یف وک تار وی نا تب رلا (مازالضفإ) تیذوتیذ
 هالاوهلاتب رد عجب توتزا هنس انعم سر هل كنار ترا هایریااشرتهنبریبصلا تب

 هلع كار نزا رلبصف كنار كلذ کر د تر یدخاوزاربد ید ةنب رار "زمخ ناب توارودلبلاتوتر
 ہدملکت :یلبددل نصف ترالا ةهگیأدت زن اقىل ق لا دنس انعم هم ق مالوا ناسللا میصق هدم هدمالکا

 نلیدهلبنوکس كنار ویر کس كز همه تاب الا ترا نییاترالجرلاقب سک نالوا نقنوط |[
 هللالاَق هنا ماطحهتسن سکو دش وج هلم كنار تافرلا ترقهللانرا لاق كا نفنوط

 هازا لصف ) توفزموُهف ولا تفز لاقب شعروچ توفرلا نافرواماظعوابرانکو تمایل ۱
 كار تفز تذرف ا ہر اذا ل والا تالان ءانزاسھتزا تنزلاض كن زهلتخف ك ناز تنا "١

 لاشەنسنشواتف زلفو ءلدید شن ك ناف ہل كيم تف تفرلا ہنسانعمرفزفاص هرفیرس کح

 ٰیاذتوک برف لاتبهنسن شلوط نوک هنس انعم تفر ةيلطم س د نفر یعدتفزم ۃرج ||
 ناک ر الآ اھت الم یااشیکرت ةب رقلاتکزلاقب قمردلوط هلیوکسكنازویتضنف كنان تيكرلا ةءولع ||
 لهادلبرسک كم و یف کل از تیمزا ہندلو یا مالغبءأرم(تنکرا لاضب قع غوط لب رسک كەزى ||

 نال وارافولسهاهدابز یک قسفهلددشنوی رشک وه یسک فار عت تیا هتسک نالواراقو

 مهرفوا ی آسا لا تمزا نالف لا تر د لبطفت ما نما تم فوا صف ك زەر مھ تفوالا هتک

 ۱ قلوا راقوبحاسض ولی د د شنو یمض كبو هل نتف تملا كىس رد ەنتمزتدشاامە دب علوا

 كنابو ضخ کیا ز تيرا ردیدشنحاو ةتوتبزلا راد هفو دخ ازم هل يق كناژ نوتیززا
 ماطلاتژ لاسقت زازبد یعدهبغعوف نغاب تیز هب هنر تن زو رد یاب كو تن

 تن دا مهمادا تا یا موفلا تزلاه اربد خد هکمرد|نغاب تیذو تب نا هیفتلعحادا اتتزهتزا

 نسل الغاو ہللالعا یک ب وبعم لع هر اف كنیم توی لاو تیزلا مدلیف تیز نیفتاق رانا عب

 || اتش زرد ید کجا عقد تعذوقطادشاهقنخاذاهطعفو طول انا بالا نماتعذ :

 تبا مچتدوزاذا تیز لوق مردلداز تیز هینوکس كنازو یعف كات تی تدزلا ردکعدشعلتیز
 تئاساا (تیسلالصف ) تیزا نؤبهون شو یا تون اسبا املا كيا بلط نيز ةنازتسالا
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 هاب 7۳ دره كس رب وس هدنلاحلوخد هبهف نوک ی الو ننرکآ اهلخ دانایلا عماهلخدا

 ۱ نوا تان قحر دراشموقوا هلبص هکر هنسک ل وشو ہلعقرردش 28 والو سرلا لوقت یح ندیم ا
 1 یدہا+دقاحولوسر نمی دادن نو یا لس یی تحردرا ثوقواءاعفرکل ەنسکلوشوردرالیف
 دن نلت وربکیدناوا فذح لا كم اهفتساءامیدا ام اتحهدنلصا یرالوق یراکدبد مانحرابرعو

 نورشبتمف لاس وفکرونلوا فذح لا كنممدوه هوا لخا ده هیماهفتساءاه هکر ح فرحره

 || اطاهکر دتوار نادجناوکوکن ادجن اهلبعط كننارویمف کیم تورصضلا نولءاسب عوتنکمیفو
 ۱ قموا قاقفل:وکس كِارو یخ ك اح ترطا تر نیش وا پی نجت ند ناک نا نو سی یوو دن

 |ردەنساغم لک الارث« زواینزو زمه 4 هنر هاا لوالابا ہلانم هنر هبرح ل اش هنس اتع دند تلل د

 اتا تفلنا هلوا لم هکر ربدہرببصف لحر لوشنس دملا ہزمغم نرخ او ایف كن افوكناح ايفا
 1 | یک نو فوکس كمالو ہل بک ك ناخ بتلا تبتللا: هنس انعم قد ققاق لب نوکس ناف یتف ا
 | هلی دی دشنلمال راربد تیلخرولوا هاکام!هنلنلاء لب ثتلح لمنال وز دی نص كنوا یراکدید نادرا

 "الا بالا نم یس أر تلح ل اة كا یش ار شابلن وک ك مالو یف ك اح تلا ہلباہدحاودانو
 کر ںی تت زد د دان یا
 1 هددنس انعمقمزوا یدتا یعععا هتیطع یا ان الف تلح ل ابر بد خد هکمر و هنسنربو هتف زم یا فوصلا

 . ]| تجیلافب قلوا ركح یبا لنت ةنول .دح او باب نملکلاو هندلجیا طوسةئامەنلحلافبرواک
 " ]| ثجموب لا ة نوک یساهلنوکسس كوم و یتف كن اج تج ا هرج دشا اذا سماج ا بابلانمانموب
 هلبرک كب وف كناح تيما دانا اتج ہو وزوطاتجلاتب قاوادسافوالمزوق ی
 || با دیلوا لبف ہدنرزؤا هل ر دهنمولطع اب لوش تیجو دیش یا تیج بٍصِغ لا شهنس انع» دیش

 1 فوق پر هکز رد ت نزوچک 1و ررید تیلو کیلی وف قو بو هنمولط غابی دنیا تیک

 | تو او ردیعچ ك وجەلیرسکك اح. نانیخا هنس انعم لمم یلابهلب كناح توحلا رولوادیدش
 ۱ اچوا شوق نفارطا كنون بسنرب ہل بن وکسس كو اوو یف كن اخ توحلا تولا ردیعسا كجز بہ ادک وک

 ]| ةتؤا ضا هبشالود نفا یا كنەنسنر شوف نا غب تو یڈلا یلعرئاطلاتاح لاق قش وطب
 8 نوا .ونالفكنواخ لایه ہنس انعم هعواره كملت د وس ناس د هلبرب یر هعت ك و اوو ی کیم

 0 :تخؤەلوا ولموفەک رد ہریزودل وش لسی ثٍ وکس کلا وید كباخ تبا تخ( الللصف ) كغواراذا

 : لاقي كقیاعضاونهلب رشک كنءزمه تابخالا ردلوسن هنس های باک کردیم! كیوس وصر از ےک
 | تیاتخالا عضاوتیاتبخ وةلا كنا عضاوتهل وكس کئابو یف كن اخ متن :یلاعن هل تخا
 ۳ تخالاقب رولکەدەنقانعمق مانوا تاتخا و هسخا یا هظح ہللا تخا لاقب كمرپ وزآ نییصذ كن هنسرب
 | ] هلنوکس كنارويخف كناخ ترا هنسانعمسیسخ هنسار ابتعا یولیلق :تیتےلا یعسایانالف

 | ]| قا کلا فر دهد هکل:لوبتیرخوهسباراو هک هنر نکیهرلزویوکیلدقاوفو یبا د همزاقو یکیلد نک
 ۱ كنه منه تارخالاو ہلنتض تورطا اهفرطا يلع فخ ل واه افرا دا صراالا ات رخ لومت

 ]| یرہکث ناخ تب زا لرد تارخ !هرانارارکید هنشاب كر الوف هکر دقلح ل وشو یی کن رخ هلیقف
 1 | كنازو یخ كناخ ترارطل هلوا هام هد زوغالوقدکنوفالوقلوهدد_شتویرسکتلاروآ

 | نکساذااتوفختوصلا تفخ لاتب قلوارمتجزاوآ نیت توقخلا ندیعجكترخ ءابالبهلبرسک

A A 22۸۷ی 6ںیہ لوش تمام روا  | 

3 

 ۱ تو یتفكان تفاصاو وب ها ةف تامی زا



1:۹ 
 سس

 لافب كل دنجیک بس باتو نوک ابو ی كن ةموتبلا لهصک بودہا ناقشاہدنرزوا نا ی حام ||
 لعفی تابلاقب زار دیجدهکلشیا دهکده تون وتنو عبارلا بابلان«تایتابوین ملا بابلا نم تیت تاب 3

 تیبتلا رع هللا كتابا لاقي قلع اشخا ةنابالا ار اهم هلعفاذا انکل مش لل لاثب ال مفاد ۱ :
 لاقت اف یخ هکر دا هک. یهنسنر والی هب مقوا یاودعلاتب لاش تلقی نوش رکنا لم ا

 تدب لاقب رولکەدەنسانعم رب دةتو موقلا نه یضر الا نون دا ی اعت ہلوق ہنمو الیلەر7 تورم
 هدانسانعنوفهلبرسک كنا ثینللا هنسانعم كان وش رریسا هلك زا :تاسلا و

 تمام تزف یھب تہ عم كل ذکهلپر سک كا ملا ةليل توق یا ةلبل تس ها
 اسوتلا دکل انا توتلا لقنالو هتسانعم داصرف :رفر دوام فورعم هلبعص كيا ث 2

 در فلفل تبا لافولک نسل ندهننرو هیتلر 9 تاتو 5

 لاتان عرکتانز و یلعت دلا اہعم م وقتال ةە رپ تل شلاق و
 تاشتسالا انثتیمالا ق لخزان لاقت قا تین ویع كلاب ا: تحفخ تا هان |
 نر دغلا تن : نالف لا تقَیَو للرد ةد نوا لفعلا تاو هناك نالوا بقا تا تا هات

 م8 لاو دارا دص» ناغزدغو نلوا نا ند ةلاکف اتم لو ڭا ۇئ

 تنا ابف ك ناب وكنا تلا لایت و ثخ ماف بول وایراش اط ننک ونآ هک ن رند هر لو شهدا |
 یاتشالااذکب معا ررد ید نج تس ۇ تاب هل یا دلج ادن تب لب لات لو مد
 لاقت ATT تاشلا هتک نالوا لقعلا تباثهل ر رسک ناو یه کیا تالا تیبا ةع

 تنیتنلاقب ك كعا ناشفان کردیا ع اج هلیصف لان EF اسر اصادا ننماطا بالا م تت تا

 لتتم توش دن تاک زرید ەغیرابنالوا٭ہ درب تن دو عاجںادنع الخ یا زاتنلا قا
 نئنا یا للا و یشلا تن ةبقلوا وا ضا دیهنشنرب هلن تف تنا حاععل حس ضعت قاذك يج
 هلنوکش تا او یر کہ تلا( ود مروت یه وم لا

 ثیدخا فو رونواقالتطا قم هرحاسو هر ورخ ندنافمور ونلوا قال تا مک داد ۱
 هلبافو هبا ههم ېه نبع تخابعوأ كا موبر رب ہلا ةن فرب تربط لانا قزطلاوةفاِعلاَةرِطلا 1

 بجار زر دلکد نرخ ملاخ رها تشوراو هک لا لِاراشاطق افزا قرطو کمر وریخ ندا 19
 هکف رحره وزر دهنحوآ لد هلصف لا هبچ«لادناوذوزس قلودفرخ هدهدخ اوفلکر دلش | 1

 یهود هلکنوب هکر دظفلرب توج توج زد ناو ذ فرح کی کمالو یار رؤاک ن دتجوالد :
 ہل کف عن اح تلا( الا لنصف )ءاملا ىلا اتنوعداداتوح توحلبالل لوقن رردباتوح د وا

 هتحلاش ہزار د قد غم روا العنود دباراوفک در کب ران ویو قم زاق یم دیا ران

 تاتحالا وا حیرذو من سس یا تخیرفلاق لرد دوا یس موسم ئام |

 یف ی ردیعسا كرو ہر كلاح تانک تاتح ات یا ا رخ ۱
 هدنسهلزمواو رولوا هفطاخکرولاءکوردمهدنن هات ا دام و هد امتار درج فرع هوژوآ تو |
 عقاو هدنرعش ول رعاش کش ژونلشا همالکنالوا ہدندعبام ہلکنآ بؤاوا 000 ول ولا اکو ||
 هک ابازخاهلفتع بول زفاف وص جو لکشاذلخباد ءاهیح ةلجدب اه امد قلا تلار اهر دشاوا |

 لف بح نسرکا رسا وهاقكنیوصهلج ددارف ہدماقم وو رار دهوا روک ی غرف لکشاو زاد[
 | نح ةفوكلا لاترس لوقت ةلکتع ار ذقت نانا تان ر ووو و کالو ۱ ۳ هتسه |

 |اجیسسب

 ی سس ۳

 دہ

 حصے r سم ےس ےس
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 ل كنهزمه تابتالا لوالافانلانم انوتئواتابث شلات لاق قلوا لضات نت ملا و ۱ ۱ | تا سوپ ری ڈے و وج جس ۱ ٠

 تست



ATA 
 س سہہ

 ]| ىج قىس بلو یت وم كريد نێلعنوب ورکو ضح یا ٹچ قع ہرغەعم سل یا تحربخو
 ٦ || كشردنایخد عج و هەر وکهنلحتو کكسربد تخم ذر هدنشنأن كسرادزکاو هدقدلوا دارم خد
 _ || كم فتح بلا اتراص ىا سما بابلا نم (یشلا تح لاقت زولك هد هتسانعم قوا صلاخ هنسنرو
 ۱ ]| هلینوکس تان, اخ و یخ كن قلا هصلاخیادول هتح اب لاف هشلعق صلانهلبعف تناحویمس
 1 ا تنها هنسکنالوا ییحیاضانغ هلن وکسكنابو یضف کرم توضلا ردہرعمندیسراف و وانغ

 _ || یخنلکا هوا شمغوط ندبمحح هلا هود نالوا ینرع ہک ود لوش یدتر رایطعب ردهود نجر ہلبعض
 . || قانهلا ردیننوم دییَعلا یدزفم یتفهلا نوما یٹودلوا بوسنم هکلمیراکدیدرصنلا تخم رار د
 ۱ ۱ ی ناکدد فانا كسر دیناخم ارد اج هد ییفحت کابو ر د هنس انعم مج عجاربز ر دف رصنمریغر دیعجب

 | ضبقو هتس انعم یاب | حاص هلبد دشت كاب هدب :رخاو ی لنهمهدیفت او ر دیعجب كن نا هک یک
 : | ةلاهلا فرضتاکدحاولا یف ةيقاب ریغامپفءابلانال نافرصنف ىلا دمو یدجاساماو زحسلا

 1 ۱ كءاتاکسابودبا مالا یمصخ کا نزو یلع ت تیعتلا بسلاءاھاہیلع لدادا ةعماساو

 | هنکنالوازغالوق هلوکسكلارو ہلبعضكلاب تربلا حاصلا حسن ضعب قاذک نس انعم تركي
 ۲ کت یاد زربطهلبظف ENG ت يبا زرد خد ەتلا یزاكديد و

 1 هیدن هلن وکع کز ونو هلیرسکنازو كنه ءاتنؤالا ناجا تما 7 كلا

 ات تعبلا تل لدن واه دانا ر دقنلم هلدنعف | باب هل تدع ااذار ان :رراز مالا تیتنربالاقت قاوادعتبنم
 ̀ ]| ةخبەنبقللاقىو ءاجافیا ٹلاثلا بابلانم هتغب هثغبلاقب كلكن زما" ہنسنر هلبنوکس كنیغو یف

 ۳ | یی هتسکرب عرکتلانزویلع تكتل ردنسانعم اف هلبقف ك نيغو ىمط كع دتخابلآ ةتعامما اف یا

 ]| تند هنکسایا اسلا کی ودہاغ یا ةا مڑکپ لاق هلک ونس تاق دو ایهلفمروااب كنا تاکسا

 ]| تلقآ قاشا باس لا قع لب هثلب لوقت مساع عطق لجسکهلبنوکس كمالو یف كاب تل
 7 وس ارهلا نکس غم تلب هنمو عہارا بابلا نماتلب .تلب لقب ہنس ام عاطقنا كاسكو دانتےف

 1 انکا هلن وکس تان اهو ییحق تاب تها: هتساتنعم ناوم طز مرنم نالوا هلبا ناضہرزوا ی غل

 | ارتقا هبهنسکر تهن ممن تف هنخب مهلت مہا لب لات لاقتنغ خا یا اٹھب تپل ردّعَموط

 0 تفانلا نەتھب ومہ ارلا بابلا نهلج لا تہب لاسعب ر ز واکه د هنس انعمر غ تو نولکحهدهش انعم

 || تؤم لخير ل اتقي هال زفكى ذلا تهبف ىا عت هللا لاق ام هنم صفا ل وعفا انا ىلع تهب و نما
 1 ارا كلذ بوکس كناهو یم كن ناتهالاو ہیک کلن اهو كناب تلا :تیہبالو تعاب لاعالو

 | تابا یعتکالبتچ الکل وهیلع تهب لاشالوان اتهبواتهبواتهبهنهبلا ردەنسانعم كا

 ۱ هاباوسک ی اهو عف كنا ةتيهسلا نانلوااتفا ت توهلآ هنسک ندا ارفاهلیدیدشن کان اهو یف كتاب
 ۱ هنر انتهلابعتس و هنتسانعمهاخ وا بلا: "تی, هناختسالل مال نكبة هیات لات ردهنسانعم نان,

۱ 

 ۱ هکر لرد دەشيالوش ٹو یو هنس انعم تاند بدا ر یک كانو اف تاب ت توببلا تاب زخب

 مش ایل قوتش راهی یطلارہظ یلع تیر دشا د هدانهم پو ر ولکه د هنس انعم ہموظظنمرعشو

 ]| هنافنو رپ فاعر و شاراب قروب مساسیطا قوةشمو زاود هزغابهر ةر ساو راب ا فص وی لد فعرپ
 لاوقالسمج عج هل فتنه تسابالا نهج تاینالاو توبلا ںذراوراتغصوب .نلق هکر راد

 1 اان خلا ردتمل خد هلیزسکكناب تا :تنلا یرلغصتهلبا ځواب عض تسلا لبواقاو

 6وت تس تیبتب هدنریغصن هوا نکی هرلنویو ك شو كشر دمو لا ورك« دنتف هماع
 ۱ هاد هلزبماذح او میس ردینیم هرزوا *یرا رخ آردنا ران دشا یعد زدقشالوا ہنر یر یراولد

 1 لاعیهثش انعم باغ هند نالف تاب تاللا افصلهیا تی تسیراجنالفلاقب نوا یراق دنلف



"۷ 
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 ۱ . ۷ یرهوخخا حاعک هجنرتنم ءاتلا باب #9 ۰ ۹

 تا زا الان تیوب یر یاهو سرخ یگ (فالالضف ||
 ]| كنابویف كنه .تبالاو :زولک هد هنس انعم نوک ی ما هلینوکس كلاب تانک ت باو اهر یک ۱ ۱
 تا اا قایق هللغ تالا تپآموب لاق نوک یتا هلي رب ڪڪ كنابو یدم كل هزمه تبالاو ٰتبالاوا هل 1

 ۱ لعمل د دشت كاتو یرس تنهزمهو یف کم دا لوالابابلان ہو لاس

 تسا | ہتمانعم لصا ہلینوکس كنيس ویر شک زمھ+تیئالا ندقتشم ندنس انغمةبلخ ر دهر زاوا قو |
 یھدلا سا كرابرعرهدلا تفاو نواب افرع لزب می اونم یهدلاتسایلع لازا 1
 تاا | ]| ك مالو ىف لن ہزمہ تلالا نريد تط د سط مكر دخل ا ا
 | لاقب ر ولكى د ەنس انعم كا عنمو نهج و قاتلا بابا نما هتایمتح تا لا كوسک لينوكس سا
 دلا لام رولکهدهنسانعم تام یدنآ و هانعمز زدزاتخِرانوب هک و اٹ ا
 تما ||هراکجهد قحافوا تماو هنسانعمعفت رم ناکم هلی زو کس لیمو یف كانم رمه تمالا هفلخا یاانبع |

 اقساءالت لاضو ردقوبشوقوب شنا هدا یعپ اتملالو اجوغاپىفىراالىلا ت هل اف ىردى | ۱

 .رولک6دەنسانعمرب دعن ود صو نماور دوی یزر اویهانو یر نیوتن دیلوط هر تم | ۱
 یھلاقن ردهنسانعءتوفوم دونضعلا نرو خلع توعالا هنر دقو دصف یا اتما یا تمالاقب | 1

 تنا |دسحو یا بالا نماتنا تنأیشئا لوقن منع نا نمک را ڭى نىق زمى ا تويا لج یا |
 .دوسخیا ت تونأملجر لاق تک سنا وادسحا تو الا هدسخاذادتنا لاقب نولکەد هنس انعم كيا ۱

 تنب هکوب سنجر هلا ېچ # یارو ہارے صف لانه ءاخز جو نا هیس اک شش ندر تلا (ءابلالضف

 تو ین كت مانیتض تیوب رادزاش دز دیکوبیوبق زرکه رابض دب زا هیاراش ات نخب ن هنآ کرار د
 فع اضلا نا نألداشاذهو نتاثلاو لوالا تالانما ةت ونە لاش ولكن ددتساتعم ككا
 | ةرخالا هنهوهبحو هدشوهق نوع ه یهو دودنم فرح! الت ااوسکمهنم لهفب ناکادآ

 لعو نف رسکلاو مضلالارشا لوعفل !یلافرحالاهناهیدعن لدلهساغاو هد او ةا لعاهدجو
 | تب دوخت ی شر کد تک ا زیکك ان یف زاب ۳ قبلا ردهیمانعم قئالووق خۇ كما

 ات هنن لاق یامسکم مرکتلا نرو ىلع تبتیتلا هلن هدب دشنکانو یت نان تانبلا هوا یاص | ۱

 كنانو یخ كنابو یر ری رب تلبنلا هسانمع اطقنا كبلل سک تائالا غل ددش |[
 هکر دهلکرب ةا ہر عطقنم یا تدنجر لا هوا ن سک یلوحر لناهکردلجر لوشهلسیشت ||
 دیر دم یباصتنا رو هبفدمجرالرملکت فض سونا رو اکا
 نازک ردف و تلاش نمک روا یبهنس ناالف عده انعم اعطق 4 مالک دهی را 1

 RRO ROS 2 n ریا 3ن
 نادهنیشیانعممطق هل کاناب تاتبلا كرات نعذرادالا نأ دادا اعام زارا ت نھ ط ل اق

 ممل وف كلذکو هتانو اہبحاص نم تع طقنا یاةلبن ةتیفَهدضو ات ةد نالف قى
 هلن تب لیلا نم مایعضلا تال نا مایصال ہدنموپیفم لی رش ثبدَح زایطعیو ةئ

 لاذعو دادفاو لاذفلنع یی. ةتالا زارب دیجدهداز و هز امحتاتویدیدزدهنس

 شعر کما ذخاالو تابلمکیلع رطخ ال ثب دلا فو ری د ید هع اتم تاتو ۱
 لان هب راربد تاتا هغلوا هنر وا كنار دقي ا سم |

 تاب || قجایاتابوهلاش نر هلیمنسنک نالفاق 7 تابلا هلعقرتشااذارم د ناله
 ت SE سم |

 سس مو درس و سی جی ےس ور یوم me تتسم

 ےس س

| 
1 
۱ 
۱ 



 بله

 ةوهژالق اف نتیهدفروق كلذکر غم كن بلها هلنوکسكمالویعضكناه بہنا رزکید|ا ٠

 یک تہ سو چ "وا یف یب لینک تبلت

 ںیہ ریپ موسی رو نشات نفاخ هلی بنهلا 9

 || كل! تطقد باههلضا الرحا اهلا خب تم ته مارا بابلا نم هاله لاش رد هنس ڈر واوا | <

۹ 

 E ۱ زین کر کت یه دشت كنا و هلصفااداضو مل اھ تعا

 TE کن ر زددڭفر زاغ]وشذعر جا نزول لب ةلهلا رود هدادب هننک نالوا جا فو

 وکلا لم ذو لم تلهالا بلهالآ ةبلطاوةَلکلا لش اد ہئتادش تانمز ناداه ناه و زر دله ید

 ۱۳۳ دی دهان الو ارج وابلهاو هوا قو یر الف نا هکر ربد
 1 | لوكس ںمالو فاك اہ *تناه بلهلا ردشغیذ بلها بولوا هینشت هناوبخ و لبفیربا نیل وایوف

 ۱! توسان فر تولھلا هلهتفتاذآ شرفلاتبله ٰل افر قلوب ی زالبق ناق كنب وفات |[
 | دنولغ ةبالهل اللا: رایت دلا لاو ندیشو هرفضنا نباهمو تآ نلبرابوق یرالیف کان
 1 ۳ | طعو رود یا بالی لاق رربد هر اکژورقوغط نالوا هلبسهرطق رومغب مال

 ۱ ارد جز منا و کنکلواو یرزنش کلاه بنه :اضرا یف تعلقا یبهلآ ةت ہی
 ۱ ۱ قانادتوهور اد تونى هکر لون ردهساتعمدعبیلقارهضویمف كناه تا

 | هلزا مالکلا رنک جا هکر ید هلسجز لوش وش ہلا یف ناسه توهو او نا یز دال تی
 1 || یشانندفّوب او تب ظعتب اهم هکر د هتسانعق تباھ ةيهلا زولك هدهتسانعم قوام ار

 || نیکتنابکت قوم رکاب یدیا تباہ هدنلضاوو زدهدح وم لک سیف ثته ننک الاغ امال

 یدءازلدا ¦ فوحم انتی و هلبفامیم هریک نوا نخ قران ا اج کز ا

 تھا ھا ہن فارس لاخر دن نالوا تنبهلغ کما تزاو لع هلا ردولاخ
 71 ی شل زواکنخ 3تن ام کرو تیهو شل ٹن ملایا تنش مرتا رۇ یل

 0 2 قلبق و ۳ام نیر مرکللانزو لعبنیهتلا رولوا رولواش یکی عو مزالهحر دق یا
 ۱ لر دیک لوک لب رشک گيا یف كم بما هدنعابیهس هلعج اذا نا هلی
 هک ایزا لاف ااه ىعف كم بوما“ سانلا باب یا بیل خر لاق تر

 ترا 13 خفن ترا یمن لوح رددوخ اما دل بو نو
 00 یا ۶ تویهنام)لاشب داف ؤ هلآ تنیهندمل هک هنسک ق افر وف ل وشل كنان :و یتف كاش

 رخ كناه ۱ تام لاو لی لاو مف نباش بولا ته هوا رار دبا قوتاندا اغ را تالا ر ۱

 ۳ ۱ ادا دشت یسک كانو یف كناه ناپ لاو لالا ٌمالعلا نزو لاس لاوا هلدیدشت كو

 Yd ا و ارکان لآ تیم نم ن زو لغ فلا یک یهو ناخ ر دک
 تب میلا ارا تاھا لان كمردن و هد وخ ان قمروطزوط بورفہخ ہود دوخازەوزف نا وج

 |5 او تام ویا تاپتناکمولن من یقف ما باهم اہ لا زلات اھا زا وا فا
Tlی اھ تن و شکل اھ ی یه ون نده تقی  

 بو و ییا وو خ اذن ا ۳ یب تا ن را

 يع ااا وا NY راستی ۳۹۳۹

 شک ےک /یتعازاتط مہر درد اما الا ردنا لاتا نکل ف اکا قرات

 ۳ را رک یادت هم یردؤرزد تان درو میل ور ابرها

 93 اسم اب اناقه دنس افت لصا بل و زاناوآ رو باغ لف
 و موم جے یی سپه سس ےس ا
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 هل :وکس كابو كن اه ةبهبهلا كك كکرا نالک دقوش هتعماحم ہد دشت تن و تکنو نوکیا أ
 كنابو یف كن اهو نان بلا وری هت وع داذاهتبهیه لاقب كّیا توعد هنمماحم یا ۱

 یم ہلا عزعزن یا بهسهنف هبهبه لاپ , نما هنیرزوا ینید كکرا هلی كن اه و نیکو |
 كن رمو ىف كنابیه  پبانپ لا: ئاپلا هنس انعم یارنابوج هلبقف عناہَو ینوکس كابو یف كا

 كیکما سنا نزو ىلع ا اعطٌتم ناک ادا ئ ایه بو لاقت اب هنس انعم نکی کسا ہل رشک

 ہل انوکسكلاد ویمضكناه ةيدهلا یزهرابزبهرزوا یزو بنع بیهلایناذا بولا بی لا
 وچ ده ردتغل یخد قلوا م ومصم یلادكنهبدهو لر خف نزد اخ هنسابنعم هجا :قاعص

 هلنرتصف ںیہلا مدا قوچ یکی رک برقالا نزولع بدهالا زب هدف طا زوک هک پرک

 ا نوکس كنه و یف نین دہ زرد لاک اهک یک نر ییفلبنایبهلوا وله دیغاریحاخاره ۱
 || نغلانالوا یناتسبورا اردباتغایدیرد دلکناهک یک یارب جاغا یراکدید یطراو یکیخاربورسو

 / بدهیعب هانم مع هد دشت دو ہلیعت كناه بادهلا بادها لربداق زطاک | کی کی غار ۱
 ۱ هل وكس كلادو یخ كناہ ندهلا زرد یخدەنغادوبامرخوردەنہمانعم يغارب عافا نایلوا یا

 ۱ ید ةکمروشعو اہبلتحایا یناا بالا نمایده اب دہی هان ةقانلا بده ادب قیعاصندوس هود |

 یلناجرغآ هرزوا یتزورفعچ ہلینوکس كنابو یش ك ناه بديلا اهانتجایاةرقلا پده اب ورد
 1 یک بیا نزوا نزوا هدف دلشاب های تولب لوش باهم | ب دیهور هنیکنالوا لیقت تولوا :

 بدنه فورعمرب یف تالا دو یرسک كناه هاب دنهلاو ءاہدنھلاو .بدنهلا ردر هنس نوروک ۱

 یدتا ٌدیزولاو رولوا یککچ هک و کز نبهدناب ید یونرورربد یساک هنعون كن هکر دیعس گنوا

 بذه لا هيس كا كا, رکلانزوییع بیذپشلا رد رد ایامعتسا لب قو ییدمو رده تللادءایدنه
 هکر ونلوا قالطاهب هنسکلوش هلع نالاذ نیلا سام یلعر واک هد ونس اتهم تعري و هنس انعم ۱

 || كناهوهبرسک همه باذهالا :یالخالارمطم یا بذیسلجراذه, لاقي هلو كل يالا ۱
 اھ ابنیهلا كا لا تعرس هد هلع وسو هدر کسو هدقچوا عرکلانزو یلص بیدهتلاو هلیتوکب |
 بره | جاق هلنبتعف برہلا هلو هلتع رس هکر دیسعروب عونر كىا ملبغف كلاذو ٹوک نانو یت |
 هرغهبره لاقبقمرجافرکتلا نزو یلع بب رہتا لوالا بالا نم برھپ:برفل اف هد انعمرارف | 1

 هل رسک كنار. براق براه, قچاقهبش ہدایز بوفروق مازک الا نزو لصر بارهالا رات ما

 هتسنرولک ندوصو رراوهبوص نوک خم پرافالو براه لا اقبهسن نالکبوراو هیوض |
 بحره ]| نالواہدومر فو نوا هلن وک كارو رک اه بار ملا ر دلك د كلام هیهنسن یتعی دیو ۱
 یراقهلبقف تلا دو ییوکس كنارویرسکاه هبادرهلا ردیعتا ید لعضومر باچره وردهقان |

 بزوه ]| کرد ہودلوش عج نزو يلع برو هل هاوا قفروقو كش یراق کفی را لوش نمو تروع |
 بضه ]| دومغی لەرطذیربا ءرطعلانزو لع ةبضهلا. ہنہضاسنعم یر طا یوق هلوایجتروب هلی تباع

 موقلا بضه لإ كع شب وس تق نق یوسو قابار ومغپ بولا عاتط نالوا یمیو
 یای الا باسلا نعءماعسل مهتیضه لات pr اونصا تعقب زرا یا ا ضیا ین بابا لا نم یا ۱

 | لكف لداضو لانه" تبضهلا یج بم اضف دراو کلاه بو قطع ۱

E ۱بض لا رد هنسانعمرومغإ بضاهو یبا کیک دل دعب  REET 

 باہضہلا رربد هتسغا هج زا هرطف كنور طق هددویب نلغاص هلبنوکسثد ہو یی
 بيضاهالا ںولکباضهیج ید كن هبضه نالوا هنسانعملبجو ۱ -:

 اوضافا یا مولا بضتها لا كعشلیوس یف یق چے 90۰ نو ۱
 اوملکتیا موفاب ضیا لب لا ملکتلامرک الا نزو دو لع با یا ادار هواوی
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 | كِک ید یب کوک ینعب بوكو ةيبظل اسقن ییزوپ ٹوک لو تافاکو یعف كواو بوکولا |

 ۲ بلاولا راریدهنلسنوهنیدالوا ک ہود لبالا ةہلاووز نولو لجان سرک ناک یوا |

 ردر دانرانا هکه لک جاقرالا:رولک نیعلاروسکم یردصمو یبسا تا

۳۹ 

 1 ۱ یخ او رو بولیکید کوو هيلع بظاواذارمالا لع لسجراا بکو ناقب كن تظاود
 ̀ | هدنلاحرش ردکعروب عوترب هل بیهف كفاکو كوا و ناکولا هنسانعفهمافیمروط ةکاولا اولا دواک

 | نوا لرش ا رک كمال ةبلاولا هفانیبروب کاک وکه لب رسک كفاکو ٰیعض کیم ةكاوملا

 انب تلو.لاق هنسانعم لوضو هلنپتم اب تولولا: ةنسن ندبکٹ وریکەن هتسنز هلی سک كمال

 | بهولا ودعنا كلحررب ةبلاو یدلبارکد هدلعفلارداونهدیبعوبا ینوہ ناکاماتاکكيلا لیصواذا
 1 | كيمیتداهدننکیآ ةبهولاو بهولا یاشغاب هلبرشک ناه ةبملاو كي راو یکسالاب تهولاو
 |ہلینیدشتو یرسکك نانو ہیر سکك همه تاچعالا هنشتنانعم شش ر دم اہلی رسک اھو یف

 1 || كناهو هلنبتعف بهاوتلا كیا بلط هبههلبرسک كنانو كنهمه باهبسالا كا لوبفییدبه
 1 | كابو یخ ك ناه ته ضع ,منضعب بهوادا مولا بهاوت لاش كغا شش هنب ر یر ہلبمص

 1 قام ندنوپوراباهپ دعتملوعفمی با بسحایا اعلطتمادیزنه لاقت ر رد هنس انعم بسحا هليو کس

 "ہک لرد +هرلکا د لوش نالوا هدضاط ہلیضف كناهو ین وكس كواوو یعف كم دیه هنهولا ناک لبقتسم

 . ]| كناهو ہلینوکس كلواو یتف لب: بهوم_یعجج هلب رسک هو هلبتفف بهاولا رولیکربا وص
 ]رد دیواوهدنعراضمتاهکافللتعم لوش رپ زردذاشكلکوتقماهور دیم ا لر رب هلبغف

 ٠ نایک
 1 لقب قلا مثاد باهبالا ردنوجگاهغ ماه هنس انعم هل اینک هلیصف هلك كواو ةباهولاو تاهولا
 شئلرضاح نوا ماعطهکر دهنسن ل وش هلیصف كناهویمض كم بہولا ہلماد یا یشلاەل بہوا
 | ترنم لاقب هنسک ن ابار ضاح هلبرسنک ك اهو ی كه ,تهولا.هدننفتنهنسکربهلوا
 و موجه مهد بنمور دفا نیکسن كنار در مسا هک نم نب بھو ارداف ا دعم یا

 || السر ہلبرشکك ابو ینوکس لناھو یف واو نیبهو رد هدشمو چوٹفم دابو
 رکعدالیوە مالا یسانعتنوبو گلو ںودناکدیز بی وو كبي ول وقت نام لی راد هکر افيو افيو

 ۰ ات ادا مج تو ترج بو سن اتم رک و تردصنریوست

 و ) زولوا لوا ندعفر بصن كسنا لامعتسا هلتفاضا رک او زولوا لوا ندبصتعفر
 کودتا لوالا بالا نم بهم همون ن به لاش قفایوا نداوقیوا' هلی كزاه بھلا

 ۱ ش هب هنسارب وا تج نان »یا نالف نالفاب تبسه نان نم لاو ی ول وا لامفجم| دبا

 نهتیها لقب قمردنا وا هلت کتان همه بابهالا انک قنات بهزاد

 ]| ابنیهو ابو جرا تبه لاسفب كعسا لب ہت یک اب و هلبصفكناه تبیهلاو هیت ۶ ءتاونهلا

 | تارواضقاربط بببهو رازہ د ببه خد هنس هلک هفوش نوع ما كاوكاو تحاه یا
 | كلذک بونهلا هرواصزوت هیدن اهکر دل لوش هلیمض نام یہ كيا هتل رد ید هل
 يبل قررا ت لا قمایوا نکرروب ہود هلیزنک ك اه. بابهل تاهلا اه نهم الم ناب و یش كناه

 1 وک ول غہارضف کلاه دبهلا بلا راد بابهدهنسلکهقوش نوع كراو طم شن یاابابه

 ویسم ہزند نکر روا كغبس فیس هبهو هبه تهذ حراو فیس ترزه لاش ر یسههزد
 ۱ د یه نت ته لار يد هدیدم نامز هبهو هبهوذ فیس لاو

 ۲ | EE هبهلا هلوا شلاق یا هدنتفو رکج ہک زرد سد هتعاسرب بو ںؤاوا قاد لب اھ
 ۹ || كره باتهاا |. املا بابلا نم بهم سبنلا به لقب یسک خوش نوا وا ضر دم اچ كرا

 | ارىپ بنهلاو لوكس كناهوهليرسك كمه تابهلا اهانعم داللوکس ڭا اھو للك«

 ۱ دو

۱ 
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 رسم ےس

 لغالغوا ا یدتا کلا ناورربدهنویف نالوا هدنشاب ر یا هلی عذج هکر ودهالوا

 ہردیەنسدرد كالو كلوي ندنآ هلو کس كفاکو یف لر همجم نیشزر دهوکش زار وفدوس هک هتسدرد ||

 نیع را رد ہکعەیردنانوق غاهنجما بولوا ول هو کشو هل توکم كلادو فن هدنحمءابراراد
 نیسو هلبرسک كم ربد وا هر د توق غاب بولواوللم هردو هلیدیدشت كفاکو ئم كہلمنہف
 كناطۆ یوکس کواوو یف نه هزمهبطوالا روید بلطو یخ د هبهشسک نالواراکافحو اولش

 هلنوکسكناطو یتلواو ءاب ءابطولا تركع ج كبطو هلبرمسک لواو تاطولا یتلفمج كبطو هلی

 ہرەنسل ز ربوإ رخ تن بوظولا رار دهعولط بطو هکر دیبح الض بطوهک اب وک خ تر اا

 یعط كيم ةتطاول اولا ماد یا یناشلا با بلا نم ابوظو یشلا لع بظو لا كنا تو اله ۱

 لوش هل. لئاظو یت یر كواوو یف كم ةبوطولا وظولا_قلوا موادمولوغتمههتسنرب هلبصف ك زاظو

 هک ود هبدنسنکلوشهلینوکس كواوو یف كو بوطولا _هیلاقتوا هدنآ هل غه ر وتو! اما د هکر درب
 تاعتالا ردیدا اكرر فكن اطونییم بطوم هلواشعا هلالههلغل وا بفاعتنرهد بئاوتلام

 ننلاونتمج )۱ لادلاو ءاطایدشطاوا و دشح ادا مو قلا بعوا لاقت قلواعج ہر برم

 دحامهنممھدلبب قف ءالح نالفوس توا لاش اق رولک«دهتسانعم لو امہاو عاتجالا ةبجلا

 تیعجیلکینعب نوبعوما# هواجلاش یی دیا عج تعولا یدسک لجن ها بعوافهعدخج او

 ضکرب سزغلاءاجلاستاجنو يامر رهبر سک ك نیعو یصفلواو بیعولا زابداکه لک
 لاق رولوا كعددهامب دلبصف كنیعو ی كييم :تعولا هرکس ردق ینیدلوارداق خفی یخ 1

 تلنتسو یرسک ك هزمه تاعیتالا نوسسکهماتب ین روبلاعتیا دخ عن ابع هةعدح 8

 021 هماعب یقروپ یعدهندلاهعدح تعوتسااذا فنالا ن ثخ او باغزالا وس

 جوک كنیغو یخ واو بولا رد هک عع ندنلصا یی ہتسنر باعیتساور دو تيد ما
 ةنسانعم فصل بج رازی دید هبهود«دومرف بغوو بغوورارب دید هنطعس لعاتمبغوو رد هتساتنعم || 3

 تاودرخ هلن وکسكواوو هلبشف تنءرمه تاغوالا سماطا بالا نمةبوغو لما غۇ لا ||
 بفولا بقولا هتسباراوکهنرزکیم ران اوالعوجیانح هنعاتمنال واربقحلوازازب :تبلا باقوا وا )مد 7

 كفافو یخ وا وًدَفولا ہلواعج وصهدنآهکل رب د ەنى رلکادایقلوشهدخاطهلنوکس ڭفاقو یم و او |[
 مڈچڈناخ زار ددنکلدزوک نیعلا بوو زرد یراکدنا نو ار غا هنر واتس ۹

 هغجا بةووابراغ یا یناملابابلانم هانیعاتقو لوقت رب د هغ واروح بول نوک قووهنش انعم

 تقو لاقب رولکەذەنسانعم لوخد بقوو ر دشا رورم مکس هللا بم نیغ یکی راک ددغو زازاد

 لاقب وامعضومتلخ دو تباغا دا سعشلا تبفو لا زار د خد هفقان ن وکو ل خد یا اقو بقیع شا ||

 ییءلحداد ئانا بقواذاقسانرشنمو ی جج

 ۳ وبا یف ادا دیخددناقیلا ناقناور فا تبزاش ار راز دمو رو٤

 شرک كفاقوضفكواو ۍقولا ردنوص نالوارهاظندنس باخ كنا هلبر دک تفاقو عف ك واو
 هرس غو نر لب رسکتفاکو و یعف كم تکولا ردیوسنم هنزام هکر دی ذآ كي صر هلیرصق كفلاو ا

 هتعاجنانلوارکدهود با هنمهرسنک تاکیالا رز نیز هنا دۈ خامو هک زد هوش و ایرو ۱

 کجا تموادم هنیر نوا شدارو بکو ملا منلاذاربعبلا بکوا لاق تانک وم بوش ثعرالم ||

 بکو الاسقب قار باسنیلی شرق بیل بطاواذسالا نه لاک ره ۱
 تیکاو لوقت كف هببدنکو مهلرکسع هلبقف تكفاکو یض ںیم .ةيكاوملاا ناربطال اباد تا فزآ
 سیم وکس كفاکو یخ واو بکولا زید هک ا تخم ندموفو سم تا موتا

 ےس سس بس
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 ےہ ۔ےہج
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 | لاتشقلوامژالهلنتتم بوجولا ایهنلفدععاهلاهحرطیا؛داسوهنواضدالاقنو هداسو یلع ا | بجو
 ۱ طقہ انا ثیلا بچو لامل راربد یندهکلوا بوشودو مل یا قالا بالا نمابوج ویلا بو

 || لاقی ارد یخ دهن و طنزوکو رب دبجاویخدهلوتفمرولواهاکو هنن نالوا مزال بجا ولا تامو
 1 عناب ااو هللا بج والاش قطف بجا وەلی رسک كهز مه اجالا تاغیا سغلاتبجو

 | ةرشبل ةرشعل | نهو هو هل دع نا تملط ین یی دم ط ب جوا و ےرلعشا یلص بلا لوق نمو قوا ]| قه رازدوخانەننج بو دنا لمشرب ہنہکزبباجناوپجوف میلا تیجوا لار دید فاق مزال

 1 ٰىادبجوتمالاقتدینیاتعم یاد اما وکس کلنبسو یرس کس کا ہزمج باحیتسالا ا دن بسا

 ةییخ بنی لا دجبپجعیلا بجو لا شب قلوا مزالرازابایخفتابویرسک کج ةا ہلحخ ما ||

 نضفآشفاش بولا نوناص یب سر ال الساوا مزال هدمه نې لوغ,لیرسکك يجو یتفالواو

 بلف هلی یسک باچج و یف لواو بیچولا رزبدكنبجو تیفوتسا دو. هرکصندگد شی مان بو دیا

 | فر وقینوکس كو یتغلواو بجولا برطضااداانخ وبلقلا بجو لاقب قلوا برطضم ||
 ۱ فن ولا سباخابابلان :دبوجو لحرابج و لا قلوا قفروف ةبوجواهسانمنابجهنسک

 ۱ | نوا هد توب قلواادیزاوآ | ندم ود ینعہ لو دملیازاوآ هلنوکس كيجو یعفلواو
 | کنلفوبخ ؛لنلا فو ر دلکد اځ ن درو ضف یکبدہد ندانفار اکیهحو كحارضبحاصەکر دو

 ۱ نوکر ییدبجوواسهیونج تہجواذاف ی ای سن هل لاق نوسلوا هرزوا یاب یم ود كب ینعب ةبج
 ۱ شسروکبجاولا هلی و مویلا یف لک بیا ةبجو لک اب نالف لاق رب دید هکم یر ییمکر

 | قبو كاۋو یف از بیجوتلا مہعراصمیا جاوم لا موقلا رخ مهلوفهنمو رب قجاتوط
 | تبچو لاقت زاریدیجدهغلروبءو د بیج وو هباهن رض اذا ضرالا هبتبجو لام قم روا یر هلبا هنسنرب
 ۱ ټوک راک ر دهن لو برس کو ی یی شن لو یف واوو كيم بجوملا تيعااذالبالا
 | نازک هاچ هو یز کس داوو یا بیجوتلا هب ۔ہرکرب هد هکر

 ید هغعاص هرکر ەد هکر نوکر نیلجنوپوربکو كلاذاهدوعاذ|ایجونهسفن ب بجو لاق كا

 4 رولا, .دمفیمیارا بیل نماہرو پر روببرولاش قلوادسافرعطهلن:تهف برول بر ولا راز دييجو برو

 | بم قولوا لوکس يل هزمهو ہلیرسکك یم با ملا مط نالوا دساف هلبرکك ناروغ واو |
 ̀ | یندزسهزمه هکرولواهاکو ردشملوا بیرعتهلباهزرمه ہرکص ندی هر دیس راف با بم هنس انعم
 ةنیذلوا لامعتسا هلبا هرمهبآریم ناخ ردیعچ كياريم بيز لا هل برای دبا ریمرونلوالامعتسا

 ۲ تساول توا نبر هدرا درب هبرسکك واو بسولا بشولا دن والامعتسا لب امه ردم كازم رابللو بو

 | هلیرسک ته .باسالا !منعتکاذا ضرالاتبسولان قلواقوخ توا كرب هل تف واو
 7 نادفالخ هلینوکس كلواوو هلبضف كنءرمه باشوالا اهشعرثکیا ضرالاتسوا لاق ہافعع || بشو

 . ]| بالا نم بصو لجرلا بصولاقب قلوا ضیرمهلنبتهف بصولا هنسانعم شابواهفرفشم ع اونا || بصو
 ]| ضیرمهلپرسکگلنءرمه باصبالا ردهنسانعم يرمي رسکكلداصو یخ كوا و تضولا مہا ارا
 | تصولا ہبلعاوراناذا*یشلا ىلع موقلا بصوا لاقیرولکءدهنس انعم تبظاومو هللا هبص جم
 ی ذی ددلداص و یف لواوو یعص بم صولا صولملا ھنک شهلیف هتبخ هلبصفداصو یعضكيم

 | ابوضو یشلا بصو لا فب قلو ماد هلن بوصولآ ہنسکنالوا قوجیلاویجو هلبديدشقو |
 || بصاولا هيلعبطاوادارمالا ىلع لحن رلا بصو لاقب رولکهدهیشمانعم تبظاومو ینثلا بابلنم
 || دا ءارغلا اف بص و نیدلاهلو ناو باذع مهلو لاس ہللالاقدنسانعم ماڈرن داش |

 ۱ | كناطویمخلواو تطولا ولا اهل هیاغالفدیعب یاهبصاو هزاغم لاق رنده نالوا دبعب ةيصاولا || بطو

 ۱ | ندنسیرد عذجیطو ید تیکسلانا هنس انعم ریش كنه مولاطیرلقدوفدوس یاس

 رت جس ا ہو ۲ ۳ ی ۲

 هست

 نالوا



 سس تم بت سا

 "كناهاو نڪ 7 قلا ہیلو قلا .هنلوار داف هکمک نون نواووبمکز رد خد ەك زكا الثمن تا یا ا
 27 ونو نهد زة ٰتاالا' یشیدیر ا" 1 انلا۔ بالا دیتا نانو بری صف کلا کم ۱

 مهدی ام ولا تابااهالاقن رازندی خد هنس قلوا كعٴوَق باور د ورد یجب كرا نشم تونل او 4
 لعفاال لنلا قوهتس اننعمر هقانرذ یخ كان ولی ز سک و تسلا رب ذ دهد, تادقان بلزوا

 یزاکدبدنفات هند رخصت كان هیت كل ادای طض كودلار داو اۋ وسکم نما نا |
 ناخ فص اک :اهناورر اشمنکتناأات نبذل وا هدننک فص ندیسوررتنوصفزوایشبد ی | ۱

EETنشان یز 1هب ها رو ناور رک ااو یف نو تلا  

 لان وےکعلہ نفلمالمو نکل قم ا کرا بیت ها باص ذی لاق كم

 تراص یا ۂفانلا تن ل فرار اد تر هغلوا

 ردزیک نسل وا تلف هراوا وكنفلا باناو ز هاو اورد لیزوا هدنرتفضت لا اومد و رع یدتی

 زە وغندوآ اتمه نالۋا مشل کد ب او هتم عن ار اغلا وما نا و

 درشکو هلن دیداشم كاانویرسک ك نه رمه تاثنالا_ردنولفندوا وات نالو|ةدەبغوتو اکا نم

Eسی ایما بم رسم یل  

 بعقاواروفچ یجب هک ید هنر لوش نوع كن هرمهو فولو تأواا البدوکسک
 کز رد هز رومح نالواهدا اولا ا ت رب رد ید ۰ وا

 برس ووفدم فور و هم طاق بابا شا اونو ولاا

 ایفا امواج مور و ےس ےہ ونوال 7 ےس و

 GRASS لکیر تا رخ دشا قفقاپ ولوا كم ۱

 تک عام شرف ی جانان لاو و دم ۱

 ید تل فقو هښ رزوا اہ :انظفل تدنزعو یدل د نوا کت هر روا للي دراچا هلو الاد فروش ا

A 

 : || یک دادا دار دەرد قزو لطف تین نیپاهدلوللاڈوشةَقانلا توصنامَی ا بلا تنعئادن کل ۱

۱ DITIRSE SNE أ 

 . || دوو تا Gl ولا لصف ) ر داغ دشملوا لقن ند روس هک ت اوز ود دیو ارس
۶ 

 - || شن فان ز لاشقخنواو یل ؤا ستم هتف نناب و یر سک كز ریه" ةبالاو ةبالاو"

 ۲ ی ۱

 ۶ مات طب ی اوت ماع طب ورهعاب ان كم اتعطافیدشنا كم دنا فک وید یب یم بک کجا نیک ۱

 : ۳ یتوکن گلا وی یڑ کپ كنب وا باشلا 7ت یہ ےہ

 و | || اتم لبقخ ناول ال

 هکن ان یچت و طزارقهدرب ره کنون وکس کواوز یف كم ا .ناثولا نوضغدلواوبیراتخا

 قدصاب یهننکرب مرکتلا نونا :تنوتلا نارد ناسی وک بسر بد وقوا زار یکی بر ||
 هدجقایا او دول دبنو ل اقرار د ځه غچ ارن یدصاب هدر ظذ ك هنگ ر ناو غمو وواو قمر ونوا هنیرزو

 ا



 بو

 بک

0 
 یے سس سو وسیعی هک aR سس سس

 ۳۷۱ ۱ ایس :I نون نا ابتک ی ااضبالوالا بالا ناک ناک تبکن لاف كا هغشاشا
 ۱ ۱ تا نیل یم هزناد كن زط اوط التو كتابا هود لت یک ك فاکو عف كنون بیا
 1 | هتفف کلا هلزتعاو ہنعلدع یا اک ہیکل لادفب قل ززا بودیا لودع ةلبنوکب كنون ویت

 | یا شوقلا کت لاسقب قلآ٭زوما یبابو ہنس انعم بنج قغجاق ہلیادیدسشنو یمض كفاکحو

 | كنتکت هلننتعف تالا قلق دامکوا هلینوکسكفاکو ىف کو کلا, نکس ییعاسهاقلا
 | كع تکا نملك: بوکنلا هلببعافمنبلام ىلع نالف بکتو دیک هتانصا وقت نج
 | | کتنو یرب كنیکیک زوموا هلیکک و اب هلبرسک تافا کو ین یک مریخ
 | لوشندلدانف شوخ هل نیتصف :تکاینلا رازبد ید ید هزبعفترم بکنمورولوا كسعدیشابزوموا
 | هلدمتاسفلاو هلتموکتس كفإاو یتف كيون ماكتلا: ردهرکص ندنماوف هکر دکب ترد

 |الوان زات ر دز رب کیدا ان داع تالب هکر دبآ لودسعن درارب یکیدسسا لپ هکر دلی لوش
 ۱ 71 للو د تت را یکی نالو اه دنن تیونج هلبا انصسلزد ترد د اہکنورواوا جراخندنرد

 8 .هدنتس لاش هلبابص ریز دنیک نر فصتورارب د خد اببکنوراربډ هبیاص هوا هدنب لام هل ابصو
 " | هاب دندشن كنار و یتف كفاق لرید مرقهناوا هدننبروبد هللا شو راردیا دعیزاب تاغیبارکت نالوا
 ےس سما یا 'واودنس بونجهلارود ورسبا«دنسهلباقه كس . زاوب

 1 یب زبذ ہزوکە ہلا ةف دال نسا مقتسم کتری هزوکهلباقم دن رالی نالوا اک برعاربز
 ۳ ذا بولا |!ضزاعهنرموا كن هود اپ تی هل يم نالوا هد هنر هلنېټکف
 7 خیریه بکیالا:عبازا یاب نم اک کت ریمل بک لاقیردںوپ فرصتم بویلبا
 1 اتك لوٹ بکل ورواوا٭دزومواالازام یا گوشه نازایضعب ہلوا یر هنبض رم بکن هکر د هود

 | اقم لن کر منکر ہابنغف باتو لوکس كلواوو ی نون ون هم انعمناکیبیلو یابد
 لوکس كنونوی شک ننه .بابتنالا بابتنالا _ یاقم اف یاب انموا ین بونبنالف ىع بان لاقى قلوا منا
 غذا ولوا لاس او نی رادع هرع يهانایآ اباییبنا موقلا نالف باتا لامسقع وط تبون

 لا بان لاغب كجا هجوتلب کئ مه .هلنالا .هباصایارما هال افیرولکء+ددنسانعمكممیاو
 1 2 يه هوا وی کیون َونلا ةفورعم هلينوكس كواوو یف یون هبونلا لبقا یا
 اواو واصف ںوانتا كو یا لنا ٹئاجلوقت ةبونلا عم ہلزسکك نوئ ةباینلا كتي ون تاج
 شر تا یو ولا هربغو ءالاق مدام ونلا نوی وان مه لاعب ك مشات و هلی

 1 ہززانمدمتیپ :سیرا لاب بوور دیا ادق اطر ن درایکنز بونو هو هناصا یاره ا هان ل افي هنس انعم

 1۰ HEEE هرکر نک رهدکل ريد هبتسالوش ها ءا كو تبص هال انلا دام

 نوری ناشر باقر دهن ام برق لتنقف جنون بوت بونلا یهدلابئاون
 ۱ رذەددمراوص+ود لامنسا لصا كوب کر ریسه كل هکر بخیر کر در اد

 ]| رد سیعخ كر ا: بوت هکر ږد یخددنسیرآل اب ونو یسیربندہروہازنم فن اطهلبایمض كنون یونلا
 | ومما رلب دید بونن وکی دلکبوراوهغالتوا یر آو یکی فیدلوا یچجكهر اف «رف كطباغطوغ
 عرافدلوا لئام ہی رق ید هدیبعوب ورولوا بہ فهقلخ هدف ورهه تو ار زر د دندنیون بوتیدشا
 یھ تو رد هیسارعمنونعهلن ؤکس نناهویعف كزون بہنلا رایدید بوت نوا

 1 ۱ ۵ كىك دناللاقب نو قم تیرماه لک هولوانناذاانالف سانلا بھی لاقب را ورا
 نىا یلامتونغدار رسک ك انو كنءمنه باهشالا ر دیعجج كىپنەلب رسک ك نونا بالا
 || لوقن كیرب و هبامغب عی قایق تينغ یل ام باهنالآ ءاشنماهذجا یاذهنفلا لاماوہھٹنا لاش
 ورد نا شباهت بقفل اه و یم و ةبهانلا * دم وبها مچ رلابہنا
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 شق تا كنون اون تع تعنلا تعللا هعتضابةنا ب رض یا ابط ها مز وا خالق مرا تلطتلا ید غم كبضش

 5 باسعتلاو هتف لنرعو كنون نابعنلاو ہل نکل عو یف كانون تبعللاو لینوکس كن یعو ضعف ۱
 هکر ولواهاکو ثلاثا بابل نم ہرخآیل عن بار تع لاق قیرغایل خر قلب وكس تنونو یخ كات
 سل وردەنسانعم سورخ» هلنوکس لنابو هلبرسکتللاد كيدو هرروا هر اعتسارارید ید کلا بعت

 رده 1 نالواداوج رات ف لنرعو ینوکسكنوئو یرسنکكي كيم فعلا بنا زرد ید هک اتم عزم

 هرم لنیعو یف كنون بوعنلاو لب د دشت كنبعو ىف كنون ةباعنلا هلوا بوخیسعروبعب
 من یدنبا رایضعب یجج كيومن هیت بعنلا ةعیرس یا بوعنوۃباعن ةقان لاق فان نالوا عرس
 بغن دنا _نععهجرج لبن وكس كو ہلبعض تان دن بقنلا_ردیسلاص هک | نشاب نکرروب كن ەقان هلق
 تیکسلانا لاق یجب كن هبغن هلة کن او نمط كنو :بخنلا :نولوا حوتفم نون هکحرولواهاکو
 مہلوفضورولکددنماضم حق ضد ارج هماتعرج یراق

 فن || هلشع هلص كفافو كي تقنلا ردلوبنالواهدغاط بعنلا ةهبقهلعف یاطق ةن ہیلع تر جام

 ` || ںودیق ید هکآد زاد دزا وید لوالا بابلا نمابقنرادلا تشن لاقبرولکهدهنسانعم عد شنو
 هل بف كفافو مه سک تعداد بن یخ دن خر اق وصور اصاب واد نکی وک زا وطر اطبو

 هکر رب دهننوط قابا ل ۇش هلي كنون هبنوراب د هغلق قل یز بقنوز وئ نفر هلکنآ هد دوم | ۱
 بوق درک و ب هکر ناب ۇش ولی سکكفاف الا لاسنەلاءاش ناز و نلوآ وا کد کتواضا |
 یف كلون تقنلا زاقبجع تواوا هعطق دنطتکر دز ویوال وس روپ وین ۱

 یک و زوط قبآ کز إد ەز ل وش هبقزورونلوآفالطا ی لو هزوبهبقنور دبه چ4 كهن ۱
 || بقالا ۂقندتلعج یا اتبقن بولا تغن لات ەن وزاولواز غا نکو رک وکر درب كج روک اک ۱
 ۳ رنک تزنمه باقنالا دف افخا تفراذا عبازآ نابل نمر بلا تقن لاق ققشا یغابا نئ ود
 رولک ہددنسانعم قازناق قاباو ہربعب بق ادا ل حرا بقنا لاقت مشا یخالا كنت 1
 هتسانعفیدض کان هنلئمو هنس انعم كل د هلة كاتو کم EET قىئات انا قف لاف ۱

 نالوا یشٌرو لیفک كموفر هرس ڪص فاق ف كانون بینا ار د هراتفص ر مار هلو دو اک خد |
 هک دن وتشچ هچ یف یز او ا ہوا سل د یخو کر ر د هبلکل وش بیقنوردیهچچ کان ءابقتلا چک ۱
 لاش قلوا ببقن ہلز سک كو دناقنلا بال رز کیطلا قد نیموس قزوق واوا سشبتخبلوش فو |
 ۱ كعاتب افن تويم وا بیقن ن دلوا هکقب ین اف ان نکی بلک لثملوالا تانا نقی اقف بت لن |

 ردصسا دا کوا هی اتفللا یدشا هوب یک فا ظ ف رظ ن دسماخ بیر بان بقت ةسلید

 ناکاذا ةسصنلات وچ نالفلاس روضه ا هفتا ةبال ولا ودیالول لمردردص علف و ٠

 || یی وب رفظ هصوصخ یک دنذبا دارم عہد دهنتسانعم ولروغوا یدتباتکسلائانشئلا رام |
 هك ییددنوط ہزوزاٹویع: لیک كيا ون تاقنلا رد هنسانعمریبدن : ما ینا فلم تب ا

 اطاقتاءاماٹدزو یعیاطاقتلا نل ماباقنءالا تد ۳ ووااقن دن لاق رارب د خد کلک ت سنا از ةا

 ةأرملا تبقتنا لاق كم هك اغتال ا ہنس انهم دماغ ردم تالاا نا ر ناک ۲

 ]| یرارهشهلینوکس ك نونو هل كف كنان ب يقنتلاة قتلا ةنسط اهن لاغب قت و ط ذبح عار لب رك وتقل قنلا
 بک ]| تكتلات كما لودعهلنتعض وکلا هاللاق اوین و است للا لافاك ك غا تلط صل بوشلوط |
 | بتلا زرا خف هل واهفرا هدوقرب بوکنولدع یا لوالا بالا نمابوکت بکش قد ہطلا نع | |

 ۱ ردقلوا سر بولواءانو تشپ دارمندیکتسکه یلعنو دنع هلیکتنک اف اب وک کت عوق لع ۱

 قمروایخر هلن وکس افاکو یض كنون بکنلا هدنرخایانعم ردنگںوکنەلی راک نوت ںیہ ۱

 ۱ نیر وذ قوا بکن ورد ہنسانعم كجا حورح ها هلن ملو دن یا لالا بابا نت را قاق ۱

۱ 



 سس مس ہہ

 سس

۱ 

 فیس

۱1۱۸ 

 | لاقب كجا دیب كنج هيف كد اص و یمضكپم ةبصانملا ةغل اب مک ددش اهنا آلا بصن لقب

 | اداصو ینوکس كنونو یش لم بصناا مدراب وقاخوخ بو لب کچ هلکنآ نی عب برطاذتبصان
 ہرادقملوش ندلام باصنو هانع«هلیف فضل داصو یرسک نون باصتلا هنسابنعملصاهلبرسک"
 ۱ هدکشربا:د دع شبهو دوهیکد شر ههر دز ویکی شکر ولوا مزال تاک دک شرک ا لامەك ید

 1 ۱ هلن رسک ك هزه باصنالا رار د ید هن باص ق ا2 باہم ور دیعسا كنار تاسجنو یکی نیدلوا مزال
 3 ۱ ٢ وا تینا اتم یا ناکسللا تفصتالوقت رار د خد هکمریو بعن باصناو كم باض خام

 ۱ غبارلا بابلا نمابصن لح را بصنل اش ردهنس انعمتعت هل ل داص ول ونبصنلاهتعنااذالج نا

 3 نالوا بوسه همت نمی بمن ود یا بصان هلی رب وتجزەلنرسکذداص تصانلا بعئاذا

۱ 

 ۱ ,قمروطیلکید تصظلا ہاوادوپیسکوکمکزردەبفالوشءاصنوءابصن ئعو بصنا سیلاب ۱

 ۱ | عقب رم ناب زون ناجوہ بوقلاق بصتلا EC ERE ہک

 د اشرب هررواقرو ر غصن ہلبخف ل داصو یعض كنون بصن هایم وظن كرش لربد |

 ۱ یاب راررپو با عا یک ی با رعا هفرمصنهربغ* ہدرفمءاعما بولیقدحاو مساهکزدوبیرزدراوبهذم ۱

 ۳1 ۱ دف مانبیامانلبل مهلوقکب ەت وهیفبصنم هال هيف لو دغم عمل عافوهلافب و نالو رمان جرم

 ۱ ۱ | لینوکس كلونو یتف كنهرمه بضنالا رولوادتشمراک زور میل اەیف فص من یا فصاع موبو

 ]| ین وم هلیدمكنلاو یفوکس لداصویعف كنون ءابصنلا هلوایرغوطیزون وب هکر دیک ك کرا لوش

 | ثیدطاقو ردعونرندناحاهل :وکسلداضویعف كنون بصنلا راس ا لوح نت الا تبصن اب
 | هک هسالف نت هرزوا یا ولسا بع ینعی بیعلا هاسنغانتینغو ]یا بیعلاتصنانل تبصنول
 دانی دییکخ هدیارعا سقف ریسسر یاس کل ریلیف نالواهدکمروسهودلوا

 ینا هک ريد هیدنسنلوش بصن و بصتلاف فر لا تبصن هنملوقت ردندش و ؛ تاحالسطصاوبو

 ]] هلنوکسكداصویمضكون بصنلا هسیاراوکهنرهیربغندیلاعتیادخراردباتدابعاک بوکید
 ۱ ذتسانعهرلب ویچ كبصن هل یعق تنزمه باصتالا رونلق مومضسدداصرولواءاکوءام

 كنذرمه تاصتالا باذعو صن ن :,ناطیشلا سم یتا عن هلوق او هنمور واکهدهنس انعمالبورش بصذو

 اھ تولکی دد دنزاک وج هکر دراناط لوش ہلیری کن داصو یخ كنون دبيصالا هتسانعم

 5 ید هغازودشلروقور ید بہصن یخ دهضوحو هصح نکد ندیشرب 1 دصنلا رونلواذسەلغ ان

 ۱ 1 یکاهدنوب نوعا برعوردیدآ لرهشرب ہلیرسک نەدن وم ان لداصو یف كنون نصف ر ديما

 ۱ ۱ لیدمو یر لداصزربد یپصن هدق دنلوا تبسناکو و نیبصن,تررمو نییصن تیر و نصف هذه

 00 | راربد نیبہص تر مو نیببصاتیارونوییص»هدهراردیارجا هسعججیارر ۶ شو هکر دوب درب و

 ]| نربنرربد ی بیو ینیبصن هدنتبسن كنوبو نر سنقو نی اب و نیعلیسو ناطسلفو نرب ق لول كلذکو
 3 | هدنبال و ماتشز دیدار هشر هلپرسک كناف نبط بلف ونش انعم صوص حك رر دیمس | ك موق فو عمر

 ۲ ۱ ماش رسکو مردی شنو یف كنونو كفاق نیرسنقو ردیم“ا:كِوکنیعمر ہلیصتف كنتس نیخلیسو

 ۷ بنابلا نمایوضن بض ءا لا بن ل اف قاب هر وص هلن توضنلا رادیدآ لر هشر تاذکه دتبالو

 3 هتسننالوا دیعب ہلیرسکكداض بضاسنلا مهدب موقلا بوضتو لغسو ضرالا فراغ یا لوالا
 2 اج رخ ودیعپ یا تضانقرخ لانو هسلوا قازاوصناگرابدید ء الا بضن ندینسویو

 3 كمزب هویلاض ةعف د بوک شرک باب ہلا سک كز هزه تاضنالا رار دیا رک هلب نه
 / 1 اا 81 هنهبولقم هتضدنا لس سوقلارتو تبضنا لاستیوبد نوبیتچ یزاوآ

 ۱ فی مالک ررر د هذنازات نالواهدنلوا !اراردباندنا قواەکر دوبار هلی عداضو نی وکس

 كنونو یخ كات كلذک هیضتلا جرو لستفنلنمر دف وحلعفناماردقوب



31¥ 

 | تدنونمالل 4 هر لی لاقت كا توعد هک سیا یشیارب بدنولوالا بابلا نماند هبدنب هنس اتو
 سرفلام راریدیتد ها زا كاجو هج الا یف فیفخ یا بدن ل جر لاب رازی د یس د هپ هنسک ك ب احو فیغخا

 هیدن .هتساضعمقاغاهرز وا تیمر دردضم مس هلن وکستلادویمضكنون ةبدنلا ضامیا بیت
 die هزیه ناذتالا یدیا یشیح هایم هکر دعا كن وع فورمه د لک دو اغخ ما كف كلا دو كنون
 تاجا ءاعد یال تدتناف مالل بدن لاق كالا تما هدقدنلوا توعد هک شيا یشیار هل رسک
 ۳ و هيلع هنا یلص مرکالوس اب سا !كنسرف ك: هلو البت وکس كنوتو یتخ کیم هم
 یطخ هکر د هنسانعمرطخ هل كلا دو كنون ب تدنلا ارحل هاندح و نارد ثمر وہ ہدنقح كس رف لوا
 زرد بدهد هنس انعم قم قوا هر و رونلو| قالطا بدن خد هننهرزافو زر دهفاوا بی رق توم
 || یندەتحارجز نا لوش بدنو ردکع دهرزوا دحاو بولسا هلئاررسکق شرو اقشر یا اہدئانیمز لاق |[

 للشیارشو قازاسهرزوا ینزورفمج با یف كون برا هلاققابتویلوا لئا ردا کز رید
 تژنلاّس رولوار ال هدننامز لمشلتفچ کر ردیزاوآ تیک لو تلکراهلبرسک كنازویف تو بنا سلا
 ىج كبس ہلبف كنهزمه تاسفالا یوص هلنتعف فیفا یناشا بابل نما زن بزب ظا
 تلسی لار تب و رمان یر نان و هسالاو هلم كيون ةا

 یوعد بسلا :یژعایا هبیایلا سننا لاسقن قلوا تونه یک ك نەرم باسنالا واک ||
 قلنيقرز د هنسکل وا برف یب بسنت ن مال برقت نم بب رقلا لالا قو كعد خدك وص كنس ودنا |

 اهفرح و هنسک نالوا مع هیاسناهیدیدشن كنبسو یف كنون ةناسیلا هبعا نساوع دید ةیلبا

 یدنع ءدفدنلوادادعتورولوادارفتب اهنو تباغہدہس تفرهمایوکر دورا ةا هدف دابا ۳

 تال هک(لوکی دیلنبدتاب ان الهی دیویره یاس ابد كمال نره تامالعو تارا نت |
 تاتاموانالف تسان لا قلو اث بر هل صف كنبسو ىم حدس ال ا كاسر ولوا شتم دبا اتننلاجر |
 هسک نالوا بب رفت رنک ك نشو یف كن بسا کا شم یادس امید دواک تھا ۱

 اهب بش اذان بالا ابن بش لا رعاشلا تست ناف راو د ید هک دم هدنرعش وا

APEكنون ةبسنلاو هلبنوکس كنسویعق کون تسنلا زلربد هک ارک  هدیطن  
 || ترک اذا لوالابابلانمةسنوابسن همنا لع را تسنلاق ك عر کد بسن لینوکس ك نس و یرسک
 | زونیروکی یک ل وہ هدا حک هکی ر اطق جنر فدلیضف كنسو نوک كو خا كوت بسہلا هبسنا

 ہنسانعم قلصآ لنت بوشنلا ہنماسمراقع تر وبر ولامہلنتضف بیا هرزوا قزولیحف ||
 برط! بشن لاعب رولکەدەنسانعم قلوادتشمو قلع یا عنارلا بالا ناب وشن ۍشلا ف ئ فلا ټشن لا ||
 هتفلعایا هیفانامتبشنا لافب قععآ هلنوکسکكزونویرسکت هرس .باننالا دنشاو رهظیا مه ||
 باشن الا قلعا قا یا دیاصلا بشنا لاسقب ری دیخدهنمردشلوطهدیص غاز وطداپس باشفاو ۱

 ]| كنشویع كى” ةشانلا تشدنافهتشن |لافم قصا لنوکس کیون ںیرانہب اہلل که كاتو کن
 یعضكنون ةباشنلا ہزبان یا ترا شان لار ار دەکا راکشآ بولبقوز ور یکنجەنسکو هلڪا
 ]| كنبش شانلا یجب كن باشه دیدن ک نشو یعض كلون كالذك ت تاغقلا یو هلو

 ءانبەنغیدلوا | یحاص قواردیمەاگنپشکرب بشانوفبشانموقو بشان لر لاقب خاص قوا
 یعف كنون بصنلآ تالنکحر ديما كن شکرب هلن وكس كنبشو یض عن طلا ا ریست ۱
 دولکهدهنسانعمكقب|توادعو هنق اذاناتلا بالا عم شل تبصن لاق: رو دالبوکت داصو

 ۱ نیلرس وهو مھموباوراساذإموقلابصن لاقب كا :اررسهتسهآ و ہتداعاذا اصن نالفا تزصن لو قت |

 بصن یابضنم عت لات قموف هرز وا یر یربهأ دی دسنو یخ داصو یم كم بضل |
 تہ مت سس نقد بیس ھا ید سو نه

۷ 

 بز



 برد

 بدن

 | ردنعاجوندنس هلق دزا : بہاوتن ردیعج هلی كنهرمه تاسلالاو هل ہر سک كمال ||

 "| سیتل بن اف هنس اندم نسہتلا توص یسمر عج كن هک هلي رسک تانابو عف كو تینا (نونلا لصف |

 لا بابلانماب ابی یب لا هدنلاخاکبردنوص عفر هلب رسک ك ناحو یتف كنون بیهآآ ںیعلا 1

 نی لان ؛ قلواروسکو اءودهببض کو بالا هانعبهلبرسک ك ناتو كن هنمه باحالا ||

 تلاش رمد اح ہلیخف تناحویمض كوم ةبحاسلا ہلننخفرربداکوب ب 4 وصکمراهبوص ||

 يتلا بخل ا ےھرایخ یف یا ہباحصا بن یف ءاج لاق بطر و دبطر لشمر دیعج ہلیضف ك همجءاخو |[

۹ 
  eچچچ ج 1

 باس لو 4 هانی توبثلا |: رولواهدنساراغ اطییا هکاوهلوشو _ ہنس انعم هج یف قلارا

 1 هلنایعض كنابو ینوکس كنونو یخ كنءهزمه ةبوئالا حاسصاذا املا بابا نم اب ایش

 || كنهوبنا هل بف کنز سہ بانالاو بؤ الا هرزوا یزو هلوعفا یمەزا لنفوغوب ىکا كشاق
 . ]| كن بلا "دهن اذا لوالا:ۃراتسلا نما وت: یڈلا بن لقب قاق بوزابقه« بوتنلا رد ین
 ۱ !نیفواقانار در دوم هلن وک کیچ و یخ کون بلا ہنسانعم صا الل یاق ماغاد اض نی و
 1 ایمقاسرشفتدخااذا یانلاولوالا باسبلا نم اهجناواپبجتا ۃرصشلاتحس لوقت هنسانعمقعوص

 نالیغم هکر دیر د لوش ہلدی ذ ٹن كنابو هلن تف بلاو و هلنوکسكنونو یخ گیم بولا
 ٠ بوت وەبرف شل وا تغاب اہ د نحن ین بوم اقساق هلوا شخلوا تفابد لات كنکد وا كنجاا

 | ٰںیعلا ندروهشم هکر دی دآ تازوکربندنرانوکب رخ هلنرتعف ب یذ راو د ید هح دقنالواعساو

 || ہترازہ ید كم ودو دباحلا نیب یا بیج ل جر لان هی نالوا یک هلب رس ڪک کوج و یف كنون
 ہت ك بجو هلي كنون وبا هنسانعمرهودرارب : یئاکل او هلت بعلا زرد یا
 ۴( ]|۱ زمه باجعالا منم بیحلاناکاذا موقلاةبجنوه لاقي دنس او تاو زواق و اونم

 ست كجو يم كب هه ابن ادلودلو یا لجرا بجا لاقاوا یبحاصبینداو رس
 | كي بیجانلا ۰ سضوطدالوارا رب نعب هرغوط ان هک رر وع لوش لب رسک ي” باحاو

 ]| یخ دهفیعضلجر باج ودیلوا رو یاب كن هکر رد یخ هقوا لوش باور دیعج ترا ارض
 |[ يخ كنو بهآا ءافظضصاؤ هزانخااذا تالا فن کلبدنزوا برکت زمہ ,باصتالا راد
 ۱ نالفراسپ لقب كرم هد هجو دج ولوالا بابلا نم بحضا تب هنلوفت قبا ذنوانوک مس كااحو
 لاسرارب د جد هنئدم و هنتف و تل: هنسنرب بف ود: ىش یلعرطاخ ہن "کر یسلادهج افراساذا بح یلع

 هليا هدخ وق ءاب و ہلمہم نیعیکب بعل دراربد هد هعت ریدر بگید ا ورعوا وتاماذا هبت نالف يضف

 یا دجبهدلعهن نوکسكنونویتف كنان ببحتلا لاعسلاهدخ ادا اضبایناشا بابلا نماہ ان
 6 روپءادەحابص هلتعرس ههکر نعپ ردب رق تدش ومسهل# فاودچاذا ابی موقلا باب

 || سو هیلعهلا یلص ىلا مفرتو كبح انا ناف کل لہ امنع هللا یضر سابغ نال ة مط لاق ہنس انهم هک اح
 is بتا افت ناو طبی ب ودا فو ما هلک ایک دارا اجنوصگنس نەر

 | هد هتنانعم كا عاجج بخو ثلاسنلا بالا نمهبخن هن لاش ہنمانعم عز: کمکچ وک كالخو
 | باند هنسانعم عازتنا تمکچتلذک باضتنالا عالیات دار ادا رلا تبضقتسا اف زولک
 ص كنو بلا ردکد شهلیدنرواینعب یعمواظفلردیکد بن ملا روا ہدەنسانعمراتخا

 ون نیلا لدا وفال نابج یاب ل جر لاق جر لاق هنمابنعمابجهننک قر غەلب رسک او یف

 ۳ و هلبوکس كونو یف لوم بوٹ هنشانعمققر و تكلذک باب ویر دک ك ناخ ویت

 r EF بولا ٴداژوفلا ع زنم نك بيلا نعم الف ك اخو نوکس كنونو ئىمت
 1 اہ هم بب رابضفاا یفیزاپشاط

 زی تیل نلانب كلْعا aman ویلغاهنب رزوا ټیم هل وکس كلإدو یف و ین تینلا ا.
 بس



("٣ 

 بوغللا ردہ سا كعضومو ہلا ہدودم فلاو هلت وكس كی عو طف كمال ءابعلا شیدولبامل نمی
 || (وغابغای بغل و ل والا بابلا نماب وا بغل بغل هنم لوقت وقل ھنساستعم بعت تج زول م كنہغو کمال
 | بقللا  هتيصنا یا انا هتبغلا لاقب كريو تجز باغلالا ید هقيعض تغل عب الا بالا نه
  ۱ةناغللایب فض یا نیکسلاببغلل جز لاب هنسانعم فیعض هلن و کس كن ویضف ك رال

 | هدهرشط رب دنانطباکآ هکر دیرلبن اجنالف هدورحا كکلب لّوا هکر لرد کلب نالوادساف بغلو

 اوادصقی :اجرونزوا ئ اجز کی رلکلب دانش هما ویک یراک دیدنارهمظهن رابناج قالق

 "هر ردرز ءاهر بغل حارص بحاص ہدماشمؤہور دوب نالوا لوبقمزید نازرمظ هنو زلنا هصق

 تنی رهوج ییانموب وردیناجننیلوالوبقم کک لب بغل ار زردشعا طلغردشمدملشم باذل ع سه

 لاشر ولکدهتسانغقاتفدساف بغل وردرعشمیکددنانطبلالشمدس املا شنا اضبا :تغللاو

 هل طه كنضو بكف كمال توفللا مهبلع تدسف ایا امهیف خلاب بغلا موقلا لسع تا
 اره زد اف که ءاجبوغل نالفیدیاردهکمدتشبا ییا عارب ید ا2لھلا نو رع وبا ةن انعم ق چا
 مدشانوییلکد دَمہحص ںاتک یدشاردرکذم ده باک هک الاخ كسرب دث ءا نو مدتی اکآ نب

 ]مین یکب غا كلب نالوا د ساف لم كمال باغللا رد كعد قا یدنبا ارد یتتانعم كب ودل
 یدتیارورم یلبصفت  TYگفات)ا بيل شدزلاس ٹی دسافەل رسک كلنیغو یتخ كمال

 بل یدرطیارهدلا نیغلتلاش كمروس بودہادرەلیدیدشتو ى” كنیغو یتف كمالو كنات

 || هلق ر د يج کرب ہلیادھچ“ءاز حد زابنا هکه نسافعمز اہنارد یجب باقلالا ردفوسم ]نصف
 ر كفاقو هلن شف تقلتلا قموق بقل هب کتب بس لمالو یف كلاب تیقلتلا هئساسنعم بقل

 رب ولشاط ةباللاو "لب وكس واوو ہلیض كمال ةبوللا ةبوللا هب بةلتفاذكهتنقلل وقت كم هیدب دشتو
  ETةنیدملا قبال نیباممرح هنا تی د طا نور دیراعج كالو كوا تاناللاو تالللاو هلع كمال

 : یزرب ولشاطنیناج ینا كنهندمهکیدتنا م منبر ولشاط نالوا هدنن اع یکبا كی دم یھب

  1ٌلوا هلوا شاپ عرش اط بس ینا هڪ هکر دیعما كرو لش اطلوشهلنو هو نو هبو]یدش ادیب عوبارد شعب | هطاحا

 : ںاوللاو نیتمضل ار توژوللاو ملا ںوللاو ملا ںوللا ررب دوو قول ہرلعابس نددسوپ

 لوالا بابلا نەہرخآل ااب ول ب ولت بال لات قماصوصواولان ولانوکسو ماللاخمب ناب وللاو نینضعْار

  ۱فای دوهش و د هاش لس و کال هلط توخوالا ناشطعلا ئاللا شطعیا

 | هکمجاوص ند ەج۔ارم بوشاوطیطوح هکر در هود لوش لب سکس كه رهو یف واو و كمال

 ِ | قولخو یکق ولخردعونو ندببطەلبقف كي باللا ضوطا یلعبئاولاہنکرت لاَ هیل وار داف
 || هدورره اماو هتسانعم ِبیطلاب ےل هس نالیر وس ببط بولما ردیبط ع وارزق كاخ
 تهلوبا هتسانعمر الا ناسل زد ینا دوا ہلنب ہلئرٹصف هبهللا ززم د بولمژریدبلولمهنلهمر سو

 هلن وکسكمالویرسک كن هنمه بابتالا رابدیدبهل وبا نوصغو دلوا لاجبر د یک تلح
 سس وراشلا تبہنلا لاسقن قفلکلایدوا ہلدیدشتو یض كاھودلز نصف فتو
 نکردرکستآ باہنلا و اهندقوا یااهتلالاقهنسمدافباق مردن رنک ك رح نان
 توپهلالا دنش ایا هبرج مرطضاادا سرفلا تملا لاش ین مو او

 | یاش وطال وكس ك اهو ىف كمال دن هنهللا هتسانعمكعرکسهدانز رد مسا هلي ك تاهو كن“ نمش

 هانوکس كناهو هلیقف كمال نامہ للا عمار بابلا نم ابل بهلپبمل لاب تا شه
  ۱لافب ین "وم هلبرمصق كعلا وین وکس كن اهو عة كمال یهللا هنسانعمناشطعهنسکش هاصوص
 | شف كمال بیہلا قملكلابد وا ہل عف كناهو كمال ناسنهللا_یهل ةآرماو ناجا لسحو

1 

 سس سس

 یسم سس

 | وكس كنا لی رسک كمال N هم ليم كمال باہللاو + هتک

 بوا



1۱ 
 e س سس

 1 ۱ نع كو لا نانسللایذب باس یا پیله ل جز لاقت هتسانعمنان زد هلو ازهار لیدکد نو

 . ]| نوش بلانك ك ناو یتفلمال بيلا هنننفم مطقم شاسک لب دشتو یخ تناحو ليف كمالو
 1 را ی لا قلفراندکرپهایز ہللبتضف بل ہلوازآ ینا كنسدفرا هک رد بقا

 ےہ ٹاک وعو رد هنس انعم یماقرا هلن هل منم ءاح والو زا از رکا هلا داعب دار

 ۱ دن اعم یدنه اعر زاد لقمر طش هکر داغ ع ون ہا شف ك هېچم رانو كمال سلا تیم
 ]رز ولکهدهتسانعم تباث بزالو هنس انعم قزال یعسبابهلب زسک كناز تزاللا حادعلا خس ضهبیناذک
 | نیز یشلا بز لا قمخ ا لنض بوزالا مزال نم مصفاوهو بزالب سم شلاراصلوفت

 ]| ردتفصوارب زییج هل نوک تابزللا طقوتدش ہہ وکس كازو ىف كمال ةبزللا لوالابابل
 " || تتسالوفت قمالبل وكس كنس و ىق كمال بسللا هنسکنالوالبختنقهلپرسک کیم ب ۶ نازللا
 1 اذاهب بضل لش یشلا بسا لا رولکهدهنساضعمقهشباب و هتتعلاذا عبازا بالا نمابسالسعلا

 1 اطاوس دبساو هتخ دل یا برقملا ہت لا رر د ید هذمروا هلبا سکو هغ وص برقع بسا وه صا

 ۱ ا اصل بصلب ەفیس بصل لاق عش اب ہد جلف ان ف بصللا لوالا بالا ن م اھو هب رضی

 ]| لاش یو وا ند هلقر اه داب زراو د خد هغعنباب هنا یر د وچب ضهالفدمغلاینیشناذا عبارلا باضبلا نم

 ۱ ما صالاش زرد خد هفلوارا ط هغ ەران از ویو لارهلا نم ابقصلاذا نالفدلج بصل

 7 .هاداشویرسک قك مال تصللا رايد هکر دندنشیدلوا لوبهنسن رب نلف هک ق لغدض و هو عبضالا ق
 ۳ اصلا ر ریدبصلهراطرهنالوا هدغاطو هس اتم مرنم نەش ل هی نالوا هدغاط لینوکس

 | داکال یا بصل ر نالقل ابرو کد هنسانعملیخ زد جج كبص)هلنیتعن بوصللاو هلبرسک كمال
 7 ضع! کت ده وبف كبر دور اط بصاوللا رد هنس انعم ل یخ را هجم ءاز و هل مہم ءاح زو نیش یطعب

 |[ رسک ك نيعو یخ ك ءال بعللا قمالبوا ہل: وکس كنبغویرسک كمال بعالاردشالوا عقاوهدراعشا
 || یمض كنبعو یخ كمالو كنات سلثلا رعلتلا عبارلا بابلا نمابعلو ابعل بعلب بعل لاش قت وا کلک لو
 شک لینوکس كمالودلب رگ ك نات ةباعلتلا یرخادعب4 ره بعلاذا بعلت لاش كار ر کمی عاهل دب دشن
 كمال توعللا :نوعللا هنس اعم بعاردر دضم رم بوکس مالو بت نا تاعلتلا اتا دن کنالوا تللا |

 كنبعو نوکس كمالو یمض كل ہزرمہ ڈو الا بوعلڈبر اج لا تر وغ ین وا بم كنبعو یف

 لڅ خەس وانولوا ل غف كنيعو ىنوكس كمالو یف کیم بلال بعلملا هتسانعم بعل قمانوا هلیعص

 | رد مشا تملارزررید تم ههنا نالوا هب بوملهرهو یئواوا درنو ج رطش هل بعض كمال بل ةعللا |ا

 ت كعد علل هنهنمیدتنا بلعت ردد ذوڅ أمندنوب یٹرلکڈیدذعللا هذهنم ۰ع فا یتح دعقا ران عو

 | رد ع ور ندای رسک كمال ةعللا رد هدحاو "هه ندبع) نالوا دا رهاریز هلمال خف زد لوا |

 ا لف كنبعو ىف ليم ةبعالملا ةسلطا نسخ لو نا علا ن نس>نالفلوفتیکهساجو هکر

 | صاعار وا ہیر سک کن یعو ىم کیم ةنسالا بعالم ةبعالتم لجرا تبعاللاش قعشانيوا
 ۴ ندهیفاقةرورضردشع دحامزا بعالم ماش نالوا فورم هلکهددبلامار د یل كکل ام نب

 ١ سو کت ہنسانعم ردئوکرد یب کنانسدلب رسک پسو یش كن هدنسا ویرتوا

 | هدکد روک سهکلوک ی ردشوفعونرب هلظبعالم هنسانعمردنوکتالذکر دیعجب كحتر
 1 NEE لوش هلبعص كمال تاعللا  باعللا لربد یخو هل فطاخاکاهکرولو هاکور دباهجوتهفع اف ینا

 أ .د هش تزارح هک ردهنسنلوش سم آ باسهارونلوا الا هلسع لغت اتاعلو رافاندزغا |

 1 | ندزغا بنوك كنبعو ىة كمال بلا ِبحللا راددیدر :دیارمسلوارابضعب زوشروکی کی خا كح روا

 7 یرسکكنءزمه باعاالا باعلالا ہباعللاسادامبارلا بابا نمابعل بعلب بطلا عل لاا ققار اسیلس
 E وعلم یو ۂن لب بعد راضاذآی ملال دوا وا ی وكس كمالو

 ج



 وس

 ۱ مکر ولوا هنآت فرو تقفش هکر د ارمط جافرب هادک و ہلبعض كباب ی نو کسب كمال و یخ ك زہ[
 متقفش نعپ شه د ی بلا تان اذهل یب اب دنر اکدید نسب اع دد اکا ب جت ون نکالا پ ان ہنلغوا یپارچازب

 | بف نالو یض كہزمہ بییالا هنسانعملقعاردیعج كيلا ببالالا نولواناساعددیربط ا
 هددرهتسنکنالوادحم ؤمزالم ہرمار ورد ہنس انعملاع بلا رد لواوبن دوف كن ہدباماغد ارد ربغضف

 نماهلیقفنمال ذب بلا ردیعجكيبل هلي دی دشن ك ئاب و یرسکک مالو یخ كهز مه :ابلالا ارد پیا
 رد ردانوب نکلهلع ر دراش ا تبا ور ی دت لرايضعب عیار لا بابلا نم بلت لج ناب تبللاقب قلوالّمع

 دلوا یساغب ویکی هکر دکلموکلوش هل سبک ك ناب و یش كمال ةہبللا هدفعاضءردفوب یرذغن كوب |

 سس >

 لا فرز وله دیا لوکس لب و یتغ كمال  روشیم را رایت نور E رو ےہ اتا ا

۱ 
 ر ولن د هبل د نوع نالوا هرزوا قلخ نسح پوش قاب هم دآو هنس انهم نخ سکوکهلضف كمال بلا |
 رب دهیهدالق عضوم هدنسکو کش هندنانویحهرتشف ببللا ییجج تابللا با أ ماده لاقب
 ورکی الاپدوخاب یکجا اراغابهنسبکو کت نهقاندوخاب كر اوط هکر رد ہثش ل وش تا ذکب بلو
 هلوا شر وادنب هنبس هکر اوطلوش هلبقف كاب و ینوکس كمالویمضكيم بلا ویدنوسج اق

 هکر دو سا فر دطلغ قو ہلفیفخت یدتبا ناسہک ا یدلیقتیاور هلماغ دا كف تیکس نا والہ
 احیف یا خر بیل ق وه لاق ر ولکه د هتسابنعمتلاح بلو ند مت حارولنبد ټح کت هیت لم
 رارن دلکوع هتساب داندنآ بک هنسان دا ندنآ لعنعع هنعظعارپز را رب دەدەنسەقف و ك موقف بیلوةعس او

 ہهسنبا تقفش ب والی هدنبح یئیدرغوط ینعیدعض تنبح ہیلع تہلش اوه: ےل ا ذا اھداو یلعءاشلا تبلل 0

 ههنسنربهاقف كمال بلا یسغا توص بوشر عاج كويت رسکتهنانو یتض تابلو مال بلای
 هتل تب رض یا ابل هتل لاب قمروا هنسکو کت نهنسکر و بطبللخرلاقب نک نالوا مزالم ||
 قاوارضاحبوفوصهب كن بوناشوققاشوق هشب ار هلبدید نو یمض کئابودارضف کمالو کان بیت ||

 كيانو یخ كمال بتللا یکبزالزولک هدهنسانعمیهشلاببالوهنیانعم تبا هل رسک لات بالا || |

 هد هنس انه« كرو دو تنا ذا لولا بابلمابوشو سا بتل بتا ل اف قلوا تبلت بول لیتو کیت
 بج لوقن قمرقیح بودیا توصل نتف بلا تقل لم تنعط یادفانلا رحم ف تسل لاقیرولک || '

 اذا ب وذ لاقبو یحاص تکو ت وص عب م یم با شبجلاف و عبازا باسبلا نایت بیل ||
 تردءیکصندقدضوطهکر دنویق لوش هلو کس كیجو یخ كمال ةہ لا هجاوما بارطضا عمس ||

 كمال بالا یرسکو یضو یش كمالردر او تغل جواهدنووملوا شا زا یدوس نکمکیآ

 هکر دلتگور دنیکسن سابقار ز سابقلا فالخ یلعهلنیتخفاضیا تاب او ییجكنهبطهلبرسک ||
 رب دةبل ءأرما بونلق تفصهکی کم هبلک هوا شل وا لامعتسا تفص ند هرکص بول ما هدنلصاوب |
 تیکسلاناہلوا تخل هلک, یت هبطهدندرفهدوخاب رولوا شوا مچهرزوا یسہلصا یانعم هجودغنو |
 | یدوس لنوبف لب كيجو كمال بو نغبددبمل هیکمهوازآ یدوسهکر دنویف لول اید |

۴ 

 تبجللاقبہانعم لوکس کمالو یف كنات بیتا سماحلابابلا نم ۃاشلا تجلصن لون ىل وارا

 ەي ەبط لاق رؤاکہدەنساسنعم قمب وصیباف جاغاو تب وص ینا ندککو ك4 روپ یر غوطو رو لک ہم
 بح طا بوم یادنسانع لوحفعرولوا لعافوبنسپ یکبطردشط بجاللا ٹلاسللا بالا نم |

 | قالطا هبینکلوش بم و تلآ ك ج هشکو قج ہنوصەلبخف كاجو یوکس ك مالو یز سک کیم |
 بس رس

- 

 1لا لادوتا هلمهم نیعرارید با دع هنسان دا ندبآ لینوکس تاف افویرسک ك نب س رارپډ طة س هنساندا|ندنآ

 | هد هنس انعم كمك هدقب طو قصاب وحط او یب طول وک یس تا هل ءاحو یتخ كمال نیلا ایت

 چپ سم سس ےس



 ۱ ضلاخەکردنول لوش ةبهکی دنبارایضعب هنس انعم كتر درک ېک یکن ینرزونەلوا لئام ەیءزاقف تولو اقا ||: 1

 ینعف  دراشٌب ریصت هلال ةورعالزوکن دنور کلر وق تالوک أ انا رس ها هکد هنسنیراک- دید |

MAF 

 | یبرومد هکر دهنسنلوش  ناتیلکلا_شیفایر اهن بند ذاةبلکض را لاقب هدیروقبویمهیلینب
 ةلکنا هکر ومدیرکآ لوش ہلدی دشو لض كمالو یف كفاك تولکلا هنوطیرومد شم رفهلکنا

 8 ج اص و هنس انعم بولک ہد دشن كمالو یمض تاک بالکل زرد شک ین اک |هکر رر اقیج ع
 || نطراشدم دلمالیلاشتما بلاغ رد نما طلع ردشءدرد نچ عن هر بالک بت ولکہدماقمونحارص

 : | یحدهرومد نالواهدنسهمرج ین هنسک ناب هنآ بالکو ر دمج لآ شف تفاک بیلالکلا ا ردشعا

 1 ۱ .كموصر ہلیفیفخت كمالویمس كفاك بالکلا بالکلب ہی یش یا هنلک لاب هتساضهزاجهم زار د

 ۲ ۱ یل ةبلاكما رد فورم ہدلتق برع هک دی وکی کیا یو لوالا باک ردیسا

 1 | كنف اظ EE بالکر وددغما صص هنوو ہیلع نور اوتیا اذکی لم نوبات رھ

 3 اید نبال اناهکر ردیمسا كهف اطرب ید ندنزاوهبالکو ردیدالوا ہم بالکرناهکر دما
 || یرلکدید لئاو بیلکنمزعا راب عو ردلحر مسا ہلرضخ كمالو یمض كفاك بیلک ردیدالوا
 21 هلکعدزرح هکب یلک لوشاما ردند لئاو نت بلعت ی هکر دهعیر نبیلک دارم ندیلکن دنرلاوق

 01 امرخہلیرسکُ كفاك بانکلا | ردیدالواهلظنح نبع ورب ن بیلک ل وا ردیموهلرعاشنالوافورعم

 - ]| هکر دیسا كتوا فورعمرو هبا ل ترکی اغایروسانلاهبتضف بنکلا ہنساعمخ ار عش یم اص
 | لاقنالو ہادی ٹکا لاقب قلغاپروسانندلج ٹرک لا هلیرسک همه بانکالا لزبدربونک اک
 1 | ردهلوا لیک لای ردشعد تد ندش نکمیئاپکک ار نی ایا و ہادی تبنک

 . ]| بوكە یم كفاك بوکلا ردیعسا كعضومر هرزوا رخصت هفیص بنک ردشعا طلف ردشعد

 ا كجوکلوش ةبوکلا ییجب كيوکهلبنوکس كفاکو یتف کل ہزمہ .باوکالا یتسد نایلوا یاوق

 || رواوا شلک نوجا ہینت تقیقح ای فرح سب رولوا كعد مردیا تعا طا کی حا كنس مردہ

 ۱ a هلنوکس ك اهو هايم كفاك ذهکلا هنسانعم كيراب لبط هلو اند رد هقفون هکر د لبط

 < ]| ذاناکلاب بلا لاقب قلوا می ہدناکمرب هلی رسک ك نهزمه بالالا ( ماللا لصف )هیلوا یرمرق
 ۱ 6راک دید تب کر وس ید بل یدتارایضعب همزاو هب ماما

 هنلادب ج كلون ڪ ردهرزوا تردصمیاصنا دولوا كد سوق هدکتهاط < یرلوق

 ۱ اک ناب تیز اد,یلتنالغراد لوقو کكرابرع یدشالیلن ات ةماقا یا 07

 ١ هبجوت هی هنس لغدلوا ی مارکس ن یساتعم ككل وجر یدو ردیذا هم وام مب وانالف

 1 ۱ | كا انا رونلوا رکن ہدلتس دم باب لاد دا دراز یان لایا

ال عایسند کنی هم بدل بر بجا
 1 | ف

 ۲ ۲ یم نسیسهیک كند بز بل پل بلا مول جهاد ِ
 ۱ درج م٣ روە ںدصدنعەبابتعج اذا لج لات نیل لوُق وعن :كمکچهکیدنکهدتموصخ نبح بودلامجج

 | یف كفلارواکخد بلاو ىج كبل نالوا هنسا نعم ل قع لبصف کان هزینه تابلالا ةموصخلادنع

 || تلانوچیا رس ةرورض هکر ولوا اکو راک منا كم ور واکس وبا یجب كرم کلي كمالو

 1 بیلاتاتو و مات یرارب دا وطن نج تله اھظا ادا رار د یجد



۱۹ 

 9 بد ید هبه»ءطق رب ندنغاب ی اص بعکو دنیا راکناەکیدید 0 نال واەدمدق رهط نءڪڪ

 :فاک باعکلا رولواهدادج نالواندشماق هکر دراموغب لوش هلبص كننعو كفاك حرا بوعک
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 هلن البت بومکلآ هیلشابهفم#لاقیسهم زونههکر دز لوش هلبرسکكنیع بعاکلاو ہل

 'لوش ہلیدہدشنو یف كنیعو یض كی بهكلا تک ی عع دید شاب تبمک اسب بومکلآ نعم
 یتف كفاك نابعکلا ہلوا شارو رکحهدبز هکر ءز ل وش بعکموہلوا یراشقن عب مم کا هکر ومدرب

 هکر وئلوا تباور یلاعتهللااهفرش ردروهشمو فورعم هکر دمارطاتبب دما روتلواقالطا
 ذیعستءانبهنف دلوا عفت ماما ر دوب ییصوت كن رهوج رد ن وا يمس وب د هک: انی هتفیدل وب رح
 دلنبتهف تابکتآ ردلغ قلوا دب هجو اش خد یسکیآ كنیبنعم هکلب ردلکد دیعب هسی دردشه لوا
 كنيعویرسک ی بعکلا یدزردیا فاوطیآ هدتیلهاج نامزهکر دیا وار نویسم هب ةعبتر
 نزویلع بعکلا ىج لکم ہلیزسکكنیعو یف كرم بعاکلا هنسانعم فخ كدا جا هلعف
 ناسا ارد هفساقهلبقف كزار بکر هک ق ساق ہدومرف نمی بک کز لاق یب فتروغ شوج
 هنسانعم ےن زدلبهرزوایزو ضعح كل ذکه صف ك رافاک بکو کا) یک یزاکدید راز هدسراف

 زار دید هنس ول وا كن هنشنرب بکو کو هزوګو زوو ذضاسو ضا لا باک هکو کو بکو کل اقب
 هدقرفتماقهو دید ا کو کل اقبیسمهردلبلرومد دیدخبکوک یی كن هاب ةضورا بک وک
 یخدهدماقموب هکر دوب رهاظو اوق ضن یا بکو کل کت غ موقلا بهذ لایشیروئلوالامعتسا خد
 هاکو ردقورعم اسلا نیب هک تب هلن وکس كمال و یمف كفاک بلکلا ود فلا نعم زدلب کوک ||

 ]أهلنوکتس كفاكو یتف كنا بیمکلا .لوالا باسبلا نم بهك تک لا قلشاب ةعيقلاق یسیم

 ]|| دنهعصعص ن مام نهعیر نب مک نیلبقع نب هعینر نب بعکو بالک نبمکه نوک كو

 دوخ اب لاق لوا هکر در ومد یراکد دهربعش بلکو بلک ةأ نما لاقنزواوا عقاو ید تفضهکو ولوا
 هدهضبق رروا هنس هض د جاف هکر رد هد هراس لوشو ردیرؤم دیرویس نربکهباص كا
 كغ اطر باکس آر ور اضآندازاک یفاسم هکر ودهدهرومدیرک !:لوشو یرتواندهفالغنالوا
 الم لوقتزارکید بوق ةنب رهرآ كنیردیکیا هکز رد ید شزافز و ردندآ كزذلب رب باکو زدیذآ

 بلکوەس یف بلک ی عیوتسا لاقیرولواهدنس هقرا كن ]هکر د طخ ل وش نسوا باکو ةدازرلا تلک
 كفاک بالکلاو :هلبمض كمال و یش كنهرمه تلکالا ردنعسا كتعا جو ندنس ہفت اط هعاضو |

 دیبع دبع لمر دز عج ینزو بیلکن کلو یی جج کبلک لب رسک ك مالو یف كفاک بیلکلاو هلیرسک"
 اہلسرا یا ردزئاج یصنو یبفر كِالک بلا یلع بالکت للا غو ردییج بلک هنن بیک |
 بالکلآراشب هکر وکت یار ظن بویق لت عنص یدنک ی یکه کر دوا منع ویو شح ورق عا
 هلیدیدشنو یربسک ك مالو یم كيم بلکلا نالوایتحاص بالك هلبدیدشتكنالو یف كفاك ||
 هلوا شخلغاب هکر درسا لوش ہلیدیدشتو یف کمال بلکلآ ردیا ملت ہی ہک هکر د هتک وش ||

 یحاص بالک بلاکلا :زاربد ههظعدیق لیکو رذپولقم ندلبکم باکعو لکم ئا باک رسا لاق
 نوسلوا قدش قوفطلرکت دش هلنوکسكدالو بن كفاک ديلکلا یک اتو نیالهننک تالوا |

 عازا بابا نم اتش بک لقب سن تدش رک هلقخ نکلا نوا دهی رک
 هیشةنونح كلل ذکب لکو هاذاو ہرش یا ناللف بلک نع تعفد لاقي رواک د ہنس اطر غو دتش | یا
 اذا لجر باک الوقتقلو التبمهنض مع بلکی راوط تان هنسکرب لب سک تله بالک الار دلار

r ی 

 یلکل بلکل جر لاقیررودوقیکت آید لوا ها هراب ي هنننکر ہکنش دوشہابہقلخ بولوا یک
 ]| هلوبدهکت یازودقهدینانب رنک مالوهدلوا هلنوکس كمالو ىى كفاك« بلکتا بلکلا هلبا تلک

 هدکدروتب نوا هکر درب لوش ةبلکلا ییلکلاجر لاش ییجج تاک هلبرمصق كفلاو یف تاک
 حس حس تی سس حک ٦ سس ۰ سس

 اب و

 باک
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 ۰ ریسک فاک بارکلا ری یجافاوصە لب وکس کنارو یتخ كفاك برق ةبرکلا ۱

 رفنماقمهیذینشت کنار یخ ياذا بارکاآ بارکلا وا قلنا یوقهکر دزاوطلو ۵ لطف ||

ha | DE و 

۸۶ 

 ۳ 1 | تورکاا ORTE ةبزكلاادب دنادش , اشارا اہتلج نععابنرفوایا

 و | بتیرتهزرخ نوکب ورکو لدفن داک ی اذکلعفنا برک لاش قلوا بیرق هشیارب هنسکر لنت
 ۱ عابل»یرب نوع تعارز ب وزکو وتو ال تند یا شعشلا تب یک لاق را ريد ەدە وا

 | تافنالوا سب :یفهغلوط هل کش رو یف كفاك نانرکلآ ثرل الارض را تب کلوب
 | نالوا فوت یوم هابح اه انا برقی الا ةایح ترک ابو یل ما برقاذا ناب رکدانا لاقب
 ۱ 1 | رسا هنیربسف اف طنا قلوا هلنا*دخ ومایو هججهءاخ نکلوردشلب واعفا ون اتم او ەلمہ اح د هست

 ]لا قلع تاركا لئلا قو هنتشانعمبورکتمرذنو درب نو ھا تعارز هلبرسکفاک بارکآ
 . | كمدوف هلثعنص و دنکی سکرهلثم یانعمولاصەرزوا یشحورش ىك قبر ةبلا لع بالكل لامبو
 | نادکه لسکی راقادوبهدنخ اغآ امرخهکر دیرلبیدقادوبلوشهضف كنارو كفاك لذا برک ر ولوا
 | یتععدرذاوبتلما لو لوقالفا برك فلا رکح ناک ملل قو بولافیکیزوموا مدآهرکص
 ہت ید هی ید یر نجف بّرمطناذه لیفلل اب رک ین هل ےکح ناک تم ۱

 مد ان بودباات 1 3ا تاق یبا اراغاب هنر لن روا كنبراح اغا ةغوق هدزاوبقهک اربد هبا لوش

 ۱ اکیا کما هلوایرت ن دمر وچ بوبمرباهبوص بیا لو بولوابیاوب
 BS هب ةیرکلاب ولادلا تبرک الاق قفاتطببا ههغوف هلنوکس

 ان

 سس ےس ےس سس

e 

 ےس سا

 ۱ ۱ بز سا. بارک ید ندیرشطا كالم ند عسا یک ارادن د هعد اب هل شک كنار | ۱

 ۱ رب و ہلظارصاہلفاسضا ترکی دعبووافارصنا مدعو هلیعفر كناب ترک یدعهردراو
 7 اکفیمدتام ملک تردهنک آ ناب هدندعماما هلخلبف ةفررعمو تن وم ینآهلیفازم هنا مال ع كي :رکوەلتفاضا

 ردوا دج نا وا یت اوس هک مسا یکبارہو ك سرب دیدعمكساو اولی تبسناکآ

 دلا م نانو لب هدلواهکی ا ایمانی دہن كيلبزوو همسان آن م

 | یب .بزرکلا نؤنلواریغصت یوا مننا كلذکم كلذكه سلواولخلوا رغصن کشور رد یطب أت

 Pa كفاك و یرتنک كہ زمہ /بنارکحالاب دحا یا بارکرادلابام لاقب رونلوا
 ۱ | TOTES ةبارکلا(عیمنلا ۾ منین ارم اذا باركت كيلجر ذخ لو كا
 5 تسکلا هرکضا ندنکدلیوش ودیسامرخ قنحماعاام رخ رولن رش و دندن راند كنم راقادولامرخ

 آنت ٹک لو قنَرِدعج یماسنعم لصا بن کلا بلطقزر ملینوکس تاننسو یعق كف
 0 لات ےک لو فن رواة نس اجر فا سک تک نا باسلام
 || ودندژللعف نالکەرزوا قن رطل فف هتلعف ووم درذتبا بسکل ام هلجرو رخ ةلهإ عید سکفالام
 كفا کوی تف كيم ةسکلا تین نم هتک كفاكو یر نی تاتشکالا
 ۱ ةکلا ثیطو بسکلا بلیط نالفلاش بسکلآ يعم ةرفغلا لم لير كنبسو وکی

 ۱ ۱ | تتفا وکلآ اانا نالف لاش ردعوت ءاش هرزوا رو ةيسلح هل ر نك ك فاك . ةبنكأا ةتسکلا

 ۱ | بیک هلکنا هکر داضعا لوشو ردرازوناج نجد اوجو زدحر 701 كنٹسو یف كفاک
 یا نالفبسکت لاسفب كجا بک هلغاکت لی دی:دشتویمض تنبسو یف كان بسکنلا رول وا
 هبسکا یکن القەرکص :رکص ندقدلقیص ك غافل وکسكئس وز ك اک بسکلا بسکلا فلک
 1 ودیدآ كِلكر ززوا یزو ماط لسان هرزوا رسکكت او هل کف تفاک بابک زرد
 یم بمکلآ حاععل ا سن ضعب قاذك هدشبهلکا یا نکا بشك لاق كم هلتدش یا
 ها راذکک ۍ لعوب rp یک هکق وپط هلنوک س كنیعو

 س

۱ 



 سس ےس سے مس سس
 سس و ومٴمس

 یدتنا رلیضعب دوس عاصر هلن OE ةشكلا .دولواكعدرلکح ہی دندموقو |

 نذری نیغ یئآ ی غن بکنم اهر لاقب ہنسانعم برق قلا ا نیقب ہت بنا لوبد شک اکا دن دنوامج ||
 تاک كنکما یادبصلا ك نکا لاقب كلکنتنینوکس كفاكو هی ہک نشه باک لایک ا

 لا ناتو نابواو یشاف فا لزکا ہک بین تم ابن یش كنا یک ةبئاکلا۔ دین كغاطر رسا |

 دیک لاتقا قمی نار وف لت شکر ب نوک تناخو یتف كفاك بس[ .زروطهنرزوا كنك
 نین ضم قاذکا مک مترا یارانلا تبک لاغر د خدك جوب یناندواومی وع فشکیا
 لوش ب تدکویرطیا بیک مد یرفهتمو هنس انعم یرط هزان ہلی رسک تل د و یف كفاك پدکلا

 تنکلا اتيا: حاععلا مسن صغر ف اذکر دیدحاو "هندکلآ ۱ نولوا رهاظهدتن رط هک ریدهضان | ۱

 ذکی ا كلغوسنالب هلیرسکكلاذو خوف كفاك تدکلاو هاتوکستلاذو یرملکتلفاک | ۱

 تالان کیا نک افسادن البثیدح اور ولکه د هنس انعم ت وج و بذکو نالا املا نما ڈک و

 سابق فالخ زط ر دن وقاشلک وغو سپەکبلع عی ر دارغا لکه دماموبیذک4 هک اب کی دبا ۱

 دتا شفخابحویاردشهروب ما کیلع بذک هک ردشفا وا ثیاوربض ها ڈو لقاك ۱
 هح رکا زر ددیضلا نکا مک ردرما هحدارماریز ںدیوصنم هدتنیقحاما زدعوفرم |

 دكملاو
 كذاك ردن دشت تلا و :یعطكفاک بد 0ٔ, سگ قلب کی علی وس نال ینساج:نوالا | ۱

 EK د لیاقمكفداضن كم دم نالو ئر ندنیفرط تیداکتلا دزاکنلا مکرو مکار للش یتجج | |

 دلت لینکلا آکتملا فصتاماولوفنالو رهضحب أرق هنعو یکربصالاروبصربعجج كيوذک هم | |

 تافاک و یخ كنان بناکر هندجو عم انداک هتیقلایاهتبنکالاسشن قرار تاک لب ۲۹ اما ول

 کلم فال نا و كمودلبوبد یدلیوسزبخ نالبباذکا یدنبا اس ك ع د كتبت الی ملن زکت|

 هکتنرک نهج ینیدلف نکا فوخ یمیڈلمحلا قدصب میا بذک مل و نیجامیا دل دشا |

 لعاف مسا لوش فیداکلا یهذیاهفانلانل یدکلاقب , رواکەدەنانعمك كت یذکتَو یدمزافچ ۱

 نالف ینا لوق ەنمورولکدنئانم بذل هل وکس كفاکو نمف كي بو

 لاقب كوس نالت هلفلک بد دشتو یمض كلاذو ہلنبتضف .ینکتلا توا تا

 نرادشےوط ےس هک ردغلوش نکس كنارو ہار كفاك دیرکآآ تذکلافلکتاذآنالف

 ید کما زاط قوت برک و هیلعدتش اقا غلا هرکه نلوقت ذی علمی ضلانزو لغت رکا

 1 آه نشرهو رد یج ننه لو یھ كفا بک رازی د هک هدوسیسولط حدقرب ۱

 ثیلایا اذكر انکل تفف نا نالف زکام لاش رب ولکد ةنسا تمل کا تنکو ٹک آذار
 لاذلآ قب ناب نکلاو لاذلامضب نانیکلآو هلبض كلاذو صف كفاك بونک لاو باذکلا ۲

 الا ٹندو ات تالاو یفاکلا ہن !::یدہدکلاو هزمهلا نرو لع هئ

 || یز يف اس ها لایق فالو ةیقاملاکر دشگه نمایم سس نوا
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 ححح

 زا اذ ىدە نکا وكس تلف اکو یمض كن نه هبوتکال 3

 || هک وز ولکهنسانعم رذک نب ہرذکا اک ولواداکو رول کبیانم یسکبابنکو هینک(یندشتلمو | 8
 1ل هی سنکتلفاک بادکلا :نولکهتس نهم ابذاک دج هاکو روک ی دک |
 ْ تانک« تنم رک وف قی باذک تاب ولنکو كنیلافت یرابز دهنینانعم بی فکر دناقش تلا دو ۱ ۰ ۱

 || کم ملکنرولکهرزوایزو لیعفن رولواهاک یردضمكنلعف بابارز ردیز كرار دضم نالکد دشم |

 ]| تر و لعفم هاکویکه بصوت رواکەرزؤا ینزو ةلعفتهاکو یک باذکز ول کفر زوا یزولایفهاکو 1
 : تذکاخ نالفلسجلاعس ونک د السا رھا یر لکو یکی زم لک ھا قزم وار واکهرزووا ۱ ۳

 دت

 ۱ ةفانلا تبرک اف زد حد هک او بودنش لعدنفیضاذالوالا ام دنقلا ترک لا زرد 1

 وم
 بک

۷ 



 ٠| و هزاب یاب هلکمزس وک العا هنسکر هلن وکس تفاک وی ریسک کالمز تاتتکالا اتر رنضاذاابتکن ۳

 ہو وس سس حس نیست اس : ا

 "زن اخز فک تیر لب الکل وکم |

 | نزا یهیقلنعلا وا ىرجلل سوقلا ىلع لبا تالفاوه لات شدقورول واك دوه هربنوساوا
 | هسنالوش ہللر سک كيم سوق ەو كمرکسندروخوار ودنا اضحا هرز وا لوق م یرانآ هدننادیه ||

 عقلاتکو وبد نوشهر وط ورکوورلبا ندنر یر زر کح هدنشاب نادم نوجا ییرانآشدراب هکر اربد
 ماهطلوش ةف كفاك بابکلا زاربد هدهیجازم هکو رار دیتسدهنسلکن زو غوار و هتتدش كشى
 : ہدنتقابظامکںداوایر هل خف كفاك ن انک با هی ہاکی ےس اڈعم چ اط رو روشبهلنا هط ر وغلا هکر ارد

 | كغاطر هلن کس كنابو یخ کار افاک کک لوا هلوا شاعب ںودکر دموذ لوش ہلبعص كفاك ت اکلار دفورعم

 | ندراجاغآ ولنکد دهلبصف كذاك کلا ردش والات غتسا ف رسصنهربضو ق رنده دی نعش ایصفر دیعما

 || ہلنیتمطا تتکلا را زر: ناک ید هردقو ەمکحوەضر فور دفورععہلیرسکكفاک تاتکلا ردحاغآر

 ۱ ااو هلن وکس کلات و یف كفاك کلا رادیعج كراك لنکس نانو یم کكذا کک تتکلاو
 _ | لافزرب «تنکی سد ہقاغا:یبزخا كن هبر فول والا تابلا ةه انکو اباتکت تک ناق قمزاب ہل رک فاک
 نوار اهر نی تجبذللا تبکل ولترولکءدهنسانهمجبت کواشکاهنتک

 اتا ینعی اهنزرخاذاهب قلا ٹینک لاتو هل درسه د وخ اب هقاح كسنا عج نفرط یبا كنج رف ك رطاق
 دز دی نایت لازم اسم ءازودابا هججءاخز tye زوی تاشکید یی هرف ۳

 | یل اعت ہللا لاقز ولکه د هنسسانع» لا ہدنتقزاب ر عبتاکیدتارایض٭عب ییزاب تناکلا
 ۱ بک اس هزرخ زر دزرداکا داکآ هکیزب یکی د كک شمل كفاکةبنکلا نوبت ۳۹

 ۱ | رد كاكة لابد فمك ناتو یعض كفاکانکلاوهلفیذجضتلنخف ةتكلاو ہلبحف كناتو ى كفاك
 2 اود باتو واک ون ی بکع ذرت نم تفاک ات دا

 1 | ردعصفاو یلصا ہللانشم ہاناماردتخا یخ د ابا هان ارونرکوا یغمنآ قواہلکنآراةصلحتوادکل و ددقوا
 || كتکم ہلیرسکك نو یعف كم بناکلا هنسانعم زاخ عمر دیعجب كنه لعق كفاك بینانکلا
 5 | اجى لاک باک نالفبتکل وقت رکسع ك ولبربهلب رسک ك نات و صغ كفاك کلا ندیم
 اغلى لا تنکی لات یل وامجہلیدیدشت :ودلبض كفاکو هلنتشف بنک دیک و

 ۰ لک

 ۳ 7 ما تر میا های ےکت قلرضاغفرکعدلول كولن

 یوم هسسس

 ا ةیرقلاتبکالافب قلخانزغا كن هرو كم ککوا یزابو ىلع الما یا ةديضصةلا ذه نبك لاقي
 || خف كاتو یعض كس تكلا بیا قصلغا نزغا تن هبرقهب رسک كل وا و و هاکووهاکو لا ازت ددشاذا
 ]ی رسک کن هزسه تاتتکالا هانضعع هل سک كللانو یف كفاك بلا هبرف ولغاب یزغا

 7 OT امذتکآ امت هلوق هنم و دنبنکی اةناسنکلا ثبثکال اش خزان نوکم تاکو

 1 | ناوبد ق دنقل کا دا لجرا نک لاق بد ناتتکا ید هفمزاب ر هزاطاسناولد نودنکه نسکز و

 ۱ | لعق تباتکهکر دهنسکل وش هلرسک ك ناتو وک كفاكو یعض ك وم ی ناطلساا

 و كن همه: ناتکتسالا .اسلعم نعدفازفلاناتتکم جالا ناک ن ہلا خا لاؤ رانا
 نام یکیا ہلبا یم ہارا یعض كو ٭ 75 اک ناھا یا 5 یا کما لا بلط زوم

 ی د كيم ٰتناکلا اھاتعع : هلبمط كن هنن نو یعف كنيلوا 0 تنتاك كىشرەدنوك توتکم

 م۴ تک هلوادارا آهک شاد اترردزابن نساهب هوا تتى کو ول وش هاب لاو

 | لزابنکا لاقبدنسانم غ اقج|"بانکنالاهتعججیا یالا تالا زمانك شک آلا تک لاقت كم
 | درد باگ موف ند دس ونرولوا عج نعد رولوا بکنم هدنآ لوا هو دوز ی وہی یا
 | یابی موقد وج كركه وک كنا ا آر دشلوامجب هدنآبواکود+ اوز

 هی سس یک سچ سب ےہ

 2 وڈو



 او ترف اذ ک یا تفلباذا یدتیا هرخات یون تیس دن ویکی امار تم
 هل اهو اض تره ءاشتیر | زا نالوا ىزا فخ :كنس ن نغ كتو اغخ نمیراا یا بود نم |
 رولنا:تویلوافدک رد یم فو زمر: هلب| یش ال و اوو ی كخاف ا2ا وعلا آر د غش ان هلم مارو ||
 زرولیف نک اسیواو كنابوف هکدولوا ہا کون دیعج كنابوف هلبقف نا ود ىم عفافنوڈنلا | ردفر صنمریغرد نمی ظذلابوذوردسضرم یراکدی د که روا ہک اردپا جالع ہلیراپ زااکاو |
 ادنی رفت وا فی وا کش خ اکا اسواوو نوروک لیفت ۳۳۹ ۷ ۱

 هرزوا ننزوالعف هد رع مالکی تیا تیکس نا وز دل ةن ن دا رمهوز دیک ن وا قاحا هساطرف

 تیکس نار دءا وفد یزو ز دکک ع رهو تالو: اه دن درآ قلوق لب دریشن ك شو ی كااخءاشخ فأ

 -یتحدول هو ناک لک هاشم هلي دشد كنار و هلیعص ںیم ید ءار دخ خب ید ق ہتنسوس

 ی نفاق ,هب بول ردشعل وا بذق ردسوق ب :افدا هدناوقیشزدروی دادا نیس باک | 0

i)ید ەدنشىك رک ناو خف ك فاق :متلاوت دنس انمار نوا قشر ۳  

 نوزوقلواو دال هلیدمكفلا ۃبااکلاو ہلیلوکس کہ مہو یقغ كفاك ےب اکلا(فاکلالصف ||

 لينک ها هدودمفلاو نکس كلەزمہو یف كفاك باکو تیک ہلا نک نالوا ون غلب سک |
 کی الج ا فانتا لا یلوا نر شرک نا یزد كزمہ بک الا یوم |
 نوللا بتکی دایر لاق هتسن نالوا تمرات تیک کد رمهو ینوکس كفاکو یم كم بلتکلا بتلا
 نوصعب :دلوا ینمرافیزوہ هنسک نالوا نوزخ یھ بکا هج وٺ وکیاک داوساا لا تبرضادا ۱ 1

 هتهج وا هللا هبک ل اسقب فار هرزوازوپهلیضف كفاك کلا نارد بک دهیهنسن نالو! ق تمزق اس |
 بک, اف ہھجول ہک لال مو د هرزوا زویدا:وکس كفاکو یز لنهرمه و یر دی یا |

 تکالاعب الو نیس او دع هللا بک لاش را راد یرغ تاففوان ا تعا فکر دن زهاونولو رخ 1 ۰

 تانیلوا ءایو ین کن سفاک دیک کلا دفن خال لع نال کل اقرار دىدەك اوچ وتب اکو |
 یرسنک ك زم چب ابتلا" ایفاو کانی كاع تەلۆق نمو کی اهنکیکل اف قق ار هرز ا 4

 هلنرسک تفاکو یف كانو نمط ںی _بکیکتلا قوا هحوتمو كعموم هززواوهلزوکش كنونو
 هلبددشنو ی كابول تخف بکا الم میا ہا اكتم الا نمک نیرو دنن اتفق |

 زار دەل ول دیش ود ند دل را ندنضزمہوذ نیل رهواءاد نمتع یصاذ ا لبالا تیکت لاقي كم ود

 بکلا یک هتاعجیالر فلا ٹیک لوذت لب لول بو یسی رپ لولبرب لب كفاك یک کلا |

 زدعا یو یر ردنتساک ی راغ ندلکیا هوهیهدوبم فلابولوانیلانکاسااةمومتمسک

 ۱ ردابوفلصا هدابوفور فاشل اضا هداشخ هکر دی یك نبع لا یخ دهدنس سرک اند :

 تفلاوباقلا فدا ویدیدابوقهکه نننکلواو یف دل Kê || لک ح واو یدیدابوقمک نک لوا سپ ردضونرب ندنرشا ارم هلق ك نبع ید زمرا

 | ن دراوناقیبا كنا نهادن ام یسد رک كۆت لبس ەض تانک ى تاس یاب 7 2
 : لا امت یرابیدن ارایضمبو سوقردق یا نود يقو وق داقو سوق ببقو سوق 9

 ۱ ray ae meng NS مملوقدنمو Sanê رج هزمهلا 0201 لظفلواوو

 ۱ 2 ارایضعب كنرنالوازوب هلیوکس كناهو هلم كفاق قلا رارب د ندهغاطواوابپقو شوم ۱
 ۱ رونلوا قالطا دسوف اج هللا لبق تا ار هلا تزبع ہلوا.ترج هدنآ دصردنول لوش :بهقالآ |

 || كن هزمهویفف كفاك بیکلا ةفآر وغفأر لث دبا اکو تب اکب اکی لر لا پک اش ىل وارى ||

 و ی جم س ج

 عت نوا ار او یم“ درافاک ھککلا هنشاتنمهی راکلبابیای جت گلف نا ویز : 1 ا



 زد ددبانالوا نداق كنو دنسا اف بیک کنید وکتور ؟كفاق |

۳1 

 فو ی تنم ,بلقتلا اب یلقن ی دی هنیلخ لاقن كمزدنو هلن وکس كفافو یشغ ان بسا
 ۱ یخ” كن هارءاضمرورود هدنرزوآموفیمانالن مكت نیم اتضمرا عین بلاک كم ود
 || بلفالا بلقالا قوا رود یا رود هل ځما و كفاق لقلا  دکمید موف یسہاہلپادجچمداضو نوک ك چو

 ا | گیلان دم كم او یوکس کي الو یخ تفاق ءابلقلا .بلقا لجیرلالقب هنشماکولقاذو درود
 ِ | بالفالا هنسانعم قادو د رود ءابلف هفش لا رونلوا قالطا هدمنودنکغادود ردینوم

 | بیمف یناهز ین ود لكما عي ةرېخا تیلخا لاق قوا بہرف ىو د كن هنسنرب ال یکی لنمرمه

 _ | بالیقلا ابا تام ا اذا لجرا بلقا لاقب قلوا ضراع یم رم بالقافنسهود كز هینکربویدل وا
 "اب بول ریال ابا لق توکل وا بودرغا نکرد وب بولوا ضراع هبعودهک دن عر هلبعض گفاف بالقل
 | نجف ةلفملا سكنا انالف بلف لافي هود نالوا التبم هنضرم بالق هلنوکس كفاعو یت کم ||

 | لاو اغنام امنکتچم بالقلا نمذ خام ےاموھیارفلا اققلعە,تسہلیاةبلقمام مہ ودوەنساننعمتلع

 " ]| كار هلنوکس كم الو لي ك فاق بلقلا لا ظنف اهل بلقب تلع هیف تسل هانعم آر غ الا نا
 1 | قؤکسكلفافوەل یکم بلقم ا بلعلا نویپاهبشنهکالبزر دنده بلفوهیلوا یف ہک زال

 5 | یتخ كمالو یض لالا رارزدنودرنوجما تعارز هلکنآ هک بد ہرومد لوڈ ہل بضف كمالو
 ۳ كزوباردنرپصب لماو هلیحلها یعب بلقو لوحوه لوق هنمو هنسک تالواهدیدروماهبدیدشتو
 ۱۱ || تام بذر در واچ ید یرلک دید دروق نیکسلانزوییع :تیلقلا رولوا عطف هنناجره

 یم ثذ تلذکسونطا لٹمہلیحفو یدیدشت :كمالویرشک كفاقبولقلا
 ]بلا بلال الربو لاق دادا ج اهلیهف كمال بل لا ردهنسبرواپ رب زیخ لپ هل ۳2 داتضو هروسکم
 : ایر ٹکٹ الو یف كفا ِیلقلا مسا فقر ازسب ینبروقآمرخ یرمرق تیک
 تباغ یدتیازاضوعب رونلوا لاما بن مو رکذم هلوا شم لپ هلی شاطزوتههکردوبفا
 ا ردېتاف عج هلیرسکك الو وكس كفاقو یف كنمزمه ةبلفالا رز دهیوبقنالوا
 وبا رار داف اودا هب هبنشت هروبف یز زہرابیعن ٰیراتجارُچ وا هاکو رد ینزنک مچ عجب

 ایک تاون نان وکس كونو هی كفاق بنقلا ردیبسا كلجرزپن دنیدح با اول نک
 ۱ این كق تقلا۔ ہنس ان بیضقلا ءاعوراربدا ہیرد نالوا امكن رک لر لوايغانرطیهرکد |

 1 ۱ اور نون ملی كنونو یرسک كم تنا ردیدا | كنعاچ هلصنزب ن دسان هاب مک بوتو

 ع نو هنا كنا نکودتیادیصهک ررونکی یا دایص کل زید وب هنن لوش ب دمو یا اوت نالا

 میم مس

 | فلفازی نکا ل2 وکسكفاقو یخ كن بیتا ردلکد فود نیا یخآ ردیرص ر ظفلوپ
 هدنا هکر دزلقازهپ لوش هلیم كفار نقل انا .هننلقاربب مد فصعا اذا ابن عزا بق لاسقب
 ڭا قنا كواوو یعف كافاق ب بول .هنسانعم هفیصع ر واوا عج یسهلبنس
 زرد یخدهمر انس ہطروم شوق بوقوترودیاةروقعنرف>اهیف ترفحاذااسوب وفا ضرالاتبف
 نزال تىغ لاقي قلا وک كونو یزمیک كنمزمه بابقنالا ةقلفىاهضب املا بقا
 زا تندلک تبوقتلا لررد در دخل رات نکررابقبحیر وب سط نوچ ثبت وذ بابقنا یھ تیاناف ۱
 ۲۱ || یمن یواورهلنتمت وقتا ابیوقت لضرالا تبوق لاپغب یک بوق هنساننقهزاف فلذا
 ]| هفلیوص یردو قلراب نکرزاقیچ یرواب یب ةطروغ شود وف ندنکوکهنسن نوا
 ]| ی كي) .بوفتلا یدل وص یسیرداجماج كنشانمیرشتنیامضاومهسأ نم بود ہد

 ومت ایج یس ردهکر الی رف لوش لبد يدشن و یر ڪک كلوا وقف كو
 3 كفاف بودو لر يبلبي نیرو هطروه ینعب بود نمذٰئاف
 سس جہ سس ج خش سام ی اسم رج يه و حر توس ی

 کک

 . ندنموق
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۱۰ : 

 نکرولکپبافآ ن داو هلبض ك فاق هاتفا م زا مابا ةناصغا تعطقا ذا انہضقن
 ییلکت شدا راکآ کر مب سک ل وش هلبصخ ك داش و یض كې. تضیقلا زاعزاب ناکودەنفا ازطا
 ییض كفا زنود هدنرزوا كآن مز ڪڪ د هک جافا کرب: بطقلا لوا ندا اوالوا یآ كش ذا ||
 فلفو رولوا ہںننب نادقرف هلبدجهکردزدلب ل و شه لفاق طو زدن رسکو قو |

 لان ندیارود دنب رزوا كنآ ی وما كرانآ هکر رب د هنس و لوا كموقرب بطقوراود هدنرزوا كا
 ۱ هنرزواكنا آر کسعروما هکر دیک ی طق نمرکد رکشعزاد رس ییعل ت رخا یر بطة شلاتحاص

 نحناصو اراتا نا تشن هلکت آهک دیر قوا لوش ہنوکس كناطو ىم كفاق ةبطقلا زدنارود ۱

 كناطو نم كفاف تالذکهبطق ردشعاط اع ردشءددنهن یوز نان نا هبطق حارص | ۱

 تلالد هم ونک درب هلن رسک ك اط ہلا زربدەبطف کم ره هنلغوا هکر دیعما تن هنسکرب هل وکس |

 كنهود لب دفو یرس کضتح شو قا ةييطقلا احساس هاف RES سوا

 ہلیرٹکل نءزمه باطقالاو
 كلاوج تظفو هح ره یا دنطفاو یناشلا بالا نفتار لا بطف لاتش : قمرادنشراف قارخ

 قلسهتسرولوا ندبناجرب نکاو بطقهسرولوا ندنناج یارک ردە د ەكى وک ناز ئر نال وف
 هلننتض /توطقلا عج یا هبنیع نیب بلطق لاقت اردہاەدئنام زر مشخ هک كرش ود ییلآ بطقو لربد
 ER ا هن سانعم جزهردعسا لب ہر نک ك فاق ؛باطغلا: یاثلا بالا نم لكلاو انعم |
 زوبنوکس كفاقو یف تان زی طقتا هتساتعم ینیدنوا اف بینا باطف هنوز ولکیخد
 كاطو یعض كفاق برطقلا نسع یاانیطقت هیجو تطقلاع هدنلح قاراوط كمرشود

 بعققلا [ ردیبقل كني وصلا رسما ند ترطظفوردہذا .آ كخ وه شر کالذک گ نارو فوكس

 كم قلا هلواولن راقبولواروقچ ہداہز یا هکح دق ندجاغآلوش هلن وکس كنبعو یه كفاف
 كبغۇى زنك ك فا ۃتلا ةعقلا لا روقچ یار دهنغنرط تالو هد دشنو یقف ك نبع و یم
 ۱ یزوس مالکلاق تیعقتلا ردشمکب مک کت راد هژناموپدًاجوماحو اج لثمز دیجی كعقهبقف

 كنونو هلنوکس كنيعو یف كفاق بتعت تتعم كمرش ود نرلفادودنوجا تحاصفزاهظا نکرابوس
 ۱ لوکس كنیعو یعف كفا ةضمفل ةمضعفلا ردشلوا هداز نونو ندلاخز رذیعسا .كنهسکرب ہلھف

 ثرولبع تضعف ا77 دف ترا یا هبضعق لا لیکن ذنکسوکیقتلنرا هرز وا قزوهیزحد

 لدو کس كن انشمدارو یف ك فاق نقلقلار دزوهشمهلکاشیازا وکس هکر دما ن هنسکربندلاجبر فعج
 د ولؤا یشعهقنا یکی شمه دکن راراشیا ندنا یر رکا هکر دجاغآر نا فیل وهلبضف ید كل ها فاقو ||

 ڈی

۱ 

۱ 

 تلخ لاقب ناب د ید هکمرکسوتتلقو یناثلا بالا یی لا تیلقلافی راز دىدەك ردنود ین نا بلقور دهنس انعملقعللقهدنلوق یبدید تلخ )ناک نم یزک دن تل نا كنبات یزایدغاا فا
 ۱ هدنفهرانوفیروبوهبلقتنصا ئا هتاف لا ررر دید همز ؤا هکر روونابق

 ]املا وتنفولاو رکن ادبف ى وتو ضلاخیابلق قروه لاقت 1 ولك« دهم اسم شاخ بلقودرا و |
 حس كنحاغآامحت ین ان م ل دلل: بلقو تو تی ولی ارمان اف تش ناو

 ۱ یک فا دل لشکر عضو یخ كفاق تافو تلقو لفرد راو تخ

 بل بک ىا جانتا ىلا تا ودهلنوسک ك فو ك زيه ال |
 ې کک ین دلو ازا ی طفل ی رصتمز هاب وار ینو رسا ناف یو ات ۱
 حس سس بسه سس سست صصص <

 ۱ وا و د یخ دهلقعهکر رولواهاکولر یت وكس كالو نه كفَٰوَْعلا رد تح رددازآاکاہدبیائاسلو ۱ ۱

 || تقوا تاج اذاةرسلا كف لاش: ر ید یخ ددضمر از قاهر خوا ہدف تمنا للا تیام |
 ید دل یکپا*دنضاج کار دارم هکر دزدلیرب واک در زار یخ از يرتس

 بلطق

 ,برطق

 بعق



 ہلیدی دشدو یل داصو یمض كم تصقلا | رد باصق هراشرکیرافدفاط هتل اس ندییسو ۱

 كنكامركتلا نزویع نب ضعتلا ہہم بیست نام یا
 ۱ لاقي یبسلشاب مغلوب

 1 ا و سچ سک روتے E نیو دود هد |

 ۱ ےس وو شبوضو دا هکر دناکم لوش هل تفل د اضو ینوکس كفاقو 7
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 هد» ہرا در یف ورافا ایز راوصلوشء املا بصقیدننارلیضعا

 ہلوا یک شافهکرارب دهرارهوح نزوا بصق و روید هن ناکه با بصفوراربد ها قورعاکآلرپد
 ۱ هل هم كل او هلبنوكس ك داصو یتخ كفاف ءابصقلا بصو نعهنخ | ین تر هحصدخ رش ٹر اینو

 .ةصفو هه رف طس وزار دةب قلا ةبصقو هنکک نور ارب دیفنالاۃبصقو ىد رغم لبصف+لنبزضف صدا ةبصلا

 ۱ بصقلا رار دةصف هدندج اورد هنسنرودمنالبزود ندشکور دیکک نور هکبصقوهرهش را ددو لا

 | هب كو یرس ک كي“ هنسا نعم ءاععرولو هدنراف ہکق سرخب هلو کس دا بصوهلبعض فاق
 | ىج كبصق ہین وكس كفاسقو یف كن هزم ھه باصعالا رکچ یخسرغب ینعیەبصق رج وه لاش

 اج رم ہر سس روا

 | علا هفلراب یسەناد كنک ها هجم اخو هلل اف عرفتو ج رخنلا دعب کلذوابصفن عرزلا بص
 . ] مروا یو زرار و نوی اوا نجر وف یئآ هکر دراچاص نابا ند کا لوش هل بف تفاق بئاصع]

lb AEEیضكیم ةبصملا ىد فم كيث اصقهلبرسک دا و یش كفاق ةيصقلا زن دا  || 
 42 هنسانعم هوا زماهلب دیدشت كداصویمصكفاف ةناصقلا ,اصقلا جاص شم روب هلی دب دشتو یف د اصو

 1 یف كفام با باضقلا یتججكنهباصف هلیعخكفاف باصقلا رونلوا لامعتسا یخد هدک دودو
 ۱ كلذك بصاقلا روید ید هیهنسکناتصتاو هنس انعمنزریانهنسک ن الجل دود مار دیدشنعكداضو

 ۱ یر تو فور یوسف بوم و تا

 ۱ بیم لات ولکدەنسا عم ل٤ا ع انتماندوص و رارب دهلی وب راو دهلبوب هوا مطفند وص لوا ندزءاَفەیوص
 دیکر هب ِنوکس كفاقو ہل رس ڪک كن هزمه باصقالا یوربنالبفهنم عنتمااذا هیرش ربعبلا
 ءو وتصف یر للا فو ِكلذەلبا تلعفاذالجرا بصفا لاق كج اع انتما ن ندوصیبهود

 بضعلا زالوا بغار هیوص هم ام وط هنواهود ار رزاردبا لامعتسانوجامالحان ماومارب كنا وج

 | خدي بنو هی بابای : هیضخ لقب كمك« هلن ید و یخ كف

 ۱ * بل نمدعطقیاهبضنقا لاش هنش انه كس تالذکه بن وک تافاقویر ام ااا
 ۱ شملنید هد نعي بضتقم باک و بضتقم :رعشادنھل اب :ردکلیوسةهبدیالک مالک باضتفاو و

 1 مكر یا ةقانل تیضتقالاقب كشت هبهقأن نیساب شابپاضتفاو رد باک شملن دن هو روش
 - ]| كفاقو كنەزمه باضعنالا باشین یاب اور چه داضو هاب سک تار ضایدو ضارتن لبق
 اک -نمپنکوکلآ بضفنا لا شو عطذنا یا ئىشلا تضقنا لاقب هنساانعمع اطقنا كمل كهل رسک

 ]| یف کیف ةىضقلا هسا نعم هجو كلذكه لنو كش كد اضو ىف كفاق ةبضقلا اعطغنمراصیا

 : رەيھان نیلب سابو هنس انعم نصف رار ید برضه ینددنغادبحاغاو جلف یسک هدابزهرسک

 تیضف وراز دهل و هسا لوا ن درج: وان دز: شاب نعي ار نال اداب ڪڪزادا ةف انلا تبضولاش

 ۱ وب افرا یسک تباف بضاوقملا رونلوا تفاضایخدهربغندراجورارب دهنر کدئلراج
 تم "نابضقلا هتک ومت لیتو هدیز ات بار يه یو ةباضقلا

 کک



 یووبس سملو ا ےہ حق ھو ہںیھجب مسح a باہ گیج دم حد وو هو ا

 بارق هسوس لوقت یدیاردصم هدالصاوو هان قلیف دج دیتا لف كفاف ها در ۱

 هلیصفو یم كنار و یف كی ذب رتلاو ةب رفلاو هلت صف كفلاو قوکتكازویضكفات نرفلآ ۱
 زرشک ك نازو یف كفاق سم قلا دبا رقم هلیعطو نوکس كلارا كلانک بابل

 جت كرد لردخ كفلاو رنک كہارو یت کئ قلمه ءابرقالا یتبارفوذو ی رقوه لاقت طخ |
 یزاقاوقاب رفایهلاقب ر ىج تالذکهبضف كفاف تادارقلاو هر هلبرسک تار بک کز هرس تزاقالا
 كهتشبوهام ات مو هشتم او ةنارقلا انارو مع هوتارفوهلوقت مال ۱
 یا ردلکد ید رک وه کیت تشک ینعا كلذ مةن ارال |

 ینعل هراس فنخ هکر کح وب نزوا یراق دل ةروصعمفلاوهلنوکسكنونو هارو ۱
 بشرفلا ةن هما نبع ق ینرتنالا قو رولوا جو یخدندناب ررکب هن دروق ناز |

 ةججرحدلا نزول ةبضرتلا هنسانعم ندم ەنکولشاب هژردیدشت کار وهایهف ك نبش وزر 5 ك فاق |
 استان اش اسباب اش لکا اذا لج را بصرف لاقت ردى کا نیا رو ةعط یا هبط رد كمك

 بوضرعلا ر هددنشانعمیرع :وا هرشنک ناک م هکر ردلف نکسکل وش لب رسک كفا ضرقلا

 هضارقلا رد بوضزف ید هرتقف هکر ولوا اکو هنسا نەم ی روا تلاذک هی هلو كذا
 هل رسک داضو یم كفاق ةضارق یج كيوضرقو كبار هلن سکه داضو یف كفاق
 ۱ یط لا هافق ییعهعرمص قا دنطرف لا ق ھار هی ز زا یدرآ یبهنسکرب "دظرعلا ةطرقلا ردیعتا كه ظر ۱

 ی ی كفاق هیعطرملا زدنو وا ع وتر هلب رد كغلا وهلددشو عف ك ناتو یز سرک ك ناطواکافاف
 دعزقالو عطف هدنعام لا رولوا کم 3 شر لت وک سس له و یخ كناطو یو کش كنارو
 هلوارولس نسانعم لضالز هلکوب هک دل وب دخنازب ىدتاذىنغۆئا < بت یا اۋ

 ردتروعولىو هصف ةزھج عت نلعز قو تاک دقرش ردیاب طرف انچا | ۱

 ردهتسانعم رک لبلق هنعمو هنعس یدشنازاتطسبو رد ہنسانعم نانو شب رح ةو هلعسو | ۱

 یف كفاف بسقلا زوکوا ولشاب هلبقف تناهو یوکس كازو یخ تفت بهر | ۱
 هک زرد یتدهامرخ ینروف كب ید رک لوش بقا ةن اشا ااە تىق ۱

 نار رخ راضءب ردهنساشعهدیدشو لب وطلب ر کش كنبسو یضق كف بیسقلا لغاطهدرخآ ۱ ۱

 ینلا بابلا نم بقت تب تفت تسفلوقت و ةبرج یا تییسق هاورهنلاتزرم لانشیدد ز ولک هد هتساتندعم |

 ادا نقاش زده سیما فن سه تر هو

fكنبشو ىىة كفاق تشقلا امذوادج ہن كا ا تن او لا ناف لاقنا رول کت هد  
 زقنعوف نقد اذا سالک الفل طلخاذا بہر شد لاقبەھتسک نالشف :رهز هنماف
 تفسلاش رولکجدهنساتعمدیدج ببتفو رود رهز نوعا قلا نکلب تانکر

 كنبشو یرسکح كار رد بش نشو میله شملحآ یک تورو

 هلن رک ك نانو كنة زمه تاشتفالا باتتالا هيفرخ ایا تفخ بشق لج رلاقن دىماش
 لا كعادا هلن ّوکستلقافو ىف ك نات .تیشقتلا بدلا انار مام لف نش انعش باک یک

 ین لم دننو اف كنیڈو ضر تنا بشقم سس ںی

 مس ۔-

 أ همه تاشقالا TSE ا 3

 ۱ نیم دام نوش ول لعب یس هردعطل یا عیب بش لاقل رواە دەن اتسم یزد وو

 ۱ تاک هو وا شب وب یک كکرودم و وس وو ہن سا کند

 بشرف ۳

 تسف نهو

 تس

 سب ہے



 || فكنا تراحتا لر دز اف دهب هتل نالوازوجنوا نمو ور ورک ا قع تراقم لقتال ونال وا

/ 
.[۹ 

 3 انا 3اا اردلان ۳ PITT نا ۳1۳9 وصول نفر كفش

 ۱ نادیازعار /یدتاییعصا هفت ۱ تف ن نزلا هلن : و والا لا ثرساذاباک تک ثم
 . | قلل اسبودب لات کو در وی هک | یدتبآمدیدب فلام مدنا نا وس
 1 رپ سا لاه نوحاقمراو هووض يران وکر دکع ر ون دکل یدتا مدد
 ٦ فونت ءاملانیب و مهتم تیقناذاف الو نورتي كلذ فهو ل بالا نوچسی مولا نا كلذو

 روپ ےس روتا هزونضقزوراتوا یب ہود نو ردكم ابرق نعد ترقلابل لا تخف

 1 ] | هنبلط وض نزن وکهقیحه لطو لا دهک هکر د هک ل وش براق یدت:ازایضمب زردہا فیفخود |

 ۱ | لات قلا ببرف یدالوكتروعو هنالمادا (عحلقلا تب فا لوقت زردی هععردل وطدقو ۰

 | هیوض یهود كود توکم تلفاقو یرسک ك ره بارقالا هسلاف دهگرب هدام هک هوش

 . | كنار تویراقلا برا وق مهلبا تناکاذا موقلابرقا لاتقب هلغلافهفاسم كل هکر قلوابنرق

 3ج تزاثلا اذاش فر طا اذھ ەد وا لاق نون اول تل بیر یز وتلا رک

 ۳ ar وا یراخش او > ضب راکه که فنسانعم هربغص نیس یک تجوکه لب رسک ك ئار

 1 | هنامح اذآ تفیسلا تب رق لات قموف هنیف یی هل ر دک ك نازو یتف كفاق برقا رعد براقەنقیج <

 ] لّوش لوکس ك نارو هلضكفاق نابرفلا زولک ب برق نعمیکت بد هننیو لق بارقو بارقلاق
 ۱ ۱ هاش دانا رقو انبرق لاعتللتبرقهنم لوقت زولوالضاح برقت هر نلاغتقح هلکنا هکر دهن
 4 راعالانابرف نهنالف لاقت هنسانعم كام یا ساجزد یم نینارقلا دید هر هک نالوا قرقم

 2 u ںی وج یز فن اب رک دوب نالوا ہندو ادب مو

 یم رو لنک ترقتلا ردش وا حرضت راشد لا از کت یک
 تیرتتلا هذنع ةب رقلاهب بلط اء شب هللا لا ترقت اش كما بلط ترق هلتشرب ہری اغت یادخ

 ناک رن اوت و مان تحت یا طفل یف نیس م رکان زور زم
 ہیدمزکمنالوادانم ورد قوداهكندع رکسنالواداتعم هک لحود هنا غم بوربدلاقاسم نیلا یکیا

 رپ رادراو یب رقتوارودیکیا كب آو هبا ەچ دا ضن وكس ەل ءاحمض زاد زر ضح
 ١ عو لا رفا لاقب عشقم هل رنک نانو ق وكس كفاقو یرضشکكل*زمنھ ةئارتفالا "نازفالا رد یدا

 ]| اقدام زکه دعو كمولسوک لئیقیو كن قللیق ہلقف ك نارو مط كوم دیر اقا بزاقت
 | باطن کنول دا اولی سک ناروی كن بر ال املا ةبزاقف علت رات لقب قلوا

 ۱ | از هل تلخ یا بس تبرقا لات كغ نیم علف نار فلا ثارفالا زد لیاقم اغا دا كنازو

 1. ] ]تل هد اهانلا تب فا نواف انامار د هل وب لاخ یخ د دن :وقوهدن | اهذالوتت رفاذاآ هارلاتت را

 ناف کے تا نالوا مک لرخق كر :ترقلاب نالوا س رق دال و هل هاب سسکک كارو یم كم
 1۱ ن اڑ و لضف كفاف یب رفلاو نان لا زولک تر قم یم هیمریآ ندنناب
 یشیداپجا تخت و نان ةناح هفوو دو نان رق رق حدد لاقت هت نالوا برق ةغل وط
 او نالح لس ولت گلاب اف *بازقلآ نیم رو فا ادا وا ندحاغآ
 ۴ فلا لالا و روف نصا لغات والبذل دنئاق لوس كلف تارقو زدکع د یمدب لغ نالو
 ۲ ادو ول ور كلوت وت وا قالطا A 0 كغف هدهلل زاحهمدقعو سکآت از
 7 | تالا كم ناب :لکخوض تعا فلا ازیخددهغلوانیقت تارفور دیشبا !لقاعنچچ اف نکی ہدنق ما

 ا واور د یزک مو برا :بزتلا 'یلق عج لب رف هل رسنکو یتفو یوکس كنار تا رتلاو
 مارک و عفو کس كنه هدنعجج كِآ ۂرقفو ةر دن لم زد انہ زوا یزوةلعف اک مماره

erسس نیم  

 دارا
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 صضرالابكبقق زال وقن ررونواە نہر ر وا كنآ هدقدر ونوا مدآهکرولوا ہد, هرا كند )2۳7
 ۱ فا علا قلا مهشیاموقلابقوهلابعب رود بق د ہی هنسک نالواکسا بولواربب ندم ورب و
 کر ولوا اکو ہاکو زر دوتر اره هدیسرافناسلاک هک ۍ سه نکا نالوا تف تف كن ويف لب رک ت لنڪ
 كفاق بقلاو ہلیرسکكفاف .باسقلا دنفس نالوار ودم نان ندان هلی ك فاق ةبقلا رولوا فیفح
 وانالواول دل د دشنو یخ كاب و یخ کفافو یمن کیم ب بقلا بقلا رديعج ك هبف ایضف لب و ىع
 نوجخبدلوا یھی ید هدن اراد هبة ید همد محو ةفهفوقلیعح ادا بقت 1
 ماعلا كن الو وقت ۶ لس نالاواهدنشع كلب كج هلک لی تک كن هبنافاف وی كني ۳۷۳ فال
 تا ردفا هنلقن ی هوج یکی دید لاس مر امج بقابقلا دام الا بذ همو بفاقالو لباقالو
 هکر دکوبع ونرپ نابقراسج لعتفاوهواهعطق اذا ءابلادب دشفب نالفدپنالفبتقا اف نیک
 ردقوح یراتہاکردکوبلوش یدنیراضمب و اد كج ةوداك اور دوبی داتةر دهدنلکش هکر کچ
 یسهق ن اطبیعار نردهرزوا ینزونالعف نابوو عصالاوھوەنس انعم شکرخهدس زف ناو
 تیر لوقت یدر ولوا فرمصنمیدیلاهرزوا نزولا عف زک او راردیالامعتسا فرصت رہغ قوپ
 لحوکهنتفف بتقلآ .ندرلکجوب یراکدید نابقر اج مدر وکی روس رب ن یعد نابفرج نوا ءیطق
 رکی اساو تالا ك هود ن زکحوصندوبف هلب رسک ك فاق تقلا بتقلا ردیزادقءےکروا هکر دین الابمود
 ر هد هنسانعم قسرغب باقون وسل وا یتا آر اس لركن وساوایراپیا رکن وسلوایز هرکب
 ءاہلاب ر د هتف یدرفم كب اقا یدتیارایضخب ر دلت ومبتفو ردیعج كبتف هبص كن هزه نمه !تاتفالا
 ۱ باصق اهفسرغب نیلوا یلغایوک هنس انعماباوح رید هنس رغب یلغاینالوا هرات بتق یدیرایضعب و

 هلبا یل ه هو ردن رن هتف هلی وکی تاب و یخ نانو ین ه كفا هتل هبتفلا رزعداباوخرارد
 ینمج مم نالوا بوسنم ہی هبتفهلضف ك ناتو یم كفاف تقلا زدشناوا وپ ستن کپ نالا خر

 3 كفافویرسک كنهزمه باتنفالا باتتفالا ردیعسا كنهلبقر هنیهج و هدنالوا بوس هب هنیهخراربد
 بتفو یتفلا ہیلع تددشاذااباتقاربسبلا تبلت وقت و قمزوا نالاب غنی رزوا هود هل سک لو اءاتو
 ہن رنو هکر دود لوش هلبعم كنانومزخف كاف هبوتعلا ى یدتبازوزع مکت زرد هننالاب هوو هلن یت

 نعفرککردشلوادا زم یاذ ك ہود نالوا یالاب هکر دوب شفا منفی دلو الخ اد ءا هلوا شلروا ینالاب

 ۱ رد هلب وب لاحد هب وکرو هد هبولح مت رد رک, ضولومف ۂغیص کا لاحر دلو ذا رخ

 مدا ا هکر ولوا AERO A | هلیعص ك فاق, تالا

 زا هل وکس كناحو لب كفاق سلا لوالا بابل نم بستی نع لاقي رونا ونا وا یال اخ دیک تیک ذا

 هبط2-لاقب قمروا هر هلی ف كن ا طو نوکس تناحو یش كا ةبطصحا رده دلوم هلک ت روع مارب
 طط یداوا لا اوج هنيزرو روا ینعبالع یا فس لانة بطل ان قدرت لفت 3 زواهنسکروهع رض یا

 كنارو ی افاق برقلا ر دیم تا كنهنسکوت ندلاجر هلبقف تارا طو یوکس كاجو یف كفاف
 | بیرفهللاذجر نا یاعتهلوهوان دادا سما ا بابلا نم برف بر یا برق لاق قوا نقی نوک

 ِبرقو یارف تاذ یا یی قدر لاهده لوقت pe ثناوپ بسا مہ ناک اداتتا و

 ند هلک اشیکسعوزسج هلی وک كناو بروو هلبع كنار برقو روتلوا قالطا ید

 :كذاقو یخ كيم قابو هنس انهم ہرصاخ ر درکوب ها هبجم نیش لک و درو نطقارح

 الم ًاندیفہربکذ:زاجایقیقح هن نوکیالامنالوناسح الا ةجر اب دارا هال بیر فل فی وان سا ن

 رک ذ یةفاسلا نعم یف برا ناک ادا ءارفلالافوربمصلا نود رھاظاا نادان الا یف زا الذ ناف

 ۱ كفاف كاب رفلا صاب لع لود هدهتارف نالواهدجر برفو زار د هنيو قشم ریشم موہ لنزاق هلی دیدشت

 || مت توقد یا زابل نما تبر فهر فا عرق لاقب قلا بفب كاذک توک تارو رسم

 هه
 سو



 | ماو هو تننردصم ید هغ هکر دژئاج نکلو زدردصم هدینصو عج بی هجرک او ردنوچا 1

 ۱ 1 | ساغم اتم كِ زا بہنا یئلاتدوا عی بتلا ۃن یا ءاققَأ | مالام نانلْلازكاونا اول نا وات | ۱

 کانو یخ كام بلا :ردهاذ|دسالا بت لاقیدتس انشقمزغاجنالسژازولکیند |
 ۱ نیما بقا هیتر دهلجود یز غاجہدایز هلنوکس نا و یف كفاق تافل تایر وژاو۲ ||

¥ 

 oe E : سم ہححت ۱ و

 | نوسلیاتلال دهلصا ندم وا بلق هدر دص ور ددوخ ان داد تصارع زدردط هد فک انا ۱

 3 اندبسو وصر ضر ا هم ہدبا كي یتهنلاوصعهنغاص نشان هکز ربد ہی هود لوش

 | لای قلع بام مرکتانزولع بییغتلا نوعكں چا تافتلاهلوصو هغاصیرتواندنبکزونلوا |
 1 | تحبوامهزعقلیداولاب ایغوبحاةب اب اغلاق هنسانعم رەقىب د كن ہنسنر هانیه ةباسفلا اناهتییع ۱

 _ ]| قا نعي نضرالا نمم طه یاب ابغ ود بغ ین انعفولوعتر د هنسا نعم ويف هد دشت لنا و یعض کج
 ۱ | ردهنسانعمرعف كالزکهتفف تایغلا رب درب ێا لينوكس كلاب

 : نودهشبنالف ون قلوا تاغ الم كناب و ىق كان تالا هرش نا ةى نفدیابابغدبغ ملوقهنمو

 | هنتیخكنب رنیرب و قوا باغ نادر یر هبضف یاب و ہابغ کیم ةبباسغلا انایخانوبنافت وانایخا ||
 | تاغا لاقي قلوا بئاغ ی وز كنروع هل رسک یف نالا ةبطا ضا الخ ىف كي وسزوس

 | دهشلاو تزوعنالوا بلاغ ییوزملپرسکتنبغویمضكيم 1 ةبغلا اوز امنع باغاذا دارا ۱

 ]ای ایتغاهاتغالاش كا تیغ ر ٹک ك ناتو كنهزمه تابتغالا تر وغ نالوا طاع ىب وز ءاهالب

 ۶ | هسنشپا قآرادکما ٹاک ەب هجا لزدنسکرونمزب تییغوندباتغاردمم لی ز دک نیغ هی ةضلا ||

 | ةباغلا رولو ناہمسرولؤا نالبرکاور ولوا تّیغەسزولوا كجرکزکا تاک قم ہلوام ۱
 1 [دلکدیواور وب یمن تاتغلا ةباغ ال اقنالم یکراقلزاسروئاب روناجهدنآ ہک لو ۱

 ب قلوا باغ ەلى دشنویمض كناب واملبنضھ بیفّتلا هدزاججردبعسا كعضومرب هلاغو ۱

 ۹ اك ەز ىو یف تفاق نی قلا (فابقا !لصف) زر دید نیت نوا نعش ترو زض هکر ولواهاکو | ۱

 | نلجت ی وضان الو هدنافوصومتاکا یا تالا الا ن٭ماعطلا تب افلاق ور ۱
 و : وج وصف كهز مهو كف بالا الا هام ل کتب یش یا هاسلا تب اقل اف زرید ید
 1 | دخ اص هك ب تص ل ثم ءانسلا برش ن هز گذار بالا نم لح ر كافي كس |

 و تؤثعلا باتم ارنا هتنسل خزر زم با اردک اوج

 1 ]با ایوب لا برق بدید هفعزوق هرات وهفعروفامرخوهغع روق یر دو قع زوق ||
 3 هوا :تهدولشاداح رطاو ملا دلا قال ادب لکی نک ینلشاب عد ھوا تبهذاذا ناسا

 | ینلاتوواهلبتعف پفالا.هنسانعمنایمكيراب قلوا هی لب هل صف كنیلواءابو كفاق "بلا فحو ||

 س

 جہد

 اس لاس محمد سس

 اققا هنئایزعنراتآنیلعرآ بولیکچ نراقبقل لبا لاقب یجب كف كفا تقلا بقلا خلع
 ]| بتیدسالاب قلاب زاوآ نالوا لصاسندقم اهن, ز یر یراشب دا اوکس تنبل وادانو یف ك فا |

 زد ننضنشتفوراز دیخدمناوآ نابدیشبا ندننرافكنآ هفتاد مهسا ذا الباب نش

 1 | لاقت زدنا بنعم هرط ان دشت ناب دون افلا هنا نعم نطب نرافهنلوکس كلاب و یھ نانا

 | عزوة رقى یا شراب دیش ادا اشا اضااح |
 یب قلع نی بنی نوک لغو تب وى اةباق ما علا انعام وم مالا لام رولکهدهتسانعم |

 حق تلف اف تل. ریشماغ اهنرکیزیغ ندیعجعا یتاورو یدشنا تک ا ناز شا | ۱

 ERE و ناب تاتو ردشسمنوقراشبد ندجاغا هن نزوازد هدننمانروا تنگ

 | FON ذذ دز تر لکیدهنسابلتافوکب قو رک الا شراب ئار کن الا تقلا
 س دکک هو وا رغک ك كل بتلا هایتان راک« هددننانعم مطقبق



8۹ 
 هست ج

 یمنی اوم ضلاو ان اهج و یراکسلا ق لاقناالاذیفاشلا قه خرصان یلع یر راغولاےعو
 ہیدیدشن کان وملیضالداسضو ك نيغ فبضغلا نیَحمانلا سو سنلا|یق عقاولاطبضلااو خلا لغ

 هلیعف داضو نم کم ةيضاغملا: ادرس ضد یا ة بغل جر لاق هنسکنالوا بضغلا عی رم

 اغا میا ابضافمبھذذا نونلااذو لاعتالوفو ةغارىا ہبضاغ لقب هنسانعم ها رخ كعتاكار ول

 سوبع یا بوضغَأ ما لافب ولزوپ لود ما به كد اضو یف كني بر ی
 ایلضو ةبلغو ابلغ بلغ لاق, قمل وا بلاغ هلبنوکس كمال .بلغلا و .هلبخف تمالو تنیغ لاو للقلا

 نیلا حوتفلا رداصلا نموهومهلع دعا نم هو اخت هللا لاقاسنعبا ۳

 هلوا شش و د هلتفا ضاهر اولو ا هبل هدننلصا تلخ هد هع کت تنا هکر دلی دتیاازف بل طلال

 یخ ئكنیغ بالنشانالبعو هب هبلاتغم هنلاف لاش کوشدیاهبلغ هل يخف كمالو ی كوع هلال

 هژب دیدشن كمالو کم الو یخ نیاز الا ردیعفا كبر وعر ماطف لسم هلیس ان هرزوا یر تک كابو ۱

 | یفكنان بیلفتلا ارهقهیلعلوتسا یا ادنکداب ىلع بلغت لانقب كنا تعوکح لار مق
 ۱ هلند دشت كمالو یف كني بالغلا: ا لود هیلع ان هتف لا قلق بلاغت کس كو

 | ندا رعش بلغفو نالوابب ولغمارا سه هلی دننو یف كالو ی مط كيم تلغلا نالواةبلخلار کک

 رولوا شملیف بلاغ هنزازاوا ننارقاهکابوکهلواش لوک هک لی ندنئارفاہدمظن کد ہنی

 بلعمار زردشع ااطخرد شم ؟د یزعاش مان بلغم جا اصح ام ور ول وا ن ددا د ضا اغلب ظفل سد ۱

 ۱ ستم یک ا یاب يل اانا ا عدول یت سنج ما هرروا یرسفت یرهوج

 ۱ RI ریما 7 ۳ کام لؤردرف تش ۴ یی او 0
 ندننترسک لا وتاردنا وتيم هدنبسن نکیآ رو کا یال ہک بوق لغت یمن "یعنمو بیم

 :نیفرحیربخندمالهلب ربکك مال رد یخ یلغتهکرولوا هاکو هر اف هتسن یابنودیارذج ||
 ردشا لوا ئاج یرسک کودتا كنآ هک یف الخ ننوب من ندلجا یفیدلوا نیرزوتتکمرغ ۱
 بلغلا نیبناکاذا بلغالجرو وقت هنیسک الو هراکشآ راکشآ یس هبلة هل قف كمال و كنزا لا
 ا هنښ ستن نالواد جو شکر ساب ده كفلاو يخف كبف ءابلغلا ءالغلازاجرا دخا یخ !تلعالا ونور ا

 ین ادح و لا تزف الف دح و تل -و تل ودیوهیتخیءابلغ* رغوعاسطنب سیمی واال ملا ِ

 عج لینوکس كہ ال ویک كنیغ تلغلا هلوا شعبلواەن . ر یر یر هکه اہ چوک عبا

 | دانو ی رضا تن هاب لینوکس كیَغَو ىر ىك ك نءرمها:یمالیلغالا | بلغ قق ادح لا |
 ۹ هيلا اغلا غلباذا بشعلا بلولغا لا قمشهر اي فنر یر تولو نلاسکگک ۱

 | اعد نس لغو یاذبلغ لر لاغر ونل وا لامعتعا ید تفضو کتنا هلغ لد دشن كنابو یخ كمالو ||
 | رسک لاهو یف نبض بہابقلا : تملظالبا عف ك ناه ىن وکعا لابی فال عل بقا |
 | تیغ تلفَجنیتععلاب نقل هدو یتا دا بیخ مجم بالا یو او

 | یدو لجلقاپض دیص باصالحر نع ءا طع لئس تدا قو منارات انلاین |

 بال رک ذکهببقلاولاپ تبغا تلا: ببغلا_ردکع دهتلغف هبنبارض هد صرب هډنلاحیئارجا مز 5 4 عم كو

 | نیلا ریبکو مبل[ بیغلاو .یتاننلا ف انهمضو لوالا قب نقلا فنون :
 | دەنا نوط کمری وی فرت شہ ینو |

 چ ES سس سس



8۸ 
 ایج وی بسویمسسوومحٔبٔ۔سع-و جم منش مس تا سس

 یدنبا مطا هدنخورب درد قرض ناک روک یر نوڪ کور کوش هد هرغ ىج
 ین نیکسک تای دو بغ میل 2 هب ردنا ب اجا نوه ماودلا لغ تنش ایز وک کر دمت مو بیع
 رع د هنج کک هد رەنس انجم ےظ عول درر دە دە ەغ وقالو برغو 9 (ییلوارادیآ و

 هدح قالواهدنب هجر زبلوا فنا مروت دح اب نفاق لالو ی نەنسى
 1 1۱ یش رش دا رم

 1 یاب شما ناب نابزیغمرالوایلاخندخل وصا مادی کر وسانرولواەہدرینیدقآ یشان نوک

 1 نفل لا ز دراشلف فرصت هاب سکا اوکر ںیریغ ضن ل غم هکر د شود فلاخ ہت رسک دریغصنرب

 | | انچا یو ضعضوم هڪساب وکی کی راکدید ساوا قراغمر واک تنم یھج سلا نابریغم
 1 ۱ یرناكززز ەکنا م هک تبا لز ن یعب هتک دتا ب وصن راب ره نوک درا ثنا را تعا

 ۱ ىا لوالا بابلا نه ب رض لاسقب قلوا قارا هلنتع بورغلا زدراشغاعجءانبە زابتعاوبردیک

 ہں کیس یو دبا یاو یا یب یت لانو دعاسقاز قیعبرغالاشو

 : نیل داهو بورغلا حملا ضنپ نون انس ودرېد خدني رلشبزوک بوضغوہمام
 از رفوةن ےلوازادنا كايدو هنساضعمناستسالا ةينج ین یا رکا در نج ورازا شنا

 ٠ _ | تب دن و طب را له مر كروب ےب وا هنگ کنار هال
 . || راروغارهرز وا یر اغیرالوبهسالتوا نکباراورال ما کز وب صا ك نویو هد نل كعد

 1 كنو لب رس کج لا روٹ ءاماےبراوغ زالآظحندعنن ٰیغیدالنوا هک دروکیدالوبارز

 5 و ران ربوا نو مرد فوخ اند باوخ ]دلمه تنیجو يج وه

 هرج بغور د ماجنال وا ند شک ی دعاراہضعب هنس انعم ضف شک هلبعف كنار و كني بز وا

 . || كهل مهم نیسفعضوز دییکفعسنالواهدهقانهکر دص ی راو و بغور ردد

 ۱ رولکو دیرالفكنب رازوکو ورونل وی وت كندنروب كلب هفان با كنا هکر دل نرمی كنهلامهس نیعو

 ۱ | لوش ب غو مجالا بالا نہقاسشلا تبغ لاب راربدیخد هسخلوا فصنم هلصرم لوا بو
 نامززا بوپلمط هغوقهدنساراروخآ ییدوما وصر اوط]باوبقه کس )ر دهی وص

 ۱ ۱ یسهجمارهدنما

 72 ہیلوامولعم ید دنآ که رب هقوا لوش برغو دنس انعءهرادیپسیج اغا قاوف تیغورول واربغتم

 اا هکردقو لوشب رخلا ہدمابق مو یرنخ او لرجع هو نکسد فاضمال و فاضي برغ پس باما لاق

 ER یش رب هلن و کس لداضو ی ضف ابخ بصل بصغلا ردتیا طلغردشعدَدیمل ہر کےن دف دلتا

 ۱ أ كاتو كنه با صتالا را ريد بصغ ید هب وص ہو نوع + له هتصغ ون هتنض ٤لو وقت

 2 [بضغلا تلف هنس تاستاواتصغ هوس كيو هلم صف كيم بولا بصغلا لە ہلیر سک

 1 قرب نا زرد ناف تیضع ٰیدت رانج عبار الا بالا نقاب ءاضغەیلغں ضم لاشك عا شخ

 ۴ تیک هرکصن دق كنيف هل یولنس دا بضغ هبیساوا یلواراربد ههتضعوهساوا

 | هعفلداضو داضو هلبقف كم بضع ا يضع نج ا لا راربد هیفنس نالوا سلا دب دش یدشنا

 بم ,ETE :بطغتفانا هتتضغا لاش گكمروٹکدبضغ هلب ریسک كنهدرمه ..باضعالا ہانعم |

 | هتسک الان لوکسالداضویقف نرخ نابض تملک ةبض لبد ٹو هلی كل دارضو
 1 ۱ نت سس لار دی طلب صف كن ولو ادابو هل كنف وا یبضلا

Rhخاد مالفلا کی یبردهفرعمویور ونلوا قالطایخد هددعزوندنسروسه  

 دا 2 قل ردیاب ولاحد هی اطظنر اشو هد 4بالع هرزوایفلدسایردی اوم كابو غنابضغلا

 || ياة موق ل صالان دیک اگ رہ "اسلا قو یاطغ موقلاشو یضموفل ف كنف

 | | ىداکنو لاس ڪڪ زتفزظافلان بزاف لوالامض نافرظن دیفویراکسو ی. ی
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 ینجوا بودا نوکیا دو هلا كرتن وکر بولیتزابز نوک رب نیووب واو ضب را ةدایعق

 هنانعمرب زلرب دتضو یا تبغاو هغمراوص یزشا نوک ییهودرربدلبالاتدغاو ليف تراب زنوک ۱
 ردا اط نوکر ههکلب زا وا كم اقا نوک بودی اطع نوکر یب نرو اطع اسب ال نالفو ۱ 1

 سر توحید ابا دلا مهنع تع لاق كعا عفدهلپیسک نيلواءان و یف کہا بغا بتلا |

 یتا رک کینیا وش ةیفلا انا نان غل كما مار هدنج |
 کشد یب ہکی س رواب كشوق یرل کد دل شو طالبض ك نیغ ةغلا هنل وار نوکربوهلعارص
 نویفلوش هل سک ك نابولي ك نيغ هیغلا زذشاوادر اوهدنیدح نوا كو و یدبا كنس هلق
 فعلا بغل رولیدیشکا كد هحابص بولغاصدوس فنی رزوا ماشخ ار ولغاصدنتفو حابص هک ید وس ۱

 هداشم بفبغو هان ا فعلا اقراص « دنتلآ یک اكسو رخو هل نغض هکر د رد ل وش الف
 كنارویمضكنیع ھب علا بلا ردغاط در هکر واوراززغوب ناب یق ہدئآ جاج یکر دیم كعضومرب
 ردہدا كزهعمجر هدنناب كغاطزولدآ | برعم دفب رش ماشو كمشود یربآ ندنس الو یدنکی شکه لینوکس

 یش كني بیرغلا ررب د سد هک ا ج وز یربغندن اقا بازتغاواهاسنم بازغالاو ترفتلا

 لاقب هل رسک ك نانو كن هره تازغالا زریدیخدءهرهنسک نالوا عارا ندننارقاب شو یجب رغ ۱

 حج وز ندراهنشک نالوا عادی معا د اووضتالواویرمغاثیدطاقو هرراقارمغیا ح وز ادا نالف بزنغآ

 هکر د ەنشى ل وش ەلدىڭ شتوى شک ك نار و ىع كي تزغلا هنسانعم قلق لطاح فی ضد اوز هیچم

 لاق و رووداو ردا مش لوش یه ربشخ ةب رغم اجلفلاش و هیلباتکرح هبرغ,بناجن

 تان هنسنر هل نوکس كن هزمنهو یخ ك نشو اشو زب قازا ینعبهلضخویرسک+ كنار برفمو مو ترخمو اش ۱
 كغاطرہاردیذشتو یخ كنار و یعص ءطلزرغ بر غ هنسانعمالب نل كمروسندرهش بلوغت "یتاغ |

 لاقب كمروتکه نسن تن رر هل تک كن همه با عالا م دننالو باک وا ندف رمش ماشرددآ | ۱

 نیغولالماذاءاقسلا تن رضا لوقن زر د ید هغمر داوط یہی فو بیرغ* یشبءاجاذا لا برغا | ۱

 لاتی زلربد یخ ددغلوا هدابزییحو كن ەنسکو و اسیر غ ر اصاذا لج را برغالاقب رربدیخدهغلوا
 لا قلوا هرزواتبارغهنسنزب بارغتسالا هعجودتشایا هلعاف مش ملام لع لحجر لا برا
 ضداهنتسش نالوا قآهلصف كارو عض كيم "برغلا زكو كح دت شا یا كلا ف برقتسا |

 یل سزغلا برعالوفت زرد برغت هلوا ق آی ابق کنز وکی تحب ید یکی رک هک هلاویحرهو ہنسانعم | ۱
 بولنا قاب نالواهدننلآكنآ ناشی هد رافشالا ضيف ننیعلاذخأ تح هع تشفاذاهلءاف مسي ام

 دننرانا یرلس .دكيرک ندنشد اک هدان , ززوکن یلجنوبورکر ارب دایوهسرانآخدیربیدیکیرک |

 اف ا تزغمردشم ده هنلوار ظنردراو طبخ هدنربسفت ب رغم كح ارقص بح اصرار د ب 1

 كنبغ نابزغلا ردندنمسفر ویط هکه غرق هلی ك نیغ ںازغل تارغلا "مجرهزا هلارکو بلیدینسودنیس ۱

 ساقلا نارو قلف عج لب و سک كنارو یتض لن زمہ .ةبعالا دبرعالا ج كِارغ انوکس كنارویرسک" ۱
 ع اصورفون دقرب وفلوا وغلوا هکر دب رب نیکسک نالواهدننشهجوا ییارغ ك نهو دو كنو ییکسک لب | |

 هکردیغراصعونرب بارغلا لر رولکناہغ یخ یخد كوبر درب یادش وب كەوا لو ااو ا
 ہلبدمور ٹک گلاب و قوس كنار ویرسکنیغ كارغا وید نوسما یسیروابرلغاب سا د

 دوس بساع ەكت3و داوسلادیدشیاببنخ دوسش اذهلافب ر ونلوالابعتسا دیک الل حم ہزافەدابز ا
 كِارو طض تنی نرخ ترغل |. زاها مدقتیدیک ان كناولااریزكسر اذان نلئارغیدوسك دا |

۱ 
 | داضاوضاو رولوا توخ شیهنبط یکی لصاہجرکا ردیا باجتا نذعض كدالؤا وزن ںداب قاہکك دبا

 مت

 ۱ ءاد غذا ردهنس انعمبب هل هعض كنار و کنی ترغلا هنسکق شودیربآندنننالو هلبرسک تك نارو

 ندید هر قحاقخ یاب زوکو بد برغودحاویت بیک ترازو ترغلاو هلنوکس ۱ ۱

 من یی

 برع



۹۹ 

 ۱ كامب رد دعرک اوك سرد تان كسرابد كنا خج هلا هلیافددعیبهبنع نسرکا لب دهبدنسا

 ۲ ۱ رواؤاہ اک نکلوردندب :رادغیص تاق عج لاعفا هغیضهج رڪ | كر د تاسنع وی اید

 ۱ تانونو یک ل تانیع ءاشعلا رافیچمدناسنا ندسک ن هر ناب دنعور یاکیخدن وا تک

 راج ی نیہ انغ هلندی دشت كن ونو یف کنبع باع ردتفل هدنسانع»بنعهلبا هدودم فلاوهلنوکس

 | بانه ردب الو فورمه دب دشن وتو یس ك نبع تانا نادنسلببق یط ین رد لرز
 | لوس قروب هلبغبف كلونو یض كنیع بانعلا ردیدخاو كانعہلیدیدشپ كونو یم كنیم تالذک
 تالهیدهدبح رف كرار وعو ز ددا خد كهز درب و ہنلاتشعمدوسا لبجرارا دێ دهغاطهراق وزاریدهنل وا

 رب دهنلواولتآ بول واكکراندزاوهاهلننضف نانعلا رار د بانع یخ د هشبشنالوا ثداح یکی ظرف ۱

 اک هکر دشوف رب هلیضف الادو نوک كنؤنو یعفكنبعا اتبلدنحلا تیلدنعلا ردشملوا قتشم لعفندانعمولو

 هلن وك قا كنا و يضف كنیع .بیعلا 4 وایا « وابهعوباشلا ییهعلاتفب ك یا ترتکی هایدمتفلاو | بیه

 رم تیچسم

 'قوکس كنعو یف كنا بیعتلا یکبوبحرابیع خف كع بل سلا زربدبیعلاو باسلاو |

 | بیا فلج یا دعت لاش هل هیدب دشنو یمض كلاب ودلنبقف بیعتلا بیعاذدنلمجاذاهیعو ||
 ۱ یبعویشرکراصنالاثیدخاقو زاروف بابسااک هکر دهنسن لوش لوکس کلا و یف كنبغ يه ةیعلا ١
 | یف كفاکش رکو یکی دنبا ظفخ یباولاادکھزردہا ظفخ یمن امهردنرسمهورتعاج میر اضاع
 | كت هببع لطف كاب ویرسکك بع بیعلا رد هنس انعم تعاج هلا ههه نیش وهل ز سک ك ن هلمهنم ءارو

 | تعلوعت كچا كرتن ۈكر بولکهبوص نؤکر هو دهلي سکت نيغ نخلا: تغلا (نیغفلالصف) نرادسیعجم بیع

 بوتوط هجا نوکرب و اموی تکرتواموبتفج اذا موقلا نهتیغلوقن ق اشلا تابلا نمابغ بغت لالا ۱

 NOE E ہیر بس تم

 ۶ ولیعلاع نرو اکمزالویدعتملعفنالوا نشهندنوب ودح او نم اضبا قا ةتعلاو تاعلاو

 || اناهتیع لا ز ولک«دمتساتعع قایق وایغو بیعاذز اصیاغ الا باغلاق رولکهتناعمقلوا |

 ]| لصالا یلعهانهعهلیط كنابویتف كه بویعلا هنسننالواولییعلپ رسک نبعو یف كه بیعلا
 | بیع یا باعموفب اعهیفاملومت ادهتسانعمنیع ہلشف كم كللزک تاعلاو تاعلاو هلبصف كم .ةباصلا

 ۱ ناکممسارکآ یک لک لاک هدلعفنالوا یاری ز هنسانعمبیععضومر واک یخ د هنس انعم ناکم ساو :

 1 خوتفمیب زالهفلانیعرک اور ولک نیعلا حوتفمهساوادارمر دصممزک [ورولکنیعلاروسکمهسلوادارم

 E ا اوشاعلاوریسل اور اسلا بزعارہز راولو ازت اجا هیچ دردصم و هدعسا| كسابقروسکمدوخاب |

 بیل هتیست یا هتنبع لوقت رولکهدهتسا عن ققولیعو قطف سن هی لپ سک کوا بو

 ۱ | تندیعیخدهانوکس كنائو هلی ك نبع تانسا تانيعلاو هل رسک كنیغ باتييلا ردوہردل شردیعج

 | یغصتومجء هرکصندقدنلوا دو هیغار ارز عجب كیلدنضملنہتصف لدانعلا هسنانعمر ارهراربدلیلت
 || نونیدتنا هوس توصبیا لدنعب لیبل لاش كتوالبلب بن وکس كنونو یخ كنيع ةلدنعلا روتلوا |

 3 ۱ لع به هوا لیلدردیا تاالدهنخیدلوا ناز ہک کم ہمدەم ازاکآٰنسەداوامقاو ینکبا هدهلکناق

 || كنيع یپهعلا هلوا قوی هک رد ی هجلکلوغ و هنسکنالوازامانو لی ناز رنز ۱
 7 | یدیدشف كا یرسک تناهو كن تانک ءاهعلاو ہا صف كفلاوهلدیدشن كنابویرسکناهو ||

 ]| لا ردنالوا٭ زکر هد همه ید ارایطع» غ نال !واهدنراب زور دندن و یراکدب دبخهکشاكرتن وکدپ

 : قا TEESE نمیاد الا نامناسب Fo ۴ و اپ اغرز

 ۱ اوضاثب ذا یو اضانانایانالف اسنغالامل و اموی تکو وامي تج اذا منهنع تاغا لاق كا

  E esرر یل ہوس كنزمه .بلاضالا نو ۱



۹۰ 0 
 بیست ےس حج

 او لپ وهنصقو هدورفهارددشت كتابو یف کف اکو یسک نوع بکعل| رذهنساسنعنتوکتع كلفک ۱ ررهف ك نبع تابکنعلا۔و ولک بج لب سک كفاك و ىف كنيغ بک الا وونلوا لامعتسا تن وه بک. ]هکر دوببلاغو نانی دص »ان گل حجم روا لب كنابو قوکس كنۈئو یخ كنبع تویکسلا هنساضیرابخ
 بلغ || لوکس ك الو یف کنبع بلعلا یدیا یس اک رذنم نن امن هکر دیذا کب هسکزروهتنک نالوا
 ارتحل اءابلعب قاق تمرح اذا لوالا بابل نمایلع هیلعا فیسلا تلع لاش قمر اض یر کس هود هني هضبق ۱ كل بلعو یک یز,بباویرب نلوقەدنم "کن ود الم ولاف یاب درز هک ن اشن كنونسنرب
 ٰیلع لاش ر رد هغ وا یوق بویکت!بلعوزارہد ہغمراصو هدر هیچ یاز و لنس ءا مزو
 دی ہنس همه كن ماسک كسراب د ڭس ردا لق هؤ اوه دنبی ت ودیا هینشت هنهرمه كتزارج ینا | كسزابدزرردر د هقسلم منه یس زمھڈ ابلعاربز كس رپ دنا لع كس لبد رکا و ناو اع اھ لاب | شیلا, یکسنالوا دیش و کن رغوكمدآ دم کكغلاودلیر سک ك بع ءابلعلا ریما لهلق كم اظ نرخ بو لعموماوا شلوا مک شفا اذکلوتسا وه عض كمالو یش كم بولعلا عبازا بابا نفره بلغ لام بد بل ی هغلوا لصاح ضرمهدن ایا ترک یو | لنوو دو ظرلغ ناکم لنصف بلملا ہدف ٹزاا |ذاهثبلع لا هانمع :بیلجتلا. کها ناش بویلعرط دوخ اب كس ا تمالع هپهتسنرب ن اڭ ینعیهشدخ وا هنو اذا لو الا باسبلا نم بلغ اعلان رد هد کش تمالع بلعو یه بولا مبازاول ول بت مالک زا داروو تالاق دوخار هساشاب هضم روف بوبک, نی اسج یا تاب تبلعلاقژ ری دیخدهلوا طظبلغ تاينو محا

 ریپ هنسکرب نع نسا اذا لج را ءابلع ی لاو کاج ورب ابلعو كسروفهرزوا لا بودی
 رد یسنچر كي الف دوخا رب الف باقهلکنآهکه سن ير لک دیالفو نج كن بلع لبر سک ابو یخ كنیع بالا هتسانعمقنجلا بیصع وہ د دت رک نب ابلع هکر دیار وپ هند یو یاب ټی واوا
 لا یف كنان سئو نسف یا بلغ سین لای هنس انعم نسخ ولشاب هلی سک کمال یخ كنبع بولا |
 ىازاف دوف د ۇس هل ىن وكس لم الو هل لنیع هبل دلا ہلوا شقا عآد هک رد هفانلوش هل دد شنو یف كمالو ینض کیم ةبلعملا يمام لور واک ىج كنه بلعو لر ام هنغانز وا هدش ورا وط هکر دغا دل وش هلی رسک ك نبع بالعلا ر دشقیارو رم مكت ررر دهراک ضو كل ذک نم بض لای وزاز وزن كنب
 بنع ]| مزواهلبضق كنونوترسکنیع بنعلا یزیغ ناد ویر دشملک سارهرزوا یو لبعفردپ ها تا هردو ضف كنار هن وکم كمالو یم كنيعبیلعهلبسهدابز كابر دو هل وبور د وختام ندنرکس || نیو نحر ہندقنعءابلع یلصا كن ويد سر ابفیزایوت عت هر عش ٰیشڈنناڈا اھ رخو کلا و كالا یبلعا || قحازؤا ناب وبنو ر ابف پوش نکر کو سویدن کر دوخاب نکو دنا تفولضخ هنانکو هلو کش كنون و || ہلیرسک مالو کنەرمہ ءابتعالا ینکت شبا هبلع لب دیدشو یربسک ك مالو ی كوم بل | ردشغیارورم میک ن یک ب الع یهج كل هبلعهبعف نمالویمعلنیع بلعلاهلوا ندبدد مکر ها
 ارز رد ندا هدنادرفما شپو یس هلا د مزوا هل عف كونو یړسک كنيع ةبنعلا ردوشیمیژاکدید

 زواکی خد توا ذ ضم اردانالا ةر وو روث و ةلبفو لیفو ؛درفود زقوحنز دیس ہضم ا

 ےس

 هکر ود ار ما ل وش هلبقف كان او یز سک از ہمہ اط بطور ة ق دع واز هک لار د هنا دزب هبا هلم ېس ءار و یف كن دحوم ءابو یر مک ك نانه مباع هرم وزارر ونک ن وای رار ارات زو غرار د ۔ ]| ەەن نان رش ەق لواوو یسک نانش مات هلوتوز دن وا مولعم یکی دلک درم ہرا دبی یریغ ندراتوبردیایرھوج جش لصالا بحران ویو روم و

 ناسنلؤوادغ لام مارب با یف كتانشمءاب وى سك ك :ەلمېشءاطظەرظاۇزارا دەس نال وا هدیرک هلن ہلمہف
 مس

3 



 بک

 ۱ ۱ نوجا كا ضف نیا صح یعاتمعیاب ندلاعتفا هپ رسک نرم تاقتغالا ربخ ىلا ہفاعدجو |

 یحدهنلعت اتسون ابو تافنبعومابنقع باقع لای ردکعدولقن رطنیکسک هر زوا فو رخ بلق ۱

۱ ۹4 

 یی كو٣ الا و هریک باقعلا تاقعلا سام لیعردماعطنال قهر نب هبقعو دفعو ةفعلااهبفو
 مهفيا .متنهاعف لاتا لاق زر د ید هغو تینغو هند هبقاع لاق , كاتب وقع ەل كفاقو
 ذعیءاج یا هبقاع لاق زربد یخو هکلکٍمیخبغع ه.داعمو يمامیلع ۔. ام ہروانم هفاعمو
 ام 39 ناللکه بقع لب زیپ ك فاق وی کلیم بفاعلا ر ےفاعلا رواک د يج كل هبقع باقعو
 ]| هیبعع کان اب رسک لفافو هوك كنیعویعف كلاب بیفعتلا هانعم : هرس ك فافو یم كنرع
 3 ۱ لاقب رازیدهدهنسلوا س قەغ روف بورر اص یم كنوا یراکدہد حجر بیقعنو ةنسانعملاک
 | هننکرب پیقجنو ردنکید یراکدہد کید رفج رع و هسبناحو هن ةترفصا ادا عقر دلا بقع

 1 لایش ر کیتا یس ود ج بوراوهتیلط كدارمرو قمەراو ہیازغ رارکب ہدنحمادنس لوا بودیا اغ

 3 یا | بمب وار دم لو :یلابعنهلوتک ر واک هدهنسابنعمر اظتنا و اد هبلطینددرتادآ رعالا ن بقع

 1 ید یو رار د هفمروتوا نوجبلط نسر اب نو ااعد ہرکص ند دز امن بیقعتو رتب مو فطسبم
 1 | اھبف سل ةد دصب ن الف قدصن لاقت رولک هدهنس انعم انتساو ةولصاا ی ومف هولص یف بقع نم
 07 1 |نالوا | لک ومهدزدنوکو هد هک ہلیدہدشنو لپ رسک داقو یم كچم ِتاقعلا ءانثتسا یا بیقعت

 ۱ ۃمالعوڈبان يکي هرزواتین ان هنیصنوصخودلوا دارمتزبکو راع نر یر رانا ارزرلکلم |
 8 هدک و هک ان لوا شمروط هر روا ضوح هدنشغ كن ر یر هکز ریدر هود لوش تاقعمورارید

 || ر درر طم هک تک نر یز عد ر د بقعلا تارظانرانوب هکهکد تبون هیودنگتب وعاوصهودنالوا
 ۲ ان لا ن وش جاهدا وم نوع اک مکر هلبدیدشنو یم ناتو شق لات تقلا

 1 لقب با تدوع نوا قمروصورکب ودیا شه درنخرب یقهیو نمناک بدین ذخا

 7 ۳ 1-2 ز لاقت بدین دهغو برخ ہدنلبقاع تل هنر هنع لاوس ال ت ال تدعو دف تککشاذا

 کم دنس اندم كنا سبح وەسل اوامد اضهدننوف یک اپ كعدابن اد امید یا و

 1 تفعاواذک تلعف لوه ارد ید هغو نمادنهدنگ و ص كيهتسارو هتسح یالجرا تعتعا لاش

 1 HE ی وج ینا ںیہ لا فعلا ةماد+تفاعٰف تدسجو یا ةادفم

 الا كم :رمهبقعالاش ود ی راک دی دلو طند راش ود یجن رب ہلیفض كنج باقعلا راربدهسازج

 لعقاار زردشلکەرزوان ز وو یلف عج نیغ وایم ام ثن “وم باتع رد لقمه كفاقو یخ

 هرزوا ن زو و یس ەلسج هل خف ك فاقو نيغ هافتعیلاوهافیعلا وةابنقعلا رد صنح لن ۶ ٴوم یس هی ص

 1 عاطورهراب یب هغ وق ننبا هنیدوبف هکر ژب دهدهش اط ل وش نالواهدنبد کلوبق باقعو رار د با بهع

 هد کو کورد یم روناج فو رعم ترقعلا ہل وا یکنابدرت هکر ری دین دهی دج ننالواهدنر راک

 دا ثت دوم برقعو هلي رسک كرو یف كنيعرولک بر الا بر اهعلا یم ندیم سا يج د كنب رب ج ور نالوا
 1 ررد نایرقعلا هنبرک دمور دف رصنم رخ ادو دع لرب ءا رقع و ذب شعهدنسیم اك 1 وردیعامس

 . || برتعغورب وق ورد راویزانبآ نزوا كن آ هک ونلوا قالصطاہروناجرب ناب رفعو یه كنرع

 دن ردکم درب ول؛ رقع هلب رسک كنار و یش كنبعو یعض توم برقع ار دل ک دي کیو رب ود
 : 3 رکوایشف كفاف و ین وكس كنیعو یخ كم :رقهلا هر قهلا ذب یفعم ضراو ب رابقعو ذىا برقعمناکم

 اردن وا انیس ہغیص ناکم مسا ندا بونلوا د ر هب الث یظغل برقع هک اب ا وکر واوا كدریولبرتع
 مع كني هاکع فو طعمیاب RE EN رولوا كعد شلکآهلیخف كنار و یمض كيه برفحلا

 اظ ا ث بوكا هنس انعم ناخد نوبت هلی ك نبع كلذ کک باکعلا ردیدا یپماابکاهلفر هل

 از روز هله لنبع بوكا ہرثک ت جاج نکالا املا ةن جازم یا ضوحلا ىلع پکع لبلللاسنب
۳۳۹ 



۹۳ 

 هيلع هللا یلص ىنلا لوقو دیسلا فلخم نمیآ تفاغلاودلاوف ترا یف ا ا

 یف كی بغعلا بقعلا زرد قاعاک ا ہلوا فلخ ندناشز کیش رہو ءائالارخآینمب يبفاملاانا لسو |
 هدلوبقعو رولوا ثنوموب ہدی ع لامعتساو رول وا كعد هک وا کی رخوم ء خال کت داف و

 تک رور ولکس وم سدو رد تغل هد ینوکشو یرسک كفاقهدنوفر رونلوا قالطا سا: داود لوو

 رهش ف تلج لوقت هد هسا شلاق قابل یت ندنا هجرک واک ید هنسانعم كقوة زا
 مکت رنج هلوا ا كفاقو هلبعص كغ قلا دیش نم قیدقو تن الا ناطمر

 8 ورمو دما بتعو اة را وغو دلو ینا رخ كنب وق هود یز ابا

 هددنس عمل و ك نو یا كف تغ لا ردى دە هو وك كنار و تقلب ا ۱

 هدندبلنغودعبح بولا نر اجو ا كشوف ر اطلاع والذ: ئا 2ق ئ رنا ا دولک | |

 ثالموح نانلا یزاع هکر رد هماعط نالفقابهدسد تالموح الموج لوش عو زرد قاتم نالوا | 0

 قعروا دم خوا دکر اوس كفافو یف لی تفعلا رزرو هل هکموج لابح
eةعفدو ةفغ تطأ ذاة قع  E:بقعونسح بفعسیعلا ادم لاق رار د یدەکم  || 

 حدقلاو مهسلاتبقع لوقت راد هفمر اص اد وخاب ہقوا الم یربکس یرلک دل دبا شرک لوف |
 نسنرەدوزىكك ءۇش تل هلعپم لا دویرسکفاف حدقو هبه هنماعش تل ولاذا اتق ولا

 باوئربخوه یلاصتهلوف هنمو ر ولك ةنسانعم تيفاع ر عو رغ لثع تقعلاو بقعلآ ررر دهقوا ||
 لوعت ۰ اسی فاقلا نوکس و نیا صا نابتعلا اربد ىد خو تبان مامن هتسارو ۳و
 بدعی تلقاداام فال هل کح یضمامدعب تادا ها سفع و ناص و ناصمر رهش بقع تج ||

EEN ۳ ۱لام كلک هغ درا كنير یر و عسل ون هلبض كفافو ف نئا بقاس  

 نالغواهرکرب هکر دنروع لوش هلینوکس كنیعویرسک يه ناسعلا راہ لاو لیلاکنافاشامه ||
 هيلع لاق ا مو زا هرکس قو یت یل دشعلا هوا ینداع قمرعوط زففرکر و ١

E RR o ۱لر هلم مم نیس ورس  

 كلذ لعفام لاقي هدنلحكم دهرکربهدنآ زاد :رمقلاهبقعو ر دهنس انعم تو مهلا هل مف ءاز ت 1
 زراٹیا شرک ندا کز رد هرکس لوش هل تهف بغل صر هش لک هلع نداشت ۱

 هلن وکس كنبعو یف كنان بوق لو برص ولشناو ولشوقو نالوا هدغ ملت دیقعلااا
 كافو یضف كنان بیقاعیلا زاربد ید نک زا ک شود یراکدبد تٍکگو رد یم اك:ەنکر ندلاجر 5

 وار وس نوکر ردد هود لوشەلیرسکل فاو یم كي هفاعملا یج ون ا سنا 1

 ای یک یا لرد زود لوش جات ا ۳

 اس و هکر باقفاوما زاجیا هتعاطد هبقعا لاق رار دین دهن زاحبافعا و رن نئ

 قثا طلا هبال ام زرد ید کک قدر ایر یر ذو سد تاقواو زر دهد سر لخت نو وا

 لصاح ند ونحو أن ندەسوسو کز رب ذهلایخ لوش فئاطو یدلک هدنس دبع تاقوا نون اکا ینعد

 یا ملا لاذع عل ااه لاقت : راربد ید هغ غوط هدر ایرب یر زدل یکتا تاقعاورواوا ۱

 یضرحاک |هکبدن ماعطرب نعاس هتل ا لکا لاش زرد دهغو ا ترومباقعاو ہدعب عل طو

 باقعاو هقع لئموهو هملخ دانا هتعاف نالف بهذ لاق ر بد ید هةل و | هقیلخ و یدلواثروم|

 اھدر یا زدقلارغعتسم عا لب رب دی هشش و ی ۰ نالایزاعیلعوج |



۹ 
 س سس

 هننمانعم لازغ هسک ت اص كلبا هلندیداشن لذابصو ىف نص باصعلا د هص انها نالوا
 ۱ ییہ رکآنکلییادر باصع هدح ارض وز دشغارسفنءلا شورف هالک ق اص هداعسالا تذهمو
 وب رهو هتسانعم هماع دننلد هلی رسک تابع بم اضعلا نشنال
 ۳۹۹ هتعاجرب ندرویطو ندیا ودو,ندسانهلاصعو راربد ہراصعاکا از با هبطاح ا ہلکنا یش ابو

 ۱ نصتعا لاق كيك جاتو قمنراصدنلدآذشاب هلدنوکش كنبعو هل رس کح كنءز تكنرمه باصتعالا

 | اڈہ قلواکولب لولببولوامج هلن وکسكنیعو ٰیزسکكہزسها نانظرص الا: ةماهلاوجاتلاب
 دتشایا موبلا تصوصعا لا قلوا یف نوکونیئاسضعاور اصوا اومنجاٰیا موقلا بضوصعا

 لّوش باصع وادی دش یا ببضع مور لا نهم نم تود دش لرز کک داص و یف ك نص تیضءلا :

 . ]| دش ىف تالذکهلبف هلدابصو ژكنیع بصیصەلا رارروشب بور اض هلشو اپ هکر رب د هرکج
 ۱ هبهنلغاب یدوبهکهقانلوشدلبعض لداصو یف كنبع بوصملا بوصیلا یدش یا لص ضع لاق هنسانعم
 | نور ودوسپ ۔ززاغاب ہندو: هان نیم و دوسهکل رب ده لوش هلپرسک كنیع كاصعلا هنهریودوس
 | نالو ان دقبندلاجر الديد شب كنابهدنرخآو یف كمالو لنکس كل د اص و یف كن یلصحلا ییلصعلا ويد

 | بالا مانضع بضع لاقيت كمك بی وکس ل د اضو یف كنرغ بضعل هلیس+دابز كمال د نهتم
 دبسضع لافي قایق فیعضو ہنتاذا ینابسبلچرلا تضعلوقتر ولکءدهنش انمکكکو سو ینانلا
 ۱ هدایزآ هلددشلداضو یف كنیع :تثاضعلا ہنس انعم مطا فیس وا فیسررد لض ع ید صاف نیکسکو

 | تضع لاق نس انعم تاغا ندحا قوا وكبك ہدایت ةبوضفلا ةبوضغلا هستم ماشنا کو ن

 || داضو یخ كنبع ءایضحلا مالکلا ینادبحیااضع ںاصاذا سمانا تالا نهدبوضعهناسا

 3 هرایشادبهلواش افوایزیوبنالوا هدورجا كن هک زدن وقف لوش هل هدودع تفلاو هل بوکس
 ۱ | لوٹ ءابضعو منارلا باسبل | ند تبضع لاق هلوا شفاف وا یززم ون كن [ هکر دنویقلوشیدنا
 1 1 نوش نايف ددا شا ننال هسف وقت هلوا شراب یغالوف هک د هب هب هسق ان

 3 | هتشغبدلوا بفل یاکدبدا-بضع هنسهسان كس هيلع هللا یلص مرکآ لوسراما نر دو

 1 نازبو کُن ويف ہللا ۸فر OTT تابیضعالا ردلکحد ءاتشا , دنعب دلوا ششلابیغالوق ردءابتب

 || ہناکٹآ یزنب اک دنوبفلوش دلتا كداجضو یخ ك زهره بضعالا اناهتیضعالاتب قعافوا ||
 1 بضماوەنس)نعم ناعم یدیلوا یس د نا اب كناهکر زاری د هل هنسک الوش :تضعاندل ارو وا شفغافوا

 ۱ ہایصق كي» ہوس ہدرفاو یر دعوا نلعتغم بولوا موز نتلعافم هدضو عج السطصا

 ]| باسطعالا عئارلا بابلا ن«بطخت بطع لقب هنس انعم كاله هلنشعف بطحل  هتسک نالوا فیعض

 جے طاعلا هکلها یادبطعا لاق كا ۂالھداباہ زمہ رسک
 | ترس لوک یت نا بسلا طحنا یدین ِكبطاعم فلان . .بطعلا للرب
 ۱ ۱ ةنطف بر یا ۃنطغ ردا لاقبهشهرابرب ہل :وکس كناطو یجكنيع علا هنسانعم نطقهش
 1 ع یو د هسا مزایوط نس او اب و هش ؛شهاب ی عن اوز ةهزخوا

 ass ہي سس گ

 ا ۳ اس و اک زنی رای وقته اوت بوظتلاو
 1 ہک ءابظنملا رد یجب مت لبخ باا فوم ادو هلی انیع ةیوطظنعلا

 ۱ ا ت اتما ابو د شاعو دل هیا ةتفاعنالغل سل لاتیرو تا لاوجتناذور

 || دشمروی ةبذاك اهنهفول سنا یلاعتیراب مچ رد دف نیم امر ی ینو خاتا ناکم

 | بقاعلا كىيا بلط نغیلزمارب یئعی رمشب هتیفب یا هلها ف لجزلا تبقع لاسقبو هتسانعم بذک



۹۹ 

 یخدەغلوب كو! موقو یدعارورم ےک ك عر وتب توا هلیسنکءنرمه ' باشعالا بش اعلا یعربیا |
 ٰینیشعافتلأ لاق رار د خد هکمریو هقان یلشایوایشعاوباصا یا مولا تشعا اش رد باشعا |
 ةبشعم نضر لاقیرب ولت وا هل رک شو, کشور فا ہوم 2 ۃہتعلا هتسشةقان یناطعایا |
 بیت ناکم قبر نالوا اظ یس روع توا ةلبرشك نشو یف كنبج .بیشحآآانغج هیشعلا |
 یو وا هلو بس ڪفن شو :ینوکس كنیغو یرسک انهزمه باَعبعالا ةباشِمِا بب یا
 هغعلاسہزر :قنرمهفیصلر وا ك عد ید روتٹوا یوف دوخا امشعزنکیا ضرا هر الا تش وشعالاق قلا

ageهدفك لات بشاعتلا ہنسا سم كم ف یدلوایرباهدابنزاوید نشوشخاو  

 هلنوندبنو قزفتنین ب شعاپق ناكا ذا بشم اعت امف ضرالاقب كم توا یوززجر ری برک ك نشو |
 وک ابا تنوار هبشعلا ردقو یدحاو ردع رد هراس ىتەلئاەدجوغءابو

 نسلاملا دیدشتوءاهلازسنکب لاو ودیا شجرو خو د دف خش لقب راد انعم وہا ید
 دنینضعلا هبنضعلا ر عصف سیل یا تشع لابع OSES نلاک نموها .بشعلا ادعب

 || تاصعالاو هلنبتخف بصحلا لذه دنس هناثم نابط کلن اضعا لص قهر ول واهداضع هکر کس لت
 قالطا تضع د هم ود فاش او هتسابشعم زارکسزدیعج كیهصع ید یسیکیآ ةلبضف كلف یه

 تونلواناکسایمال قالغا يەنە زام زبد بتصخو رب و ےھراخ یا موقلا تصغنموهلاسرونلوا

 نک یاعب را بابلا نم عللا باصع لاقب ارب د یخد هاو ولرکس تآ ب صع وزد قمل وا لةن نلیعافم |
 بصعید ہر عد عو والشر درک هتسارب هلن وكس لذا و یف ك نبع بصعلا هبصع |

 0 کت نیکی راک دید هاب کرج ءلد اض مولا بضع نماد اف رد هد هنفر سا كم ا

 نت سا وه یش ۱

 یا ثمعضاذا ةرجشلا تصعل اقب ويد نوسشود یغارس قهروا بدنا عج تر نّراقا دوب |
 یکی رف دو نجا اس با بص مکبصعال جایا لا مفروم ایپ ضش

 و a نیلیلصاذک(نارغاپ ودیا حج هزر نب لذا دوب نغالو| نکی د كنچاغا )سو مزاغابةربرب

 زار د یەک :ارود فا طاءودوانالف م وغلا بضع لاقت رار د ید غم ا آ ہبروا یهننکربموقوماوا
 ناه ہر نکل ارد ید تضعو راراد لبالا تبصعیدتنا ارفه«تراذاذا انالفلبالا تیصع لات

 | ید هج چر ود ہدزغا یرابزغاو یناملاباناانم هلکف نیعلا حوتفم هبضامناک افرا هساوا مجراءود | ۱
 قف او هرزوا صفاح عزت زرہد یخذ اف قد لا بصعو هلع فج ا ذاق ا یف قد لا بص علاق زرا | ۱

 ندا ارا هک ان زرد خد هغملغاب نیزذاخ تسیفورج۔ا ایمانی لازم و ا

 لوطننا هلي لبه .توصح) ۱ .دتشا اف ص هتا لاش قلا یا مکحودتشم .باصحنالا هلوا طقا ||
 هدوم رة نمد ىلا دلو حیا ناز هح هب وصعم ہبراج قلا بوصعم لجر لاقیهنسک نالوا

 هننعاتعم علاج زاراذ هینهتسکنالوا جا وصحم هدلیذهتغلو زار د لون« تىلوا یوو یساضعاو

 رابضعب ہوا شلعاب نادنغلحآ []نالینهکر دهنسک لوث او هصف ذو یدید قال داصو یم كم بصعلا بالا ۱

 هلام ٹکا یاں ونسلا هتیصعلاقب هلوا ناق مد اض هزامز نام لونا هکر دهن سک لا
 ةباضعلابهسآ ناسا جلیل هو یرسک لاداضوهلن کس تن ی تب | ۱

 هکی کی سا انامان یک یلغوا یلغواروکذ ءاہرا نالوا ندنناچر وک هلن ےب

 مندف طر لخوا ندخز جو لول طلا زر دهب صغ ہا نل بوم وو هلن | ۱
 یش كنبعو ناز بصعن)ا ر ولگ ىج كن هبصع هلنبتخف تاقا ا

 یخد هغلعار : هناصع بصعلو هنسازعم كيا چا مدراب زد ذوخ ام ندنیصع هلیدیدشتو یعض داصو

 هند قرق هلبانوا نانلاج دلبنصكنیخ شل مدام یا یو ایم هیصعلا لرد ۱

/ 

——- 

 تسسسسیس
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 ولتطامر خینعب شد تطراادا ءرکصا دقدزارفوهدفدرارقاهرخ عد لا هع ءاز شغ :دیهزااذا

 هرکصن دقدر وقهدقدلوبنااک بوبزوف یحی شک دار ر اضاذاہرکضن دقدلواولنطامرخو+دقدلوا

 لام هک رکبم هلبنوکس كنا رو یعف كنبع ةيفرعلا ہلوا شمار و ہنشذر بودیارابناردییامرخ ||
 ۱ رونلوالاعشمایندهدخ طور دب نالوا یرکاہدابز نوف ره ك هردو اهنوفرع تهلطق یاب دل بقرع

 | بقرعتاردفق اوهدنش اغ اطهکر درللویر اطلوش دارمندلبب بیقا عو لب ایه بیقارعفک اهلاشب |[
 ۱ فالف ٹنجااذا تبقرحت لوقت كف ہزالوب ها نالوا داطدلا یم كناقو نوکس ناو هنینخف

 | طی هوا یزرادوخاب هارو کر درب کلوش بتا رم بیا قرطلا

 TIS 3 یعطكنازولنزتصف تر و س اهم تابه و ةنو ااو داش ۱

 0 ۱ او وبا ناف یع بزم نوار بورعلآ لهات نام نالف زەن لاقبقلوا |
 1 ۱ تدعب یا یلبالا ثب» :رعلاقن وب د ی خد کمک هفاراهداع رم هودومل>نالفنع تیر علاقو بانو د عزا ذا ۱

 - ]| تاغاذاۂآزلا رہظ دخل اف لوید ىد هفلوا دت<یرهطتتروعو لیلا قد ال یاحورال عرف |
 ممی به تحت زو لای زم ید هناا لا امام ۱

 نوہزەم مه مھلباتب رگ ملا تزل اش ا. شام بودا کف

 || ثاذک لو غار تدقلخ + دامرمها زا وطکر د هنسک لوش هلبنوکس كنبعو هب رم از بالا |
 1 وشال کتان بزاعلادلوا شما زوایدرجت ینچب یکلنکرا لو هکر رد «دهپهنسکلوش ۱
 ]| یاہاضزعا لاش یلوا لصاو هباعرمنالوادیعب هلی رنک ك زبه تازرعالا هلقا اراک ازاهکر داصرم
 _ ]لب لانه مای ماشخا هکر ولوا تفص» لمود وشایرنکتنازویتف كيپع بینم منبصا
 | بازعالا واهب یک ی ند دلوا ی چ كنب زاغ یز غردبعج كبز اعبب عو یحلا یلعخیورتالیا پب نع

 . || رونلوا لامعتسا ید هدسرف هک ولوا اکو زارولواهدرا, قارا هد اعم زهودهکن در اف نک لوٹ ||
 1 ندهمروس یروس هکر لریدهب اصع 3و هلبا همهس مار وه رسک کن اههواره هو نیودہادیبشنەر ہود

 لاو غار نادواهکر دز وطلوشمدبدشنو یخ ك نازولی قلم بزغلا, 2 ول وا تر رابع ۱

 1 الزاي پک یزوس هلن هضن ءلواوو هلضف كنس ماوسو رادلا نع هپ بغاډا برهم ماو وہ اآ
 3 ۴ هللنیغ نہال مد اب هدهعدهب یا بم دقف ی نومبر اینا فلا أرق نمی دلا قوه انجم ۱ُ

 | 7د امس هنیزت ناب اربن و نا زد هنیرب نیغع قارببوراقوپ ندننب د كنغادباهرخ هل یک قلنیس پا ۱
 ]کر اتعود يبدا ك غاطر ببنبعو ندکو کس برک ن دیر دنلرکم کود قوبوف بنذلا بتیسعو |
 | كنسو یش کنی تسعلا ردشملوا یھب ندلف پس عو ارد ید ونس ارکان ںی ۱
 یناشلا نيانبلا نغهبسعپهلف_ بسع لابقب كمرپو ہیارک نوجا تعم اج ککرا هلینوکس |
 1ا | یدنتارامیضعب راربد ید :هنسنلوا عج هلتبشید تاک وا لیجم | :بسجو ءا یکچایا ۱

 | ]| راوطهیثوکستتسویرسک كننده باسعتسالا .هنسبانعمللعفل دما دهن وص تكر ا بس |
 7 لا بلط فالو علم لا لادلاب قادی الا وفدوتسا اذاس .رفلا بیت لاش كا بل کر
 ]| كموقندنینوب ہنسا ضم لا كلم یب یرآ ولیم تنبسو شوک كنسبعویع تن :بوتعرلا
 ]| نداق ہدنبح یخودنوق ہک ك جون افکرکچ ردشوفرب بوسیو نارد موف بوس هنس ولوا
 ٠ || هوك كن شو ىك نبع بشملا نونلوا هییشزهش وف نالو ارک تفویض ندا ثآ وزئزشواد
 و صراط اش هد دسار کلا بشاخ دلبلافب هاب روقنح رار مد نبشجاک او توازن
 0 یس سا بیم هی ےک ك نبش تبشاعلا,هسروشب توا ضرا نا لرید یزبغ
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 | كنازو ین کنی: تر دلو يا ITEC ردنیلاوالواو |

 هاکو رد یریغصت كيرع هلیهف .كنارو یعض كنيع بیزعلا جاو مچلاک دحاو برعلاوهلنوکس |

 هتوزع هزاسل تژعلانس كمن رکو ا لد ٰیرخدلنبنض بور لا ,وزعلا رونلوادارمیخد مظهن هکر ولوا ۱
 اطهار عا تانمالکهتوکسكنيعو ةلزرشک ك زصنہ تاعالا .ایعراص یا نیما بابا نم |
 نص ب خلاق ن یلکەدوٹساتعم ناعاز اعطا وتا رعالانفلب ماذا هماللکت نصا لاعب قمم |

 متا ثتدطنا فو ئدشا راہلظا نتح ب ویلقر ذج ند ذلک یعیادحا قتلو ا صفایا |

 | ترعلا هترعالاقت رب د حد هلامختسا هزز وا یی رط برعنا تا یدیمحح لکو ع یا نج
 | مسا: لی سک ك نبق ةبازعلا لعاب ماكنا ذا لجرابنرعا لاقب رد بارعایتید هک ۱

 | دم قزغلدلوافا تا توانا قو اغوا هدزوا قول برن امت بارعاودنم ۱

 تک و كی بارم سول ل نمایم مس ۱

TS ۱بر دم ہیبت بدی  | 

 ۱ شفت ولو دیدتش یاب نند رے لوش هلت ةنزعلا" برغل رع لاق ولرو ید کا تبار

 | تیرعر دلا لتلولکدنس اشد حلال مک انا رو يغ تابع تولا علا یک أد روک ید هنس انعم |
O EESوین تورا  PESN 

 5 یو 7 وفا 2ِ ES او یوم ی ۱
 | هارو سک تبع بر "تارا ردیعفا نانهسنکر ندر اصنا هلصف ةنارع روئلوا لامفتسا ملل ۲

 بنرع ۱ ید زت ابن کف کئارو یخ تاتو كن برم ترا رد فروع د كنکید یراکدید

 | نب ەر و كىن رو لبا مىتال وس هنا عارب نی هبترعیدعب هیلع هناذجر یهو مر نا 3
 بطرع | هه بللرع لوش نوک ك نازو یخ كر اقدار یشیاتراتشا هم ناو راه ین ّ

 بقرع | كدب :توف :ثوفرعلا قب دردلتط راصد وراذ ا ی :رکدیددوعر دشلواعفاو هدفرش تیدح |

 ا كراوطو ردششکچ ہدنرزؤا یس هک وا كناسنا هکر درکس نلاف لوش هلبنوکس كنازو یعضكفافو

 - فار زد رک اک اک لباتقفالب رّزدنالواهدن لار دەدیرافمآ هکر درکس لّوش نیوفرع ۱

 هکشوقیراکدداطفوردهدنرافنالوا ئ ززد مکر ناب خراب ظر علا وبحولاتردرش |

 هناکشم هارومآ ترقارعو یعجج كيوقرع بارم ردیرام ییوقرعتزآ ید یاتروشاکآ ۱
 کسر اعردیدآتالخترزب بوق روان اض یا اهلیقا ارعور ومالاببقارع نماذهلاف رار د ۱

 هنسسکر هکر وتلو تباکح لب وش بوقرع دیعاوم ناشر وئاوا برض لس هد لعو فلخ هلکنآ |
 ۱ انو نفخ ؛۵هدک بد لکی اضاام رخ عت شه د د یلملطا انا یوقرطهدکد دتیاتلط هنسنرپ نادبوقرع

 | هرکصن دقدلوا قروفو شد هدقدلوا قز ود ینعب رله راخ شعدمناذاهرک د نک دنیاکی چ

 ےس سا
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 | بجا لاق و ہنس“ یٹلااذھ ینا لاس كلك و خدلنضز ملز کک ہارمہ باغالآ ایشن یر
 . ]| شوش رهیودکینعب هر بجا لافو یدلوارکنم بولک ك کوک ودنکی سن مپ هسفن, نالف
 هارب دبگاام ملوفو هنسانعمكمروک نیودنکر دما هلینوکتس كيحویضكنبع بلا یدلک
 "اپرا نمیسال لیض هتل ساو لیضفتلا مسادنم شیب اعالا قبال بتلا لعف نال هيلع ساقنال ذاش

 |لنطا ید یر وف ہلنوکس كيحویخفكنبع بلا ہعضوم یف لسصفام یل عبعلا نعم ہبفاممالو
 || هنا نعم لمر رخاوا راربد هنیراتباهن كموق ہلنرتمض بو علا رواکیدرفم کو جو ہنسا بند
 یزنخا هل تافاکهنسانعم بکر ینیماقتروع بادعلا موقهقفو ہلبشفكنبع بادملا
 ردشغا طلغر دشعد هنس انعم بوکر كع ةبادعلا بودبا نظهنسافعم بوکر یکر هدماقموب
 | ةبونع بذغلانقب قلوا ولتط هلن ةبوذعلا وصولتط هلبنوکسس كلاذویتفكنبع بلا
 || وصولتط باذعتسالا رخو یرابزغآ لوکس كنیعو یخ کن مہ نابذعالا سماحلابابلا نم
 ]| دع ئا هبنعتسا لافن رب دیخدهفععولتطوایذع ہوقتسااذا هءامموقلا بذعتسا لاسقب كمکح

 | ناسالاذبدع ہل قت یااذکڑب نم نالغل بذعتسب لاقب ر ولکه د هنس اتهم كمك وص اقلط موا ذع
 || اذکهنسا-نعمهزبزانهزکی رب كکودیکنانالوا هدنجوا ی اقهیذعور د قرط حیا كرد هلنیتعف

 | وش الا هبذعوراشعدز دؤو مم اراب ددشراقنالوا غور وق كنبم فید رایضعبو بذهلایق
 ]| تذغوذ ام لا تب کرج كاهنسر و یغادوب كج انآ نل | هبذمو رارردلاق ییوزارتهلکن هکر دا
 ۱ :كضؤوح ہلیرسکك نہر باذعالا ردهنساضم كرح هرصف كلذو كفافیدفو یذفلار کیا

 | دولوا نوا باس هزمهسپ یذق نم هيفا عزنا یا كضوح ِبذعا لاقب رازی د هفهرافج کر چ
 1 | اذکن ع كسفن بذعا لانقو هنع هتعنماذارمالا نعهتیذعا لوقت رواکی خد ەنسا نعم كم عنمو ۱

 | فبعطو نوخروب لوشندیریغو ندرراوطهلبایمضتلاذو یت كني بوذعلا ہلعاہعنما یا
 5 ندیدآ كرر تداعو ہانعم ةلنرمسک كالاذ تذاعلا هیلوارداق هرشو هلک ندنفعضهکز رد هنالوا

 | دملا ابیذغت هتذعلاقب كا تبوقعهلنوکس كنبعو فة ك نات بیذعتلا تبوقع فلاب باذعلا
 | اخف كج لاذو كنبع یبدعلآ ردہوسنم هنس هلبق هکر دوصر هل يف كلاذو هكا
 هدو داوا تیسناک ارد اطرب ندسان هلبیتقف برملا هنسکنالواقالخالامرکهلدیدشت كنابو ||

 2ْ اضداحرطا برعو تدسفیاعبا الا بابلانم هندعم تبع لاقت رار دهغل وادسافو كس رد نع

 EAA (تفم هب ور علا نهب هن هک نالوا ره اظ ی کلب ع هد دشن كنابو هلنتهف قرعلا نکن

 ردشلکیراعالا ہدەعصفراعشا ضعب ردرانالوا نکاس هدهبدات تارعالا ردرلنال وا نکاسهدرهش

 ]| یدرفم كبارا پزی داموا درهدرفهبولفقاب عججهغیص هدنبسن ردنالوا بوس هلع ییارعالا
 ]هراز دسنج مسا برع هکلب یی کس ینیداوا یعج كب طابناردلکد ییجج كع بارعاوردقوب
 | طبویدلبا رورمنالا مگر دصوص ۶ هنالوا قکاشهدهندانبارعا ارز ردلماش ہیادعام ندبارعاو
 | ]| صولخ ةبزاعلا برعلا مملوققف دير اعلا رارولوا نکاس بولوفهدننب نیقارع هکر د هفت اطر هلن تخف
 | || كنبع ان ملا رو دلئاللیل میکت نوجا دیکءات ردذوخ ام ندنظفل برع ردنوحما هدافا نسانغم

 1 ۱ من صال ءابرعلا برعلا لاقیردنو جیا هدافایصولخی انعمی کد ةیراعی خد وا ہلنوکس كئاروەلبحتف ۱

 توتا هبشتیا برحت لات كمکبوا رع هلزدید شتو ىت كلازو هلبغف كنبعو كنات بزعلا

 | مذع هلبرسک كنارویعضكيم ةبرعت ۸ا ہنساشعمیدلوا ییارعا بوراو هبهداب رابه ره دغ
 یف كناتو یمض لب ھترعنملا صلح اوسالیا هبزعتسلا ترغلا یه لاش ردنوا ہدافا یسولخ

 هکر دتهللوش ہل دیدشت كناویرسکكنابو هلن عف تالذک فی رعلا تالذک انعغ ہیر سک َك نارو
 زاد لوا ندیا کت ادتبا نلبد برعهکر د هنسک لوش ناطق نی برع» ردەئب رزوا كا برعملکت الاح
 تبسم . س
 مم ےس تر

 ہہ ق3 سکس ہے شھخھم سس. ہہ
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 ےس ےہ مس
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 ۱ کو ار ولواببسهانع مکس رد ەنىسنل ولی كناتو هلن یکی یندیعو یم كنهزمه
 اهب نوہتاعتیب ؛ تعا مهن لاعب ڪڪ یتیدنلوا قال طا هنالوا بس چتو هک هوپاو

 ردقاشابهکعا ناسحا بوبیاع وجز ندناتواشا هلنوکس كنیعو هل سک ك هزم باتعالا |
 زەیپدردن وجا بلس رمه هدیاتعارکاو د ءاتسالا نع اعجاز یترس لاداغاذانالف یہتعا لای

 ردعوضوم نوجا اضر هدنو هکر هوجنکی کم هسا نم قایف لئاز یضغ ینعب یتعرداکد دیهب
 یخ ون سا نعم كجا ع وجر مر فار ندرمارپ باتعا یدتب سایضعبو هل ہنیزفك لک یت یبنعیج!هنید
 كفلاو ینوکس كنانو هلی كنيع یتعلا هربغیا هيف ناکرمانع مجرادا نایت
 هدقدلوا ذارماض را تیرا ینعیتیض رال ناب ئتعلا تل لایق وردهنسانعماضر رەلیرصف |

 | باضالا نعم لينوكس كنېسو یرس کلا هزه باتعتسالا ہنسا اف یوپن الا كيعارلرد | ۱
 هدنعبتعیناضراف هتبضزسايایبتعاف نا لوقترونلوا قالطا ید هباتعا|بلط پاتعتساو
 بود تراغ ن د هلق كنا برع لولم ضع رد اى ببتع لوا هکر دبعها | تلنسناب كن هبقر

 | یرهدفدل یش زع رللغوا یعہ یدپازربدان کسر هدکر ار س|نلاجر

 یدلوا سم لوفببتعیدوا هینراقدلوا كاله : بویلوا لصاو هبوزرآ و یدزربدرردبا ضالخ |
 نی ینزولاعتفا هلب رسک ك نەز مه باتنعالا یدمریاون دارم یدل وادا تی و ںیہ ۱

 | هرعوف نخاوهلهس كرتاذا ید ذیلا بتعا لاتی تک یز :واصبوبوق نان تالوبو  عوجر |
 هد دنس انعم ك عا دص ةو هنس انعم تشر د نیمررب نالو | پریم هلبت وکس كن هلمپس نیعو یم كواورعوو ا

 تابتعلا اتہآا نولکتتلا ٰیدحاو یر هیاب كنابدرت ہلن:زرزصف بتعلا دصف یا پتتعا لا قیزواکا

 دهبرکرما هبتعور واک بتع یی ید كو زربد خد دکشا تزوبف هتعورواکی جت هتعتلازک
 || يابنعالو بنرمالا اذهینام لاش و ءالبلا نم زکر ایا ةبتع لع لج فالف لا ابد ند |
 ۱ هدنساراقامرب ہجرسص هلغامرپ هبروا بتعو ندهنسآسنعم تدش هلبهف كناتو كنار خد بترو ةدش | 0

 بتع و بتعل ربعبلا تع لا كروب هرزوا دد رک ناتعلا راریدهدەغامر نالوا
 ناتعیند هکعر وب هرزوا عاب ارب مدآ تلذکع اوق فل لعینمیایاشاو و لوالا بابسلانمابتع
 هلبعف لنیعو یمن كيم بلا ودیمسا تالج رر هلبنوکس كناتو هب رنک ك نبع نازتع رار د
 هنفارطا كرداج هکر رب د هقرخ لوشەلیعص كنون یونو مو دېس یا بلتعم یون لاپ هنسن شملقب

 كنيع هللا هوا کنن کناف د بلت عمر ماووید نوسمرکو را نوصر واز 1

 ساب یکیا هد. یرابد هک مدیا ید اج ند جاغ ییدملیهرزوا یفزو دجرحد هلن وکس كنا یف | ۱

 ید ا ردال عش نمهذخ | اذا ہدنز لجر لا بولاق رارر امحدوا هلکمروس ہنر( , یړیجاغآ | ۱
 كنيع بژعلا ہدسفااذاہل۶بلثع لاقب رولکهد هنسا نعم داسفاو ردکعا راهظا شنآ یییوالما ۱
 ضب ین اذکرد یزمرف یناربیاما ر دیک یجاغاراناهکر دچا, ر لینوکس كو ٰیضكن ۱
 ء ما روناوابح ندنآ هک ردرما لوش ہلیزسکك هو یش ك نبع بخت |: بلا حالا ےس

 نوجوان وج بالا ردهنسانعم رک هلرک ۱

 ندهنسانعم هنسنقح هنلوا بهت الذکه نوک كنیعو هلی كجو تزءزمه ةبوغالا ذبوعالا هنس

 هکر دعجربهبشف كنان بیج اجتلا اد ج یم یا لئال لیلی الا اک دیک نل بجاع بیگ ملوف وقف بج "ملا
 هلبدیدشنو یم كی جو یتض كات نعت او هلنیتفف بلا ردکعدرا هنن بیزدق وب ٰیدحاو
 نلزا لوا مج بیو بو ینعءنبحنساو ہمت عا واک نم تی ا ردهیانعمر باہ الا و
 تیداحا ردیعج كەوا هکا وکی راکدید بیجاعااماو رواکب باج یی كيبعیدتبا رایضعب | ۱

aS mtتلات كمروتک بم هلبنوکس كنيعو ىق ك ئات بيلا  
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 || لاقب ر ددنسانعم لس هلن 2 وفا سا اسلا لمف) ردەنسانعمەر ین
 1 نام كه ها ظلا زولکید هنساسنعمیقمغاح بول مر زد ید هم اظ هفلس یا ہبأظ وه

 1 ۳ تفت هرن یر بو ها چ وزن یشادنرفزه یکی هنشک یبا هرکس ندنلهلخف ززم ہو ف كز انو
 - || یتفكناط باظاظلا رزدتخلهدانعموب لب هذ و دخلا هدندمبام كز اظ تلا ذکو هم ید یسأ اظوقاا

 هلنتخفذ لق کر حس محنو نم قیا ةبلف هالا اک ب اظبظم ام لاقب هنساسنعمء ءاسنعم اد نص سول وک س كابو

 1 ماغتوص یزاوآ نو سسک او ی نوا ءاظ ملا بظابظ ,زدەنئاشعممجو

 | زاغاط ك خوك یز لک اط بازظلا ندیدزفم كا نظر شک كنار و یت كناط تب دازظلا ھٹسانعم بّرظ
 || كناظرلدد ب زط نه لا نیرماعندیینوب ون هدخ وف هاب ولی ار هنساننعم ییاوررولوا كد

 _ || لوصا یرلبید شید هلبقف كی تارطالآ رد کرک بیر روتزم هک ال سا ککح ناز و ناف
 | هدنلانم یدک هک فون دز زوا و اره سک- كنازوعفكناظ نایرظلا هنساتفنانسا
 1 توتلواهکر دونی ند تا نال و ناف دتنبادیض ناب رظیس هفت اظبرعو از دو نما رد

 1 | یدنالبنابرظمم امی عز ود ناب ظلا اٹساسف لئلا ق ونک یس دلعبق از ك لآ و هبکسا
 | كنارویرشکناظ رظلا نماوا حطقنت ها لک عاطقنا نداز یر هڪ راربد تفو لوا وب
 ظن لو یک ییدلوا وج تلج لحر دج ؤا رولواتعدرلناب ر ظ هل رض فاك غلا نوکس
 _ || برظلا ردیعج كابر وەک وک لک یا قارظلا یجتهکر واوا ةاکو زد تالکک ع ور لڑ وهلا هل منش
 | كنانشسمان و كن هلممم نیعلنع ؤاٹیکنآلواوللا ول یبهضق ی کل ذغ لتغ د دشت كناو یک كنو كن اظ

 _ || یروفنالوا دکن هلی كانو نوکش عیونو یمض کكناظ بول سطل ارد هنسک نالوا قاجو ظیلخ هلی
 0 0 0 ہازغا بولا نیچرکو کنیوض د دشت نو یخ كلن علا ( نیعلالصف ) كك

 ]| دوش هجو نوص چسیرغا رک نعت علا نادات کلا تی 3۵ والا بابل نم بعبء اما بع لاق
 1 ۱ تاملا ۴ بدیع یندهنکیدصاراب راج یک یکتا رطعی و نک رکو کردند هما هرزوا

 1 ةةة فد یو قايل ایف تنال یا باسبعال مہا و فو هرزواروکذ میانعمر ر دردم نیم خف
 8 كانغ تابعلا لاطیاتابنلا بع لاش :راربذ شید ہقمازوا تر واتواوهلغلوا سا هر زواق رولات اغ

 : 8 ناقیجولتآ ولنآ ندرب هکر دز وصلوش زم تا ى آو یلوا قوم ظعوص هلی

 1ا قلی هانیه نما ست ی کرا هو ملک نالوا ندعفس :ونهلزنوکس كئابو یش رانی
 | دیددشت ك نا وانوەلی سکو یمضكنیع ها هتسک نازو هلن وکسكنا نو صفا رابع :تایعلا

 | بم بتن ظواهربکیا اهنوَن ةيلهاطیبعوربیقوربکا هیلو ةع هبف لج ر لاغیرتوریک
 1 ندنفعهكحاغا ولنکید یعیراط ند طفرعریفاغم هک و د هتک لوڈ وش لب دمؤی سک كباب ویی كع

 ۲ هارو نمط كن هلم مم نوع طفرضودنس انعم حم هبا حجم نیعو هل تک يه رادیمجكارفغم زفاغمزابط
 || نالوایسیدننوب كنال اللا ةع ۱ للاذبع ردحاغا ولکیدرب هل مهم ءاطو با یتض كنافو یوکس كٴہلمہم

 | کہن لوشوولوا دہنل هد غیر ولو لصاح ناد اغا ول دآم ام هکر د هنسنزب الو لریدیەنس ||

 | ۰6و زر صا یا نیلا تنذلوص ناقان دزی لوا را رکو دوض هنر زوار ارو ہری هسشو ده زوبر ندنا
 | رد ها ل وش لم كابو بن وک کانبغو یف کلان بوتعیلا رد باغ بور تب ینا ہک ولا |

 ۱ كفیمشخ هنوکس كنانو ىف كنبغ بعل هلوایسب ذٹفا “دان ربد هزم ل وشو هلو نیکشاہداہز بتص

 زا ملا ما بتعمل هلع بطغ ین اضبا یناسئلاو لوالا بابل ن مات شعب و شعیب یف لاش
 ] زدم ضیا ءانالاو ملا غب ةبتعملا هتعلا هلتم هدد شاو مص كانو دلنینعف ىتعنلا هانشععءاتلاو
 39 لاقل زان ٰیدتزلیطمب ك۱ منخ هلل رسک لانتبع تاتلا هنساتعف مخ ندتع

 ةبوتحالا باتتمل | مسهنیبام صا اوہناعتاذا لای ردکشلیوس نن اح بضغ بودیا ھا کم
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 بس

 همرءنك 
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 2 سس سج بسم تیس

 همس ام اسب ہما ی ج ابنط هلن وكس كلا طو یف تانمه . باطالا راز
 یخ ك نونو یخ لن اطو یم کیم تنطلا ا شدد مچ مج بانطا ئچ هنت بنط یارذاچا

 هل ارربشیکقاورو" یانطالایدودشم یا بنعم او ژو ببنطعهابخ لاقدر داچ شار وف ا د, شقو ۱
 یر هنروا وی هلنرمواو دن انعم کلم وا هلن كل وو کلیم تنطما" لری دهب هدوب ارس ولکز درب 1

 كنونو لبنك لن اطو یف كن .ببتطتلا نبدكلرکآ نالواهدوکسهلنتفف بطلا شنان قناع ||
 سرعلابنط لاقب قلوا نزوا ی سفرا ك او هن ماقا اقا ناکملاب بت لا ی تماآهد ر هلی رتسک
 || هنر یر ەودو ەە غلاب یا مالکلا نت نطا لا او ا یزوساپرسکزءزنه تان الا دلایا
 حرا تبطل اةپ رار دیخ د هچمراپ وف زون لپو اضعب اہضعب مہتاانا لیالا بذط لای د سد معلومات
 || لوشو راری ده ابهیاس هبانطاو ردپدا ۂلرعاشو ہلا سک كي همه هپانطالا نہا رابغف ثدتشا اذا

 1 هباس هانط كج اربصیح اض و ود نوے یشدارک ناپ كاب را هنش اب ك شیرک کر لرد حد هیمصذ

 زا رد ددوهتگر ویید لرپدهسباقنالوا هدنس هضبق قاب ی ؛ییعی یکیدیددندن ناک ئ ءابننم قو کی اودو ناب

 ۱ یل رولوا كقد کو کر دییلب قم كنببخ هلیدیدشن و هل رس ک تان و یف كناط بطلا

 ا وا ك وکر دږلددصم هلبنوکس كن اطو یف تا بایطتلاو ةلندمویرسکتناط
 كاد تلعف لو هنر ول کس یخد منسانعماضر دییطویناسلا بابل نما ايطت وة بط بطب یا باط

 هدن سا تروص نعد ةيطلا نملوف الو تبطلا نم هیاملو هنودحا هبلع تمرکیرلاذا یسضفن ةنيطب

 ۱ هنس نعمت وکه لپوسک ت نن هزر مه اطالار دل اع نل اهتسانالو دفن تروص لاععتسا نالوا
 ا| هیطاام دیو (بییطت ےیل لاق ءانعم ہلنوکس كن اطو یف كنان بییطتلا هزعغ هباطا لاق
 ةیاطتما اس قل وب لنکوکهلبرسک زمہ ةبايطتسإلا . ردب ولقم یرلک دید ةبطباامو زہد
 ۱ هلحالبو یک لېف ناب ویرسک کیا ديطلا راربد خدد اتم هباطتس و ابیط هدج و یا

 ضقفن وبا هعددخ و هلیحر دب © یکنربس|ینهیابسا | یابیطیسلاقنرونل وال امعتساهدنسانعم

 یئعیرو زا بیاطا نمن الفا عطا لاق رددیسعچ كييطا بہاطالا زد لکد هلوا رسا باده
 1 هکر دهللس لوش هلی سک كناط پیطلا طلا روزا ب اطم :نءلمن الویدتبا ماعطا هلسالعا لنتنا هود

 هل وکسكناطو هلبف كره رخه نابیطالا نویی دوو هارو کت لردلامعتسا ی

 بیطلاو باطلا, هنسسانعم هح رام با ہفیطل ةليعف كنان ىم كي ةبیاطلا ردعاجولکا
 زلپدشیا, هرج دم هلزب لا دیعنا هی ابهر دخل یسهلج بیطااو ہلنوکس تنایو یخ كناط ٠

 نیرع ندنتهچانایتعب ردکک وکن دنننچ ره لصا لزب نعلا دبع نیر عی نعت باطلاق ارعالا لب اقم

 درگ نص اعتنب مصاعما نا دیت عج او رد صضاصلا نان مکان ناوہم نز,نعلادسبع
 ردیعج كفرع و e ولا نسح یش كنابو یمط کیم قارعالا لزافمو رد باطلا نب
 هیامرخلواهکز دهنسانععیسامرخ ہنیدمو هنس انعم رخ ةب اطلا ںدقلعتم هنسهلکلباقمباطلابو

 نہع قذعوردغونکیاندامرخدیز نا قذعو باطناقذع یزاربد باطن اب اطزو فاظناقذج
 ہلیدہ دشت كابو هلبع كناط تایطلا بد هنمقلاصافرخ ہلنوکس كز بجھ لاذو یز کت ہال عم
 ہنسن قجالو تحارہلبنوکم كناطو یت كيم يا ةیطلا اد بیطیا بایط* شلاق كو که دایز
 یلعفهلیصف كفلاو هلرحض كناط یبوط عتہرمشاذا سفنلا بيطت یا فیل تن ںارشاذھلانب

 موضع لامر د شل وا بلف ەواویسان هنس اتش تلودو تڪ رذ ذوخ ام ندبیطهرذوا قزو

 كجاعاربهدننجو ءایلاب كی وطلفنالو توقع لاق ةف اضالا ا و ط و كال نوط لاقي یر وا ن دن غی دوا

 || د دیم السو هيلع هلا یلص ك اوسر ڈٹدممرزوا یز وتش هلبنوکس كنابو هلیخف كناط بط ر دیها
 تب اطیرلکدب بدا فن هپ نبط ارا رع هرزقا ی خار ضم لمبا زد هلسانعم دمرکه ليم تاناط ولا

 سس

 تم سس

 سس سس
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 | تهیه تالطاس الا اکا سس چک نداعویرهدبیا

 ۱ ای صوتي یا هعجول باعتس,نالفلاتفب قمر وم ینا رد اض یسعق كناود نوادرد |
 || بارشلاقرهامیا بط لف ولا یا بطلجر لاقبردهتسانعمماعهلفف بطلا نادل صو ا"
 | یر یردن زرد كکشم نوجا نو سم ربص یبوص رولک دز دصم بطو رهاسهدعاجب نم :
 کل ددش ہانعم هلن وکی كناطو عف نا ,بیبطتآ تیبطتلا هنطا هافسلا تببط لاق هتننانهم قموه ا
 43 . 207 ةناطلا ندقلئرا نیوصاهدوع نالوا هد روا لوا یکشیاو هتنبط ۱

 , || هیمسک كناطا تانطلا: یاد نوسم یضوص راروف یزفرا هنزردلکنس هکر د یزدیژادقم

 || هدموق تالذکهلب ٹانک لم كناط؛ ةیطلا: زاربد ہینشن نالوا لب لوب هدتل وو هدم ودا هناطو رواک جا
 ۱ دو یم ببطاا. چرا دم3 هنس هزاپ زن زؤا هطو زازہد هبهنسن نالوا لوی لوبهدنلوو |[
 ندتعا هش كنوک نکل علما ںوک هک کرا لاوہلَوِؤاو وَ دو ید یش عاعش بطو یھ كتابو ||
 | تعبطلا یزاوا كرادت ضرر 4 هلوصو كناوصهل نکس كامو یعفكااط ةطبطلا زولوارغاظ ||

 : یتفو یعط كارو كناط_ةبرعآ 1! ءام ا( بطن ظن لا كلك ى زاوا كنو ص جرحدنلا نزو ىلع || برع
 شو جو یا لاتین رخ را زباد: تەل ہل نوک س |0 احو یر تکو || ۱

 5 | ملا نیش یا دب رسطءامەلا قام لا زونلوا قالطا:ؾخو نس ہراب تولبو ةقرخ هعطف یا 1

 ا هکر دهنسن لب لوش هلصعفد وخانو یمن كنالو یوکس كناحو مش كناط ٰںلوطااو ں)یطلا |

 | ےس چوس املا زرد نسوبہدزاتالو ضفباکآ هکر ولواهدنزوب لزاوص |
 | نوط ناسوب هلة ك مالو تناطو ىف كوم لول ا: نيعلاءاملا بلعط لاقب قحنوظ نسوبوض |[

 لا ندرورست دش دوخارو ندفوختدشاب رولوا لصاح هزاسنا رد تفخر هنبتعف براماا راکب برط

 رنک برط هلبنوکس كناطو یرسنکتهزمه" ننارطالا مارا باسلا نم ترطب بزط لامن |[
 )رج بار طلا -هب نرطنلاشهانع«راکنلا نزو ویلے بڑطتلا هبخهیرطالا |

 كان یک را یی :تزطلاو بر افلا ىد او الوب ق رفتم هلبقف عم تراطذا تراطآا:ھنگچ مو ٰ
 جن عا کج وک ٹوک یزاوا ہل الوا لامعتسا ہدزاوا مکے تبررطتلا ر رطتلا وصف لم ||
 دی دروس یک هک نفاه دوس هلنوکماكلازو یقف كر ا ةنط طلا "هتس انعه ۱

 هلک | تب وضت ییبتفش ی عب زولوا هلئبتفش هطرط یذعادزوبا اهاعداذا یرعلاب لاطابطرط لا ||
 EEN نس انتم یک هلا ہروصقم فلاو یرسکك ی٥ یزغعو رد هطرظ وعد نالوا ||

 ۳ سم کا هتشانعم لیوط یدنفع نوا هلب دیدشت كا وول:وکس كنازو ییضكراط ||
 روڈ نون ایک د ل کاران ناول رد هدر وصواهخنزوددشت تنی |

 ۱ لالالا ٠ الط ءىشلا تبلط لا غ كاب دەطظبتضف بلط بلطلا ہل یئاوادز ضس کر ناخ ||  تللط
 | اش هلی داشت قو نیا کرم 'تالطالا زالو ید يج كلاط تلطو ا | ۲

 ۱ لاما نزول ۃملاطما :نهاعهساو مش اهنبلط) ادبع هنمو هنبلطا لا لافتفالا باب نم 1

 | ةبلطعلا "كابلطيرخادمب هرم ملکتلا نرو یلع .بلطتلا )العم اذکبهیلاط لانش كعابلظ
 | كلاطو یر ره .یالطاتا قطر دبا اط یا گرد تن لو هل ریسک ك مالو یضه کلا
 نو هل مانس احسا و َبلط اعهفهسا یادبلطا لاقب تمرپو رہن بولم كن ہننکوا لینوکس
 لو ARERR :رواکهدهنسانعم لا جاتحم هبلط بالطاو کمر وت رب یجاح ها هلمهم |

 AEE لوش هلك ك مالو نمط ك .ِبلطا ا بلطبالالنب لودعبادا الا بلطا |[
 2 رر كم تولظم؛ںؤنا وا لامعتسا ید ودب :رغكنالكو هد 7,

 نالواع دیت اتم قزل دا نک وک جاغاو ییا دا هلې بتطلا

۱ 



AA 

 اةلہضان در ہل ف عاام قول کد دار اتعا نالوا هنس هرابلأ ردوو یراشغا و زدفالصا ندشهفع ۱

 دن واكف فشلا رضوی دن راتغاو ردقاعطقهدنفورعودلصا كونا غمز زردی |

 کل زید هک یک ل وش بر مو را, د ی داع یسلا هب رض مور درب اچانک لر دهر ودا وپا منش راقب
 هةل داهوا یک ونا کے ینعب برضماہنممزاغ ةلو زہجتن اک اذا هال ل وتر واوا تالباهدنا |

 ةد ریا مظعلا منا لاقي ردهئس نمی وا واک لدا هلا نېم وهله ءارمامرازم را زمقح كلبا ندا

 انکی FE alk هکر د من ل وشها بن وکم ل داو ی رسک كمف ک كيه بارضملا جلا شوم

 ہو وشت راضو هل وا وجیر اشا اندام ل وشب تراضا نراضلا: e یک نالوا بر

 اظ لم ولادت وو صودنغاص تسلط کرب دهه لوشوهروآ نکن خاصند نکا ۱

 ضد بی ملا رداک "ومفب نزوایرافوار اف هکر ری دهیدنمکلوش براضومل وا شوط |
 رلرقف كاز وی ضد داض ءانر بضلا لری دهنالوا لغو هنن راحوا راس ,كلذکۃ لیدم3َ یس رسک ك ئارو

 لوش لوشلابیرض رولکی جج باز طلا راک هدهنسانعمللکشولنم بی طو لرذ فن لطو ۱
 راربد هب روض.ناللف یاب دەز ددلبادججم نیش مہ لوشو ہلعاض هنَدِوِإٰئٰطما نیم راز دةدوس | ۱

 یٹوُم یطعب هکر ولواندن دوس كن هودهقربالا زالو لوشلا بر قدا رابطا ةن انعم لاکا ||
۱ 
۱ 
۱ 

1 

 هک هتیلسوماب ال مج امر کو نون خاک هی رد هنس انعم .تحیط ناخن ورک ةیرل مو
 نیسو ہلبعض تانک :سونو نیو ادوار ون ون ےک رو ہلمالرسکونبس مش غ

 زس هل هموار یخ كز هجم نیغ هکر زد هابط کن یل وانی هک نی وشو نده هه

 رادقملوشژر ؛دهببزطو ردهنس ام تربط یک د رض یز یه رانو زد رسک ك ن هو اخ |
 دنع ل وش یسهلغو یسکناقزذندب و ی دق بیر ذکر ونآ وآرانشخا هد رب نایک هک | ۱

 دبی یمطو لو د هب رض یخدەنلورؤالعاصو رد ندنلیبقە رمی خد هج و هسالوا ر دقت تر زوا |
 ۲ ۷ ار کا اه رک ندنا ی ید روئلغبهلبار فولرش و دهرکضندقدلنآ کل رد قو کوی لوش

 یخضافاض يتلا او هلم داضا :بناغتضلا زۈلک ىج كنه ضد :رشک لا ترا فلا ۱

 هبفضلا ثلاتلابابلا نم بغض تیغض لاق هتس اف نزا تو زض یزاوانش وطلپرسکت نیغو |
 راد ضن رح هر هدرخ كر ابنهش نەن كسی افض هکر دنر وع لوش هلن وکس ك نيغ یقه اض |
 لردباظاقسا رزلواهاک نفرخرخآ سا اززیدنلوا ط امضا نیسیذنا هسغض هدناضا هنو ۱

 نالواەدؤمرفو یوق :نابوضلا لرد دژب ف بوذہا طافسا نفرخرخآ هدنربفضت قفدزفمکک
 هکر دنا لوشهبدیدشنو یف ك اهو یعض يه هلا درازا یخو یدخاو زا ی ۱
 یه ضوط یزدنوکو یاب رکتلا نزو یخ بیهضتلا بیهضتلا هنس انعم فون ید
 نالوا مع دبطرغ هلی رسک كابو یف كناط بلا (ءاطلالصف) ردکیزسوکهنئآ نوا

 كنا و ی رسک ناظو عف كن مه ةطالا ثوشلواهمرولوا ہدنفا رب دم ۱

 لوقن یفژزکعجج رد دشن كانو یرسک تا طو یف ك: هزه ءاطالا .یلفعچ كي 3
 لوش ملا نزو لع تا طلا كدنركوا كداب بط شعب غب ا تا

 للا فو ردزاتفل ملا بطلا خلاب بطلاو 2ع اہ بطلا یشرود هبط لع هکر ددننک |
 لود خذ بطاذو بطاذو هل اس هکر وک كيا هاب بط نعد كينيما طف تطاذ تنکنا |

 ۳ لاب راز دید داع بطو لحرابظا لقب دز دید بطو ہلال اکر

 للا نم ثلط لوقت اک ض رالا تر ضەلم لوفت ںولک هه هنسانعموغارق بن رش و زولک ج | ۱

 ۱ دبی رضا مرک ن اللف لاب ردهنسأنع« تعطل ىك کارو فدا رضا فر ضلا ھوا قوس یضءنو

 ۱ مش ردتفل حد نون ملا رذمیالمہم نسوملمپم ءاحو لو ر کک س اغوا ذ هللا چ ءاز ؤ ۱

 ےک



 برش

Ki 

 اناج قرصتاا ت زنم لاب رولک هدهلسانمقمچاقبوکر واو هیلع رد ادانالف دب ىلع برضا ۱

 ۱ برضوز دهزاهج ن برش کروا دای بولافولصا یاب بو اق لالا ہود دکن ین هد رفنيا

 1 عو او اسم رر هنیرپ ؛ ناو هنس نهم یفیفح بد هد همدآ بد هننا برضو ||

 كغايفيصوو هرات وارفسیا اب ضم مهر د فلا ین نا لاعب هنس انعم بس كبار فس ءاراو |[
 اوقکهب اب رض رهدلا برضف کا یک و فصويا الثمهللا برض لاقي ر واک ید هنسانعم ||

 ١ ا رض حساب نضلاقب قلت !هلصف كنار ول داض ناب رضلا ناب لا بارض هيفا ال خلا برش
 سض هک اب وکر ډا بلط نفز ر هکر د راش وف لوش بږاوضلارطلا يدلنا تح ارج كب هراب تھا |

 | یاج جولابرطضالابق دجاو نعم بازطضالاو هلص کي ار ویمفكنا نالا رار د یر ا

 كمرتس هدان ننالغ وا هلدیدشت و ۱ ۳ :ئومەلیدم کل لا و ہلیضش لد اض

 > وب بولی راپ یراغتوذندنکلر “ین نع هقنعرمصفو ہطابا تقنفناو ن“یا یب واصلا بیضنلاش

 ديیِضلا هلوا نم“ بول وا ولی وب هصف هکر د هنسک لوش هل کا وا داض بضاضلا هسااصف
 لادربدعییصاناحا ید روف ہلفر هک دهنسسنرب رول وا هلب ر وان هل رسک اب و یف عداض دا

 كەنکر هیت دلداض هبض مکیبصلاویبض لاقت هر دیه هيض هيد م ركنا نزو ىلع بدبضتلا بإبضتلا

 بونپا هب وب رک ږد تولب رله ډاض هباضاا | روف «لوبفهکد درومد یار هضوردی سا
 برضلا جك اض هلی كد اض كلذ تابضلا لربد نام وطاکاہ کر اباق یکن وتوتی 7
 0 هدندویرپ وین بابل نما رضوی طب ہیر لات قمروا هلن کپ كار وی ل داض
 لاقب ر اکی نی هنس انعم كا عنموق ر راء ءاغتا فر اب ادااب رض ضرالاق برضلاقب راز دید

۲ 

 سایلا ہلیادجی نیش وەلنتف شاو بشايدق رعب ةن الو هبف تب رمضلاعر واکه د هنس انعم تسد

 1 دریدخد هرو! !فیذخ برمی ردشمعوط هلی یے نم ینالغوا 4 الخ نع رد هنس انعم

 أردندنیف قتل, اردصم ب ر مهر دلاغب رونلوالامعتساهدهنسانعمهکسورولکه د هنس اندم
 را ہل ۱3 FEE ERG EI روع ءام کین

۸ 

 5 قمراو هیشیدكکر املی رسک ل داض باربضلا یدتارب ًانرھد نداوح شعب ءاضقلا نم یف

 ٰ | یا هلی یف لجرا برضا ا رح یک بارضالا رد اندر 5
 ہنوکس لا ہامہمءارو هلم مم ءاطیارطاو قرطا يا تربضا لاش ر ولکہدہنس|نعمنوکسو هيف ماقا
 ر بریا لاق رول ڪڪ ید هنس انعم صار عاو ارب ال دنکاسیا یوم تا لو ونو راربد
 : | ةفالا للا ل حرا برضالاق رب د نی هکمکح هنس د نکڪڪ زا مو دوضیعایاهنع

 ۱ هکع|حالصا ب وکید یی انو قمر دق بودی ث حل وکس كد اض و یف کہا بیرمض اہ ربضف
 | رونق راغ ههنرزوا هک ریه ل اهن لوش هر مو هطاخ اد آب بضم اداه ا ب نم لاقب راری دید

 ناغبق عشر واہ لیضخ نارو یہ تیم ةبراضلا ار دهنلشبا نی املا لمم ل ادو هايج و هل وند اجو

 هع وا اروا هد هدنس هد اب ووو هب هنسکرب یی هنیسک رب وزله تيش ورواه عي هدلاجاذاهپ راض

 وزا اد عب ال الو رک زن انک چ بار طا ام مهضعإ برض

 1 هکز دا صای هلی كن ارو لداض برضا دنبیلالت دنسیلا لیا دنسلا برطضم ثیدح اذه لاق

 0 3 لا برضتسا لاش قل وا یوقو ضصاب:لاب برسا رد زر :اج ین ور کد وایو

 كکرا کو یدملید هفان ءودكکر ینعب زنعلاسب بہاول ملا قوام هلوفکا دهوا سر اصیا
 | كناروبنوکس۵ داضو یف کیم یز مما هنینا هم لافتا لاج رب ندلاح رب زولوا تم دیدید

 | عسا كکرا هفانییعو اهم میل الا تنا لقب با كکرا یشیدهکر د تقول وش هل رسک
 8 ی ہدنلحعرتحنورد الف یکن اکم یم زهکېدل کک دنلامز



۸۱ 

 یقشایر للبق ساب دلا اه EFE اص لاق كشر اھل دوك كا و یت دا :بنصا بلصاا ۱
 اصلا لحز نالوا مش هصت ك ةزمه بالا اه انععهلص كن اهوداص هب وس ور فلا وا ۱

 ندنسنحهودو ردو دلواتب ومص هدنولیرلکدیدابص هرجو رج هلیدمكنل او یف ادا م

 ضا: یراعا ب ولوا یر هرقیراجوا كل رابق قب ەش رافت رخ دنتف اب لئ هکر دو دوش تلهنضا ||
 ہکز دەودلوش ناهصیدتیاراضمب ہلوا نؤللا شا هکر د ودل وش هل تیم داس قال هوا |
 لداص لابسلا بهم ز دیا تاعضومرپ دوخ اب زدیعما کز ودتاکرارب باهصو هلوا بوس هم ||

 اونوکب !ناوداک الادوس و لابسلا بّهصءادعاللنول وفن ےېنافر د هنس انعما دعا هلو کس عن هو ی
 ڑ زد لاسلا صیاد هد هس زالوا یک ا قی راقُب غي ىزالا سواد لہ ینغبا ٤

 هدنوزلانسلا تمض زد اغ یت وه تاموزوز مور فا دخااغ نس ہنئاط بنک لص اوب
 کردیا كر هلص كد اس یبص یدنلوالانعتسا هنورغرف ول املا کیوان

 هرءدلصاهیقف داش بلا (داضلالصف) زدندآكنماناب کلهر رم هفت
 نولو نقر ین داک | اتاغزرر دراک اک ادکر ديما كر نضر اتار شاور دهن <

 ندبضییعل بضن ىع لىلا ق DIE لثفر وک یت تالا قالا تانکفلا داش [

 تاضلا ی غالى ھلو قو رات روا وک اب ار کا تار دل ودل عقاب
 از ور دپ فلو یو نوشت او 4 ود ناک ذو ضا تحت لالا قر

 یالوللا باب یتا بس نقش رواکددنسا ممی عاص قا ضر (وضالضالک |
 نراتمر قا ةر زو اكلم :رکض بویق عامر شاتر رر وا یس د قاین اما نیش هر

 تورو ضا اظ کود هکر دضرع بطور دیتا دخ ودق ٹک کر ۱
 هال تو نال اتو مسموم یخ لر شرم اور 1
 قل واولناق ورد رانا نال وا ہد د س دد تاتو دلال هصارخ دنا ان تان نم |

 ك العوا بت تماس عطر رتدهنش اھل وا کئامر نوا واوا تاك ندنتانع«ضرخ ا
 ردامدسد' كا فیخ حامد کودتا كغاط رابض وزر دید هغ زاب یو تلف ڈنر"

 ۷ رم كان وفا تضلا اعا دالر ىمي بض بخل جر افت ولك شام کھو ||

 قافلا بالا اا تو مالا بضلافت ر د یساخ كنم او ضو تل یصخشرژوارسو]أ
 2 ا ا قفقآ هنر کل ةر نته "بایضالا اسیا ||

 تا لاش رد تاجا سد هک رک یب طض نالوا ہدلفو ات ی ا باو دالا لاش ||
 هضن قام لع ضا لاق واک ةد هنشئانعمت وکسیدنیارایضعب و را یا هبلفلخ عن || ۱
 ِبابضا از ز اکناذا تالا نر ERTS راضنب و اتا لتختکم دا[ 3

 ۳۰ ومالا کا نیمه بها ناکفاناهتییضا ءا وتلا اد اامددشنل یه راجو 1
ARANو ۳ وہا لاق زار د خد ەت واق وجبل تاب  

 هلت رس ڪڪ كلاب وهل ڈاض ةبتصلا اتو بضا لاقت را دام یتا

 ماندا رد ویا كز کاله تو لصاو ببار یا ین ضا لاقرب : ۹

 دولکیج كةسم کم تالاب ق وجیرلکهبعف لذا ضو نوے دشماب ۳8

 یرسک ك اب وع كب دالا قدلزا عقاو هر ر ى وج ى زاك تن کال د قانعفو ہہ ا

 .ش راحهیالوا تفجر شطر وم ضاک انکو درسا کیت وفساد |
 ربصعلا بضلاشس قم وا التمدن رم هود هلن عف فا با چم نشو سز تمنا"

 یہ ا ا

 سه

 هه جا و ےہ

3 

 سس

 | بضلا هل واشلوا التمش ةر ا کرایا هود لوش زتشف تالا حارا ناتا ی 7
 چپ سس سنا

 ر اق ا : ۰:

 بنص



 بوس

N 
 ہمہ ھم ہہ بیس

  OOTYیلدا بلصلا ۱

 نیا اا صتهبلضلاش اتم تیلضتلا | ینا لا بالا نماد اه لاق قصا هلنوکسكمالو
 اک !یراطظن ہک ج اخ رسک كمالو قفل داش تل بیلضلا قلا عونج یف مکیلصالو لا تن لا لاق |
 تالطصالاو ؛ او تاب نالوا هدکک ب یلضورولک ىج ناسا نالصلاو هلیض كالو دا بلصاا زرباط |
 یف كم نلصلا ن وچما اعایهنساو قمر از قمراقیح -یکاتال وا هدکک دلبر ن: کا اطو لزہزمھہ ۱

 کت سنا حلب رسک مال بلاصلا تلاصلا رولّوایشقت ةن نیلص ہدئآ هکر دز لوش دل ك مالو

 هیلع فول ا تدتشاوتمادیا یابی یا6 تیم لانش زرند فان هنلباقم كن ول

 هییوکتش كناهو یف ك مالوۂلداصا یہلضلا یهلصلا هلناهبلع رج تزارح هنن رزوا هکر دهنسک لوش

 زدن ؟و«نانلصردنوحا قالا ءا هل واد د شنو یوق هک رار ہود لوش هلناهروص ةءفلاو |

 واضعا رت شخ اطر ونلواذاضنا ندمز وا یز وق و نداد رخ ةکز هتناقر فز تسک دا بالا تائطاا | ۹

 قلطهنسااتعم کر یغابص ندنکی دید زی خاص كنب رهووج الاغ ردشعا ظاغ تو ییار سفن هلکنر |
i یانشسلا اصلا ردشمزوین نیلکاللغصو ولادت یرات کت ربد ید غذا كما غیصدک الاحر دشا | 

 نصاب زرد شا تالواولکنرلآ وش یدتازایض هب تآنالواولکنز یر ؤط هلا د اض رسک الذک 0ٍ
 درو لكف كدا بوصلا ردهلب 'و ینر ید كنانص ابلاغرولوا كع داس وسى اتص هلوایزالرف |

 تار , نع نونصو اطخ یل ءو نعد لاغر ولکه د دنن اتهم تباصا بوضو یملوالزانندکو ک | ۲
 قرانا لوالآ بابا نمب وډ باص لاقو هنسا-ن-لوژاردزدصم بوصو ندکمودنک اطخو ١

 ییرسک ابو ف كد اص بیشلا هاتنعم بوصتلا هشنلصاهرومغب ناقلزتد ی خد طلاہاضو

 ]نوک کم یدوقشزابیآ توصتلا هنسانتمتوضوذواولرومغب کر ول لوش دیدشنو
 کوضلافا زار وین لک اشا ومنو تصاللافیآ هبوصلاغ و *ینلاباوتسو |] ۱

 ڭا بونقوط بوواو قوا هی كنا وی و شوک عبا وی یخ لد اض ةب وصلا ہضم ئادسأز ۱
 رزاشن قول اوکسكنابو ف دام بیصلا رم لودضفیآ ةب ويصب رشد ها كالام ۱
 وب ئالم طوطا مه لا قو هباصا قنبضبصب سطر مهسا بالابر ۱۱
 ةددلویاهیاصالاف لول ز تاک کنهزمه ةباصالا رذیا ید ثباتضا ا :ولوازآ فد اطخخ |]

 ہوم باضالاش زود هد هک وس ناوصو ةر ص هت اصا لاش رار د ید هوا هدز تسمو

  ۱كيە باضلا ید اردشربا هتدغاکن اشد یوا عن س اطر قلا باضا لاذزار دید كف ر کرا هنا د یاو او

 تا اما تن اش رود باس هنشءاقرکش یخو نکن بتسقو دن یالواهدز ته یوم

 نونج هقاطلنزولعتب الاول وتفغ ون دنلةعهکرآرب راز د یخ د هر هنسک ل وش تب اض موزولکی خدهتنانعم ۱

 كەر لام الا هال ی اقمكناطخ لکل خاص تالا: نونا نم قرط یاب اضەلقغ یف لاقب

 ییععهلعف تاضتساوهلةف بونصتسا لاقب قلو قزز وا نا وضل زك ك ناتو  OEلدل داضا

 نالف یل ط تا خد لاقب و لطمه یس فسا اچ پیرو ۱

 میر ها ةبضاا یدشاکودزسب اسح ىع هل ځم یا ةد نی هب وصر ا دلااذاف ۱
 زلتدلوا قف رزرو ایس رمه كبناضمبرع هنئاظور واک یی كسب تاصلا زوشزباهزاسنا

  ۱رو بوا مور دراشلبا بلق پودا ةببشتهدئاز فرح یدبلصا فرح هک( وکی دہاواو یا کنول | ۳
 تآتصلا راتکت یصمهلبعض هلداص و ىف كيم ةبوضلا فوضلا دئنرزوا لصاردشموامج یتدهرزوا | ۱ ۱

 و زابخ یا تابنص موق لاق ادنسک نالواراتختو هد زکه دید شن كنا وی كاد اص

 ؛اوصوةموق ةبابص نوه لا اش ند هنس انعم مقص زد دشته دینا لو اوو هدل وا كناب و یعض لد اص

EEE ار بالا ر وناواقالطا دهن رایخ كەنت ره هبابص ومهما یا 

 ا



۷۹ 

 هسانعم رش £ جوم بال ایرد هی دیدشت كام یکسر والو یداو و توص

 هجولا یوزت هی رضب انءاخلامس هلوا ین (هدانز هکر دد وس لوش هلنوکس تنارویفهلداص برسضلا برضلا |

 لواهکز بد هغمص یزمرف لوشوردہرزواروپزەیانعسلنبتضف برملا رابق صاقن یزوب قع |
 | رولوارد وا رد یاب یداکهبرصهک نواواهاکو 33یدجی ادا سم هب ةب دنهلا زرد تع كنجاقا نالیغم |

 برضا رونلوا لکا بولبر ودم لوا دنا كغ عت لوا هکر ولوا هنن نک رکبو ےک ل اقتوطهدنا
 نللاتب رص لوقت هلکعردنلکا رولدیشک اد وس هدنا هکر داق ل وشل خف ك نازو یرسک قلم
 ۱ کن هلمهم اطول فلو او تبطفو مح ہک و بتفاشهیف هجا بطولای قاتثلابابلآن٭

 نیرصلا. رار د ید هکعاسبح لو برضو راروق دوس هناكنا هکر رب دةکشم لوش هلن و کس |
 هدنرمسقت ہہ باس چنرش لنهربحشو ردەریح یلعف نزو یه صف لو مانوکس كارویتفلداص

 | ینیدلغاص نوا یریغن دقن وق یدوس تنهربح هکر رب د یر بم همر نوصک او ردشقبارو رم
 لاق لقب ناربد ںربص ید کب اندح سج نوا كمع نالغو او رولک ن اد وس ن دنس هع ندنهبج
 ثعصلار نجی نادازا اذا كلد وتدحمالام وب کی هم ودشاتحا ادا وهو ن٤ یبص)| برم زض

 لاق راریدهشْملاوه هلضف کند لاذ لود هکر د یلباقم کاواذ ہن وکس گنیعوذنایتفۂلداص |

 رهالاتعنص لاقب قوا .لکشم هنسنرب لنت ٌةب وعصلا رایدنن هستید بعصم هنضیب ندلاچر | ۱ ۱

 لکشم یی هتسنزپ هل ار مس کح كن رمه, باعصالا :اعتصزاضاذا سما ا بالا قم ب وعص |

 ابعصراص جی لج هسسع ملو هکرتاف هن ڪرتا ذا بعصمو ہد لیلا تیعصا لات ار:
DRL ae o hallî oa 

 ةنيتعصلا:نإلوآ كچ وک ئ اي هلان وکنس كنیعو عد كنونو داتا تسلا |
 توریدلاق نر تر رواد رت هدروا نازوهنجرحد رهف كن ونو وک نت ام

 كفاقو لداص بقصلا اس 7 رّوفواھطسو عفراداةدب ملا بنعص لاس كم |عطقرو
 هبقفنصبقحار اس ثیدبی قو تبرقیا ميازلا بالا نم هوا دتبعصلاقب فور

 ہا نوکسكفاَغ بتصاا. ب قاچا بة مف دن مال قایفتن د نقل یک كنم كنهرمه باقصالا

 زولک ج بم هیت بوقصلا رولوانزواهدایزبولوا هدنس هبروا كوا هکر د دوعلوش 0
 یهوبدپقصو قالا بالا نءبقص لاقب زر دەغمز وا یبهنسن نالواولطیبابولو|یروقبقصو ۱
 یقعج نزو لع بعقصلا رایعسا تلغاطر بقاطلا لوا هدومرفوولط هکر رد هننزو|كنهنسن | ۳8
 یکیکهغروکوانالواهدهقراو ہنسن ناف هلن وکس كمالو یمن ك دابص تلصلا هنس نالوالیوط | ۱

 هدنامص ردیدآ لرب زب بلصو ةبلق و باق لمر واک وچ ةلصلا هلو کو زود کز ربدهناکم لوشو

 هفا بع مکر رب د تاض د هبسحوردب دآ ربو هدناب اع لمر لد: د شن كبو یتخلداصناعصو |

 هنسانعهد دش قاق كل د کک لر جلب ز سک مالو یف ل داص بیلصلاو زر درازاهیاوقت

 ناش كلك ہلی5 دناص هالضصلا هالصلا ردهم اعد يدش وركه دیدشت ك الو ىم واس , ۱

 بلصلاقب رولک هد اتعم قعر وقام رخو انا تبل لاقب تقی نیلضتلااةبالص ىلا باص
 + دلکودر کیپ زن هني روا كنا هکن 2 وامرخ یروق مالا کو ملا طب بلصلا سیلاغلباذآبلط 7

 یعصلداص َةُبلَصا ةسلتصلا هل دندشن ك نهب ۔وتفمفاَق وی كير رربد رقصمتقولواوندنوساوا مالم |

 ۱ هلواشملب هکر دنوکل وشل یقف كمالو يض كرم بلصلا بلصاا یاس هلبدب دشنو غ کالو | ۱

 ۱ ندیسوبهنسانعم لج یا هلیعبف كنیغو یم کیم بد بعصلا ةف نال اصن وت |

 ۱ یند هغایف شڪ رس هلاکت لاسهایراوطرو اسعص هاد خو یا ایا تا

  Nبہم یا یمالاعبلظ بمضتنب لایق تکی کشم ار زس کس لات تہ |

 الو د اصبایملا نونیسیایلصو بانصم نسل 1۳ ی لو یاب ی یبصل ۱

 تبنعص

۰ 
 بععرص



 بص

 سس سس
 سس

 ےہ ہے
 ےک

 یت كةل منم ءاظ بلعطو ب بلططف نلعطل ا هالع اذا ءاملا بک ناسا زرد ب اعصا یتزهفعوط نسو |

NA 

 ون الف ها هلبض كذداص ةیانصلا قانش+قشاع یا تیضلحر لاق هنسک نالواقشاع ڈا

 تب یشآذا املا تباصت لاقب ك مچا یب وض نالف یاب لیعض تال وا ابو یخ لد امص و كلا - ابتلا

 | یتدهبوصنالف قاب هبیصو هعطور ندنشروسهودان ندذتسر وس تآ هلی داض تنها هتانص

 | تدل( قو هفناطیا نیلا قم ةمصثضم لاقت / زرد دہ دهند د هچکو یکه باص زربد
 : ہدشیرش ث دح یدعا هبلع هللاذجیریرهز صعب باقر کضعب برضبابصدواسا اف ندومتل

 || زولوا مقترح هلم دقة وص ناشی هننکر نال مرق هکر دو یهمج وور ددوخ امنادبصبط نالوا
 ۱ عدی رخ یک یتیالواییجلذ ایوان وایت تاب بم زا ھر جد

 ےب اس نیز ی ہے"
 ۱ وب شن اقا یدنبازایضخو اودبیض یت ظن ن ریظو
 5 ۱ تانصالا تیاسصالا هرد نالوا لصاح ندنسدنفآوص هلنبتخف تلضتلا زرد ید «شفصع صلاخو

 . | قمه ىا قلا بطبنصت لاف كغك لوا وع نتخفإ بصبصتلا .زولکيج هلبقف تاءهزمه
 | سجو: باص سج لاق نالوا ەر: یو لوکی كانو ىغا تاضنصلا بهذو

 راهن وكى ەز داوي مچ او ضالوکج وا هک ر د هب هود ل وش هلن وکس كنم رشک دم ,اخ

 | لانقن كا تبحلابجم هلبنوکس كناحو هلي ك داص ةا 'بلقلا لع صابصب نسخ لاقباک
 ۱ اان هیعف ءلداص یبا ا یک ههفهلهرافر واک خدا وج كبح اص ود وجل ہیک

 کار ل فما ئیبن هرخصلا : هنسک نالوا تبحص ھ .بحاصلا رولک ہددنسانعم ںاحصا هب امو
 ال انوکسوداضلا ےب .نابععلاو عایحومیاجلثمكاذک جذانصلارسکب باعت او تکرو
 2 کج اضاب تاعالا مج تیحاصالا خازفاو خرنکب هک عج تافصالا ناش و بناشک ضیا غجج

 ]| اخ رم هرزواهچووب ندب لغ یدلنید حاضاب بونلوا خر یدبا یحاصان ہدنلضا رار د هدنلاحادن
 ۰1| لایقب قلف بج اضهنیسکلاب باحال ندلکدزئاچ یا رداتملوا ع امسا

 ]| لابقت رزید باعىن هفلوا عبط ورک ندکلشک سو انس ابطل امج یا یڈلادت صا
 ]| لاقب رولک ہد ەنسانغم قلوا غلاب لغ تم باععاو اهتوعص دعب داسقنا ادا ربعبلا سا

 ۲ ۱ 7 و ہدنرزواو رد هغمو بلا بویمز دیک لیق نذنرزوا كمولط باصصاو شا غلباذا لیوا بعضا

 ]| فذ وپ كيوصوهرزوا یزو نیتم ہللانثمءانو یرسک جو یخ كز هلم ې هاج راربد تبجح هنیالوا

BETSزہ سش  

 زہ کم

 ۲ كاتو كنەزمها .نراععتس) رازبد نسوپهکه نن لشب نالوا هدنوزواوض ہلبعضو ی ك مالو

 ا ةًابشمأ لیٹ لكو لاح اصهنلعج یا هریغو ناكأإ هنيععتشا لاسقب تالا زن
 هلی رسکت ناطو کن رہ یاعطصالا ابد هبحکتسا هوا عالم هنهساربهکه سفره دو هنت ا

 لاعتفا انی دبا بص ا للصا اضعب مہضعب به ایا م قفل بعطصا لاق كجا تبع هل رب یرب
 هراز و ةلادو هلا دو هیاظ و هیاطو هدانضص یرتواندنعددلوا مالم یعتبط كات ارب ز یدنلوا بلق هباط

 ۳ | هببضا ورازبد نسطصاهدیخصا هکر د ندلخا ویلکل یقنهناسلهک تر واوارضتمهسل وا نر اقع
 نا هدر ذاو بد یدا هد ین داو رد اظا ہدیلنطاو راربد بلطا هدبلتطاو رد بر طضا

 1 رخ

 ]| یراک دمردیک نابق ندنرزوا هلبحف كناحو یم كيم یا زاریدرحدرا ہد رجب راو هدر زاو راد

 - || لداص بعصا لا هلوا لامه زهر ین هکر دراج لوش نجالانز و یلع فلان بالا لوط
 0 | یفالقاصا باصآا :باخصلا مارا باتسلا نم اض بص لاقت قد قبحو نفر غاح هلنوکس كااضو یخ
 ح || قمرغاچ باطصالا ںاطضالا دنمانشییرغاچ ہلتوکس خد یتفالداص ناععل او هلدب دن تناحو

 ۳ | هل یا یذالابطصاماذه لاق رولوا كءدوصوا زاوآ دالا خص ندلاعتفا باب ردەنسانعم



 لاقب هیلوا ضا اص هلو شش زاقریقندکیر یرضاک هکر دز البف ضا نالوا هدنشلا کنآءابہشلا اشا
 ه ڪڪر ار د ءابہش ىخ دەرەك ل وشو .ناول الانعرخآ یش ب ہطل اش ص ایام ابہش هرغ دنبجف

 ہک رد مش سد ەرکشللوشو اوازابآراسقیچ بوغاب وغ اریقو بوسا نال قو غوص« ۱ |
 لاتو ار دس هل عش شد نیر دلی هلت سک كبش تب اهشلا نان ور وکی اند زوفدضام ۱

 بھلا بنھشلا زرد وہ ہنساوا یزجو نکبیکه دانچ نخ اهیفایض امناکادا برج باسهشلا الف نا ۱

 پاها. نابنحو باسح لنزولکیونكباهش نوک كلا ھو لی كن .نابهشناو لت |

 یار نلغابتباغەلنوکس كناهو یف ك نش ا ةبوهشلا هنس اعم ذغنقر روناجیراکدید یه رک |
 د یسکیاه دینا هل رسک نشو یش كی وهدلوا ہل ك نبش »بیشلاوتسشلاا کمرہ |

 سی ٩ بیشموردقمراغاللیق بش یدنإارایضعب هتسس انعم قم هسج وقر د هيا لتعم زب
 .ضاباکآ ردکع دیدنرغآ قل ەجوفایا شعب بیا هضیب یابنش هاش لاو ندقلوالخاد ۱

 رد ربع اش هدنفب سش لوف یخی دروب ایش سار ا لعتشاو كنيلاعتیرابور دلک دل دیدشراق
 ہلرظخ تنه .ببشالا_ندهدنسهلزم نما باش سرا لعتشااربزرایذہٹزد قلطم لواعقفراضغ |

 هنالق تناتلاش شا ثنوم ءاشلا لعف لک تاب نمی ج اما تعنلا اذه نال سايز لع ۱

 بابت انیشهسنلآ ین اب نکا نی زا ةرح دلبلب تنابو تاضتقا اذا اش ةلبلب ۱

 نسخه هک وزن روم ماد دکل | ۱

 ا هلا هی داضو. ہلا فاق  ضاسضتفاو رولوا كم دیدملنلاوف تعي نارب دیدلماشخا | ۱

 باش بش لاق رولک نوتا دیک انس انعم قل هج وف هکر د هفیصرب .بیاشلا روید هما ہلا |
 تیر زوافکش رد ہراغاسط لوشا بش و بالا مج ۔نیشلارئسکب .بشلا ہتئاھکاومو نئ الليلك

EEROنکا وصروآ وا هاظندنعادود هود  

 كنءزمههباشالا نزلا يشو هسآربو سر نزلا بش لاسقن قمن رغآ م کمان زو لع بیش

 رد یبا دن اسشو زن دهل فر هلق نانتش ناش هدالوا باش یا لجزاا باشلا لاو زولک جد ۱

 هللا فرش هبمکجاتفم هک دیع تک ندلاجر بشر دلهذ نب نابش یررو دبلن نب نبش رب ۳

 ےس

 |رضجنزویم لیک كنبش -بضوش)ا .هلوا شلتافوص قوچاک هکر رید هدوسلوشهلعتف كننش |

 ۱ هنسانعمقعهجوقیدالوا کن دن کو و هس و هر نر ا باش لا :انععلی رسک

N 

 ۱ ٰینوخا یتقالخق قو یابی ات اهشا لاق ردقلایراشابزیربهدنسارا بوب ور و نکا

 ۱ بشاومفتشوابنش ہسأر تاش لاج قمدجوق هقشلا۔ ديا مئالبم سا نمو مدن زا شا

 هکر دیجسا كياییا ناملمو نامش: رد یضق نیزادلادبع نیتعلط نیش لوا ہک تنا هدو كنا || '

 رغب یراکش وف بوزاغا یز ندبغارقو ندراتمکز نیش نوک دهد تبش ۱ ۱

 ءوص)ا زرد مکس هکی سطر وي تی ها هره خفوهت مهم داض دی اوضلا (داضلا لصف رصق ا[

 نیم روس عف كءزمهو لداص بلا راد وجان :ناتضلاو

 را ڪا اذازجرا لا ره ترک اد قرا سو تک مہازا بابلانم |
 دنسک نا قوج ییوض لعفم نازو ىلع هلک كنهزسهو یرسنک كم تا ارش
 بصلا هنانصتزنک نا هسآ ار تّأاصا لاقت دنس انعم قلواق وج هکر س ر ا ا

 ىا بصناف ءاملا تبص لاقب كلوكود, بابصنالا لوالآبآبلان . ابصءالا تبيض لاقب وعید

 تصاا ردحت یا لا قند ر اار اب تو سک

 تست سس

 سس سس حس

 تین سو

 مت اس بکس هتک هم لوس ۱ ۱



 ا

 ےہ
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 | بظف كرعو یمن كش یش یش لبعشا نم عمطا لَا قوزدفورعم ہلعم۔ هلعم ط هک ن الاعر |

 ضعبیق اذ دنر فب رش ماشها هرونع ةن دمر دنس كع ومر

 رشد رفت و :وریدهمدخباکآ هد ابد ضعپ هکر رد شلوط کشابا كس الو هکر هل ۱
 | 1 ۲٣ جرد yS زاب نالواهدغاطوهد# راغل تك ك نبش بقا دز : وا همدغإ عدد فال دتذخ او
 ۱ ار دهیزودلوشاهضقو نیشلاز کب تعشلاونفشلا روک بوتشلاوباغشلاوتقتلا

 2 سس تف ورا -یربهرآ كفابط یاب شک ك نبش تالا رو راسخ كرنا ناس |

 ,E رگ ال ناق دم | كل نس اغار ضف کش قتلا :هبقسلا :هتسکولت ون نازو هلن نوک فورا ا

 ٦ ات ہکزونلوا قالطامنجوقالوش ہل نوکس کلئاہلمہم ءاشہلاھف نط عماش ار ارونلؤانیکیئءاکو
 1 نت

 ۳ بکا هسازالب قوفص وغاب غار هد که توکل وش را زبد بهشاو تارق نم |

%4 
 سس
 مسشسسہ

 یفخكنبش تفشلا شا ردیمسا تاعضومز هاتف ران ہو یط نقش ید عت ردیسا لعضومز

 ۱ | زولواكعد ارکنعاتفدکد د4ەیانعموبدنظا بغش وەنسافعمرش می كم طوائیزشملن وک كتف

 ةن وک ت فل او تبوعص هرزوا لبع بودباقلنرح «دامرخ ناف نعدا اللا یلعتعصتساو

 رک نیغو یف ك نبش یفشلاو هل دیدشنو یرسک كتبو نمط كوع تغسلاو ایش كنيعو

 ك اخ رولوا كم دف لا هارد عن ردتفص یس اوہ لبقف لدرغو یز نک ك پھ: ٹشٹئاو

 وک هلن دیدشت کكناب ہدنرحتا آو ہلضف کلزدج ارو وک سس ك هد ناو یش تن

 فتا باشلا ژولواكمدیتهمرابنودوا ردنوخ أمندبطخ قش 2ب نه کشسار ےک وا ی زون و

 قلقوفصو ءقاولتط نالواہدزغآی دنبا مہا a مرا نس تدح 5 اد تالنکسک ن الوات هدنشدد

 1 :ڈکلءزاٹ تمتد ور دید شید وس بنش یدناراضمب هم ام فات فر وت وذ |

 ۱ ê TERT یو زی وش شد ہد زاد شاار |
 زلال مکان ار بزر دنوم ند الک كنبفصا یک دید بش ا ابنا و تانلا قو ٹلزغ اش و ||
 ۱ || تاک کش بنا شودوز زر د4ا نال وا دید شب د هلل والا ٰیدیدشت كن ہذلثم ءاثو ی رسک ك مالا |

 ۱ نوک كواوو یف كنبش ب بوشلا رؤاوا فصتفلتد وا بارش یو سال وا فصل
 لاتق:تطلخ یا لوالا بابا اوشا لا تش لات هتساثنعم اخ قمزدشراق

 زر دوس دم روشها هلمممارو هنتیقف قم و نلالو حالا بر الو بوش

 لا رق تهشالا سرلا تشا لاس قب قلوارف تاهتشالا مارا نابتلا نماپش
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 0 ر غضا مو et هواضا و NTE من <زرد

 یس

 وسط سست

1 ۰ 

 ۱ | ٹجنواذا صو فی ون ملک ممننشورپ,تبفشو ریت فش لات لن رع دتفشو

فت صوضوز درد ې اضافو ناس ميزان تم باش تا اوا
 ۱ | شد اح ت

 _ || ردکمز و از ەكى ر اوط ةا نمم اح مج وودیلوا هلم اح کر اربد هکر میشد دلوش مهم دا ود ابا
 ]| کلوب از باب لری هدم یلص بفشور دهنماضعم بشکه لینوکس ك هزمھو و یف كی جو ||

 1 | رشیفسا كط ومز باغو رد ف رصنال ديما كتر وعر لف كني بغش رد ةفرعض تغلو

 : || فن تاعتلا باش و ہف هضاتشالاتقب كشدبارش منھ ةتغا هتفاتشاا حامل سا
۱ 

۳۹ 
 ۱ للهنسک وشراب لشو بور و وشي وه للا فو فن دق شمش راقت هلیمط كنبش و یضف كم توسل وا |

 ۱ مقا و هدرایشا ضو هک بان ظفا لوش ةياشلا لوا م ا ظنا مدع هدنلعفاب مالک علخ هدنلوقک هدنفح
 || تاوشلا ردهتسانعمندکلورک دّئاثلا زدمقاوهدشالودنهکر دیمنا كغاطر ل وار دشلو |

 1 ۳ لا ,لاتقت هلوا بلاغ هغلهراقهکر دقلف 1ل وش هلبنوکسكنا ھو ص کنش هنهشلا ردیج

۱ 

 تک

1 

۲ 
7 



 و

ame 
 ےب

 زرد انلوا ناوا عطف هر ز وا پولس وب یخ د ندنابتخ وراردبا عطق الوط ہک زد هبهرابرب نونا |

 یرکا بطاشلا هنسانعمنالیسققآ .تباطشدالا راشبایابند اهک چ اغا لب رابهنغلنذواو ||
 ده کرد زالو ل وش د للف اف تزاط و یم ك نبش هفیسلا بطش ةنسانعم لث امید طلو

 كنشبطلا رسونرم لم یدحاو بش نوک طو یم کش عزا واواددنس هر |

 ی رللوپ هکر دکل ]وش هیدب دشت ویت كناطو نم كم٣ تطظشلا یه ۱

 لروش هلن وکسكنيحو هلنبش مہ بعشلا:نا ینا كغاطر غلاب بیطشلا بط ثم فیس لا
 عج یلئابف كسار نالوا تر اع نده یقبعشو ندم لث ابفو ندب رع لم ایفا واق رغتمهکر ونس

 بوغشلا رد تر د یل اسبق كسار ومل وا شکر هارب هکر دەلپپف ەل نر دارعندسارو رد یَا ||
 یقالطا هعج وهم رفتن عش وهل سزا یا الوسزرپمالا بش لافب ەنسانعپ كمر دنوکو یچ هلن ||
 ماتاذ وقت و هنعجیا ہنیِعش ود رف یا ثا بابا نم "یشلا تعش لال ردنددادضارونلوا ۱

 افزاید او وعاتجالادعپاوفنفت ادا !مهبعشق قت ق فتلادعب اوج اذآمهپعش

 ورع نناسحهکر د راویسهف کناف دن د یدآ كا طرب سعشو مهتفرفیا سام هم تنو
 ہرا الوا هدماشونویبعش هرانالواههفوکرلب دنلوا تب یناکآ ی دالوا كتآ او یدتالوزناک[یریمحلا ۱

 اینا فیقش یر یوم ران الوا هد فو ہدربصمو:نیبیشیذ لا رانالواهدنپ ونو امش ۱

 دارهر دس روی سا بوعشلا ن مالک نا هکر دشت واعفو هد فب رش ترد کپ

 رونا واتس اکا لت اهلج هکر دلت اما وا لوشوپ ودمع ایفل بلا

 رز دىل ئاق كسار وزولوارب ڪان دل نطب وتة ن طب هراعوند هراعهلپصفو دولس 1

 .يعشبلا نالپمیان ابعش امهلابهب لا هب زولک نشا تعم ناليم دلل وکس كني دی انب ناز

 رعنا ید نیک کلا پاسوش الا روڪ هنپ انہ ق رهت دښو

 هلي رپ کلن و یک كش 00 عخرالافا ف قراف وا تاما ذلیچراپعشا لا ||

 كن ويمف كنم هزمه بی الا دحاوذعطسلاوب ب وار و ۃدا ناو بهش .دبعوبا لاق هن نق | |

 یعصكنيشب , يعشلا ا پعشا یت لای نالوا دب تیاعیرب :یرب هرآ كنز وب ییا نوک جا ۱

1 

 حس و تگ ہےکہ ۔ےم۔_م۔۔م ےہ تحت سس

rr eam ra 5ع اح  

 كبش كلن باعشلا لوبنالواهدغا طلب رك نش بحنلا یكی اهنوکت تو |
 سفت اوم عاونا هل یتش قرط مپ می ئاواد ج ینا بش تل خش لا فو نجس ا

 هلی وکس کنش و یرس کک كيمبعشلا راربد هتمالع لرقنم نببعشاو یدلو عام ۹ ۱
 تفرفت یار | ناصغاو قئارطلا || بعشت لاسم قلِغابط تاعشتالا یتا نمم یی رم

 عفنرم كس لف نسر هلا تعشو یھچ بعشلا .هنسانعم نصع قاب ہللا یت کو ای هری

 لاةیرد تن ار غص لر دید ەنىپ دانم سوگ درعشو یبکیزوماو یکی ییوبردیزا 7

 لاق : رولكءدەن انه قربا بخشو ردکعدولطهپافو هل همهس اح لفاحوالیسدئلنءیال : من ۴ 0

 زاری د ب وعش هر وق هکنز دن دمسو و ردت وم ڊا نج ند مۇ: نما تفر و یا مين عاج

Eزالوا لخادمالو لااا ک ید  
 ةبعش!اراردیاعالصإ نیفنص لغات هلکن ا هک ده هعطف لوٹ چرب ا

 یوسس

 ۱ هنسک یجب دیا حالبصا هل دید نیو یف بانی سیا تبلت راد بعش مدونحالنصاورارید

 ۱ لیضفت «رزوا مع نرم کر ده یت لو هی وعشلاحالصال شش

 | هلیبقو ندهلتفبجُش هکر دن وا تیاورهلپوش ر راد رپ بول مداد

۷۷ 

 رج هل هنسنکر قلاب :بیشا ار ولک توی ج ازم سعی ۱

St چور 7 
 روی جا

۴ ۸ , 

 | ردنوجارکندپدشن هل وا شوا حال ماز رب هکر دقاینچلوش درد نو یخ رعب لا



 ا ۱ | قد لا بح ىا لا مچ ولف قاوب سش یلاعت هلو هنموهطلاخ یا هبح ینلق یف بر برشالاقن ۱

 قزوزفعج نیوی لوکس كنار و یف کند تحرسشلا ںدشلکی دا از امش | ضحبر دیه کئاکمرب ۱ ۱

 ۱ حول زد یونر كشت یزلکدیددو هلن کم كنار و یتہ كبش یب e عرش ال  ولخهتفطق یا دالا تبعرش رش 35

 1 | رماضو جت ڈر ما ضر ماوضو ما وض یا بز رش لی یھڑامرانآنال واوالہ هبهب بدی دشنویفف |

 8 یو ڪڪ

 | هلنیتهف هب رشلا ىد ن وسلو اوبا نفی اترو وی ووو ع رک ندر زیا تھا س اكا

 1 ارتا یک ودنک ی وصل وناام رخ هک ارارازف هد د كنج اغا امر خ هک ر د ض وح ر جوک وش

 ۱ ۱ قاط ا اتا ی راس ارب نافاوص «دزغوب براوشلا تد یجب كنه رش تان رشلاو هلنبتفف
 ۱ كلاجر هک قد نراشلا هن اتهم واز آیات راکنیو یر اون لیتر الجفر ھ ننن وؤ هاله

 ناپ ار اشهن هلوا هدننناخیکناوید رولب نیل الغواهزاد ینعی' مالغلا تراش رطلاش رب هرن ادود

 | تب رش ىح لب الا ثب رشا لاس ك مرو چبا هل زسکهزمه بارشالا نولک براوشلا ینچل رد
 هول زب ولعفا مامی یتبعدا یا برشا مامن رشال وقترواک ەدەنساشءء ڭغا ى وعدو

 ۱ ین ولو

 | دواک د نیا :ععهطل ام بارشا و كلذ هالع یا ةر چ نطسالاب رشا لاّعب ر رد بارمشا ید هکمروجحا

 ةرچ زم هب یشهیف لاس یبغارن ات هنولرب كن و لوب لینوکس كنار و یف كنش ةب رشلا فاطللا
 ] قیرادقم قع هاف عبا یزلازا دقمی امام زم مش هدنهلاش رولک هو هلسانههوض عار و بارشا یا
 1 یہ ہر مس رظوهیاب روش مارب ہوس هک ی راكد ددمعللا و ف رفلاو هوس ارد یکكنوو كنو و

 | ؛زنهلانزولعفب رشلاولک رو لک الاول رانا لوآورارولوا رک اکر مول رشي راشلا
 || مش كرو یخ فلان بزبشلا.دنساسعم برش )او لکالار کک نکی جیا فن وجو یب ق وج
 1 ا اس توا تم ہوس ید و

 فو ںیم 129: 0 نا ملٹی 2 ۳3
 1 بف كلاب وكنش

 یف ك نبش رفهج نز و ىلع كلذك نضرشلا ردَحٰاغارت انار نابحربشلا هنساناعملب وطنوژواهرزوا

 لاقبكمسکه دازوا یبهنسلزبفعتر خدا نزو یلع_ةبعرمشلا هنساسنعملب وط كلفکهنوکس كن رو

 ۴ تو لا هتناقع ن رخ ناک ده ناو ایر المن اویس اف ءاضتآ و الب تیا تزاشلا
 1 تنازو نط ك نبش تورشلا قوال و0 تورا را باغ ڈلاش اوا قالب هستی تآ نبض

 یک فاش قلا قره دا یہی باہ آنالواقرآ ساغلا بانانشلا فلسا ذم نعال لزب د هظرآ

 و لا ندلکد هد ره بش اش اماراربد هنلوا قزآ خد تز اش دخ رضا هک ل کد یک ب  زاش
 ۱ نوکدو نشا نحال نسعشلا جادصاا غمن ضمب اذ ڪس هنس نم سوف یاب م رک رکلا نزویلع
 1 ارباب نیا بصش اقا هل | دش هل رس کس کاره و یف نبش یئاصغلا دش داصلا
 لا ہت نااذکه لایت بوصشلا دیدشیاتصاش شپ «لاقتدیدش :تلاصابتلا دشا یا
 | قلنا هل نمک فت همه باصش الا ابوصش بهار بهش لا فن ود تغل یندهدلوا باب وب خب
 ۱1 نده اط رب هلیلوکس تا و یف الداضو كنبش نامسیفلآ هش لا تما اش لن وک

 1 1 ۰ لوا فلا کدی د ناب رب زا تسا لیس قو نابص + !تلح- مس بح اف ہدلحوب ردیف“ کلن هلسقر

 - ]| یغاذیامرخ هزاتهلز لوکس كن او ی كش ةفمشلآ زدلکدهیننتر ددازفا نانلوآ مهفندعاضخ ارز

 ]| شو ىج باطلا ڈلب ہوط یا ةبطشذب راج لاقناوناوا قالسطا یاد هنر وعولب ىپ نزاو ا
 | ةيطاشلا قافلا بالا سابطش برا أرلا تنطش لاعش كمر وازبظخ لہاق بوراب غا دوام رخ
 2 هود نك ك اطو یف نبش ةبیطل ةبقنملاىلاةبطاشلا هيلن لاقي تر وع ن اراب ٰاغ امرخ
 هبي ت تا ا ساس ورم سو و ست یوم و ور سو هود



 ییسک هنیدزوا هکر دعا لو هل رس هک كم نسل ذا دسب دس یا ا شب هم لقب هنا ۱

 تالحزو ناطخ نی رعد ی خب هنےسانعمتینلا ۃدعارد یزاکردئلوا بولا لروغار :

 ۳ یه ساهشالا .ن ولوا كعِد یرلکل دمغ ہللادللسہساخوا ہلیوبسکكن: نسهر دبع تالبلح |

 ابر ہرہغوءام ا برش لادقب كا ہیر کو یطضو یم لنپش باور تلاویرشا ام | ٰ

 غغ برش یدنبا رابض مپ دنالللاەوجولاب ميل برش نوب اشف رو جا بالا نه ایشو ارشد |

gE |كبك ار بکر رواوا ییجج كبر اش دانش خب رش وند تیوش  

 قيما كلمو رشا ملفا اهرخآل الا فو n Ripa زید
 سمك هنرن ا ,ناولكد رکصذدقد الا یوص ۵وج كر ولو ةاک یرخآ ك نشيرۈي ھو دەك ردو 8

 | هنا مق اقوف شوکه ج ومل رح ف تنارو کلیم ۃبز شما رول هلکن وا هکز اف لو لا مم |

 هکه نسانعم المر ولک براشلا ییجر دتفاهنساننعم كشوکهنهیض كنار وف كب هب هن للا
 ریبفتهلاوض جب وار ینفیلبا چشم ی هب رشم جارصبحاص هدمافموب رولو! كيد راکش وکه جر ۳

 نکیدیدەف شر دشمالواهبنتمندن کیدی دف العلا براشلا وكنت نه هوج ا يلا غرد شتا وب ودبآ

ve 

 ثلاشا بابل ناب وچنار رسا یئواوخ هبج ما | ردا

 و

 نک وا غا هد وبا ر درد صم هلی رج تانیش ھل ا رولو ااظ ءاکورولوا تبابصا هک نسب
 بوضمالا نا نلاولوالا بالا نبهت و نخب نیل يعش لان هی هسته او قفازوا
 لیئاحالبلاعالا بی وشال اپنا لا قو زاوا نالواادم نکوولغاصد و هلبعص تازه ءاځو کیون

 كنب ںوھشلاو بوته اب امدز تن یاامد امد ی هقورغافب مبله سک 1

 هدنکارلوش هلبتمف ةۃبذشلا یاس :ےبجانشلا بخ انشلا.هنسانعم ل ماس ان عباط دادن سنج
 1 یدنوصو مچ ہن جضئ  دشلا | نوک ؛ددع «دنلشرونلوا :عطخندجاخآهکر رډراقا دوپ نت
 نزوىلعبيدشلا رونلوا قالطا یاد رضاه ةو اعم هو هما تعم هانم رار دیا ورانا تب
 بذشع عذحو ابذشد درس اتبذشلاف تا عالصاب ۳ نرافادو ناب لحنانجاخآ آ عرکتا
 کیشن وشإکف تلاذو یضكبم مادشملا | بج افآ شا ويصاب ,ولسکیغاد دویعیرشَقم یا

 لیوطنزو لینوکس كواوو نه ك نبش: بد وشل ہاواولعرکیتعدہاوا لی بولوا نیش
 بنداشلا عفد یا ابنشهنع بش لا كا مفاد دبنوکس كلادو یم ك تبشر ب بدشلا هيس انعم
 n بال دنکنالوا هزاکشآ ی رار فط هلی رک لادويفخ نبش قورمآ بدش ندبات نطو |

 یلدبذش یدحاونوشلوا كربغئلوک وساوآیسایاب تغلنوا خب تنالک رک های اب

 تن یشو یت كن باوشلا .هلنسبتع زواک ب وزش ج هدكبوش کت ےک

 تهك ا زکر ووص مارب الا نم وکس كارو یف بنش هبل ادنی ا عم برش كا هیت

 ةع رشم یا ةن رشم یلع طاحا نم نو جلب ثیدطا فور درب قرا وص را وطو ىجالاۋبصەكداۆصو

 فب رشلا ةف ف یا ول ب رم یف ناکه نا ید | ونفلل بنک ضمب ق لاق ر دشن ندفارغا
 زا تالوا د رح ۰ جت :یکریخ ٹک نالواصت رحهکمکا هلی دىدشىتوى رکا كا را

 رولک+ ہد نس انعم یع*و دص ور ول ندنآ هکر دناک لز [وشهلیصف كنارو كم بب را نوعا

 لوښ پب رشو ردولر و طب وولتط4 ا ہن هکر د وضل و شه رسک ناو یخ كنبش بب یشلاو بورشلا
 لوشهلب سک كنار وهل چه ك نبش دیس لشلا هلبراوص هی راراوط ار خآی زا راوط کرد ە نک
 اهلوا عبان اکایزڑاس پر ۆك ى هک ان ولو دستت هرکسندقد اف هیوص ییوروتس هک دنوبق

 نوت

 بهت



vf 
 نت _۔-_سجچح سح

 ناغ وام هرککص لاناوی درارباسنولاجر ینا هنساوا هکناش-یدزآولواهر زوالاح دنس ؤا ییا

 | لوشو یدرولوا هب ایک ی سنا یدوب یدز ریه ندا سولی دو یدرارزب نغالوق كن |
 | ەچ كو بو هبلبا عضو ہریکودلبد قلامو هیلوا كنسالوف ینالوو هلوا دازا هکر رد ہہب اسی خد وف

 بايسلا یک جوبا هان یجج لا هی اس هلیدب دشنو یش كنابو یمض كنب بسا ندشلوادراویهم

 ۱ ةئاتسلا ةب اتسلا هلباهلممءاحو لف كمال و کز هدحو هاب هە تنس اتع دلا نیر بنابر قرو باعس

 1 | ةبایلاوپایسلا تودا ودنا موم یس كا ذدشم یاب نابش و ردیمسا كر هبابسو یدحاو

 1 ۱ هلم كزامو كنبشپ تولوشلا تبوگوشلا (نیشلالنصف)زدیسا نهر در هلیعص كس نایزاملان كسربد باش

 کیش بابتا دی .كيولوش فما نوسل وا هنسیربع نوساوا رومغی هی نالواذعفد

 |[ سکوت دینا هنیبشلا رذکعدتکی ایباشلا نولکءدوننانتلنکیردیمچ كباش هلق | بش
 | قلنقتکی باشالا تاشالا شو باب ین الا نم بی مالغلابش لاش یکب اشرد هنس انعم كتکپ

 || هکاوکءدمالکرددیا ن یظةل نارف رفیع مالک ةداز ن اره او ق عم هب هنرف هللا بش و هللا هشالاسش

 ۱ | یخ هکمز شن زلوغوا تکیهنسکرزو رد خلوا یکدنلباسقم ہنیرلاوف یراکدیدهانرق باش كراع
 ۱ انکل با لاق زاد ین دوکھبا دقت با شاو هدالوابشاذا نینب لجرا!بشا لا رازہد باش ||

 ۱ هلو او اوترا یرا نی دانم رغصن اہو كهروتک هر وزبسو بو هطاشن بودانہوا ی آو ردقیا

 هاکو فصنالو اکی راشد هلپرسسکح كنيشویعص كم بل بلا .رولابش | لاقب زار دید ||

 ةأرمالاقب ردکعد تاروعهزات قد یوم سرکار ةب اش اولا دلم رسک زار دتشمهکر ولوا ۱

 || ةتساضم ق قاؤار دقت ردلوپمتیضاملسعف بش ردیسا كموقرب ہدنئاسطقبابشونہ ةباشو ةبش |[
 | یلعتسد نایلاتیش ندا نمیا بد نلا یش نم شيعا لام ةولوادارمخدیرذضم یانو ||

 ۱ ی PE ۃقعباضملا ا ٠ نو
 2 بولاق هدع| بم یلیسعف هغیص هل ون رد یخ دبدلا بش نمو لرد لاقو لبق نعیتلا |

 ]وا لافب ما حدشب وجہ دنرشرعاشا :بہشلا ہددسہالەف+دنلصاەچرکادلفیلق لخادرچ فرخ || ن
 لا با كى لینک ب باشلان باچچان اکآ یدم هدنزعش یتمباہ نن ٹن یا ةنالقپ بیشیوه |
 ۱ ۲ شل اش هانعع هلب رک كنا رو یف كنیش تسلا ندينبغاط اشن هلغموق + ووةعفد بور +لاقذعفد ۱

 | دما نم قلا نر حو بو ضفاذا اییشواب اش ینا لاو لوالا باپلا نا پشیو بشپ س هر | ۲ بب
 ۳ او یل وم تلسرف عی هضیضغو هضاضغو هببشو هباسشنم كيلا تئر لاقب روک |
 | توبتلا لوا شاو نإاک ی راشد کرد نم کنبر نص ناب لن ش سک بغلا تینا ند |[

 ]| بکارکا غافل كنِش ناشلا ردیعج كياشةلنیتعف ةبلشلا هبیشلا ۰ هانععلض ناز ابو یف كنبش
 والا تش لاب قمر دنلکلاب ی دوا ہدہا ہل مو هدلواا هلې كنرش تاوبتلاو شالا ناکرو
 || باش بومیا نی همام رزکپ FY بشوامت دقوااذا اب وبشواشامهپشا براو

 ۲۱3 یو ےس ور هاکنا کردا هنس لوشن هاب كنبشن بوبشلا لرہم ھی

 ۱ روس ( هنآ لقب هنسف تاک وک توپ هنسگو هرپظن یااهنول بشن اهرعش لاو هب و شو هيف ۱

 نم

1 
۱ 
3 
۸ 

 ۱ ۱ زا بابل نما اصن ین لا اوالالهدوخاب قوا نوزجیلن تضف ایا .لیچیا
 ترا یب دالهلا نیت اب نوهت :یصلوا تالھ هلی رنک وج »بلا یازهوآ نزسیا
 ]| لالوا بالا نمایش دہر ہللا هب هش ل اقب با كلاله پیهلا لوالا بابا نم اب ہٹ به

 || لوفشفو هیرحیا دبصئ لا تب رولکه د هنس ان مكعب نوزحو هللا هب لام ل اقییابعتت الو یدعت
 || هغرفنارغجهدایر وی مل وا كاله تخاف ہافش یاهصلافیر ونلوال امهتسا ین هنس اعم كف

 [یعظاوكج کب قفا نٹ ہر سک بش پانل[ قیعتلادبشیا بج اث باغ لاق



۷۷ 

 ورد دوو یک هند هر ڈا اد رزق

 باب نابلس مشلا بلس لاق عاقل وكس كثمالو یظف لذبس لس حاصلا عن ضعي قاذك
 عام هلیسک كنس بالسلا یک سالنخا قعافثالذک لبر دک ك ناتو کنز زنا تالع بالا لالا
 فغا فن زا كز وزؤا ن دنن دزي ن چن وز تزوع له داش وند كمال وھناھف لی :بلتسلا ردیاب
 کر ولوا کرد ۶| :تلستو رازہد دادخ هک تنی كل ورتوا نان دارا ندض زین تارابضمن
 تعرضادا ةقانلتبلخْا لاسرزند کت و کس تغرس اتا نال الا زولواۂدوزتوا ندیربق

 e وی ھچجچچچس el ری ۔ ۔۔جپ

 | اسلا هنسانعف لوظ نزؤا ماللا نسکو نیسلا تفت تلسلا ال نم سوی و
 یدرفهرولکخد مج بلدو هبا وا ؾغاز هنکتسردخ انا لوشو هب وای عكر دجاغ الوش تم

 نفبا هزه مض ":بولسالا زرد ی هبا دشا نلب ونش ندنفرا بیلسو نب قق سر بیل
 اسلا نلب وضندذفر اهلنیتهف نالا هنهنونف ال اولا نم تبل انا ق ن الفذ ال اقنر داون اتم
 لقم هکر ردیارلبیاندنا هدنخالورغ رد فو رغم هک هن اقباغا لوش لزد تالا سم فول

 أ هدیزوش نبدعورازبدهیوادنه ازین نارو منو وا مم ن درا با نالوا تدني

 یف رات ما ا تېل ارات رع ز دذ وخ مند واو زازہد نیبالساا قونسهککردرآوژازابز
 تتالسالا الجال لاردا رخ هام مھ زط فٹ ورش ڈؤذ ناغا اڑان کپ اب د هج اغا فیعضر عضله ما

 ققارندلو نادلوا مامت قدمالفاو قلؤا طاضوغلت وص قافالثم كج انا نت وا عات هغل وا بل
 روغار نداوقدلوا مات هکر د هقان ل وش ہل ق قالسا اچ لاغ كرت تناكاذاةقانلا تالاب

 اولا قلف قت رف لاقنر دک دمیرسو یک كى الو یف لس بالا
 ١ نعطلامن میا نرڈلاى نعطلا تلخ ولَو نخظلان نیلا بلسلخاز

 زولک لباد اض هکر ولوا هک ور ولا یندرکس نا غالوا نم هشزویو پولو لو یخ هکردتآ
 اضداتبسوففر یا ةئسورهدلا نمی قم لاش ناهزرادقمر لوکس كونو یف كنم بنت

 غلاف مهآوقا تنی لات بولوا ڭا هدریضضنات نانلوا قاذاویوتعباز انعقاد
 هبونسلآ یار بک یا بن ترف لاقت آ ن درکس ق و جالبا ئر نک ك نونو یف نزاع با ٹینس
 اڑوخ اتمفلا' جایا ن نما سیف اذن ڑاکلا دف اهل سو ی ذی

 هیینلا" هنبناتنعم رشخفلا ہدایت ویف نرد ةه نساعد یا عناوتآ نکنرگسو | ۱

 لاو اوون رج لا یوئوس بول دف زن نب باهم هل |
Eقیسوقزطایف یقعستاا اذا سزفلا تهسا لانه رر دذ بتاتنهسا یت دفکر کش داب ناو  

 نالزآمالکلارتکء ءاهلا تب بسا مالکلا ننرنکااذالجرابهسا لار زی هدف مالک وا

 لا چرا نمسا لات قرار د یخ کک لفغ ندعونض نالیفردانوهوم الا شکیلا فالو نک
 زدنصمبنسو طه كس تاابو یف كئبس بب لا طلا غل یہی مع

 ]| لاو اہلُمن فیقطا یا
 ك اخى كيم رولت

 | كوش ايعا السا بلا لاقنو دنیا بیم قو رط لاشن فن هدیدشآ تاب هلا رنک ۱

 کک

 ص س سپم

 ندشپهزورز هتتم ق ویسلا ئ خب اذا الا ئالا نانا باس لات هشاستخب
Re :غوخز ر فاتت ناتشالا ةنسانغاملا ئر ینیدقآ وی رک كنس نا  

 لع بیسلا ثرجیاهیطاثباسنا لاقت ز ود ید هغغا نالبیورخر نیا کوضت قاف باسن لاقن |
 هکر دهقان لوٹ ةیَاسلا تعاشتیحت ببسن امنکرت یاب ادلا تین لا کروا عرکلانزو ا
 | اس یدتبا رابط هب دز ولر ويل اضاهناتن ورتوا ندهنسس ی هل وقم رثو ندرذن هدنیله نانا
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 | لدى د هیر ط تر سو ی درارب د تا سمەدئاالف  ھذاہدنیح یراکدرو قاللط هنیرات دلا

 نالوا هد سو هب زس ق یشحول | برسن الاس ةد رازی برمغ ہوا نالوا هدنتلار و هبرس هل خلاق
 ی برشنا هدازلا تبرس ( تبرس لاقي زرد برس یاد ہیوص نقد هیر راد بره نوک

 الان وکسو نیسلاسکب ترسلا هبرفیصقا هلاکت نارو یطف كنپس دب سلا تلاساذا عیار
 عج دبزسید هکجولبولابلا یر یا برسلاعینا والفل اق هنس اعم سف

 ]| نارد دورضسا هجر اف هک ش وفیراکدید ق قلد وب اطفو عیطق یلءاضننو شح وو ءابظو اظفنم

۷ 

 | راس تيفال نئاخوا ناس بل ار دل لامعت ین نا ت عابزک رابط
 لقلایرس لاسفد كعا هجون هیاعرمراوط ككرا لنت بورسلا هنسکندنکه سال وف یدنک
 نهاظیا راسہ ا براہ لیللاب فنن وه نمو لات هلوف هنمو لوالا ینابلانماب سس برم

 ۱ فوق كراب رددوخأم ندنوبو ر دراراوط نالوا یر اسو هود هلق كنارووكننس تابلو

 ۱ نامزوكيف لوح احال یا ٹ؛ اش ثیح تهدن لتشاومر اسو كلبادزاالیاكییس هدناالف تهدا

 ۱ نان 2 تام طلبه ات بسی ةب رسلا هنسا_عموهآ ردي كن هل ر رسک نهج ءاظابظو
 یر سلا دیهب ناللف لاقي زلرید ید هنهذج ذا هبرس و اروم ولو اطقنم ةعطفىا ٥ هبرس عا

 23 دشنو یمض کنار هلنبتعف ںرٹلاو ایر سک کن زمہ نارٹیئالا  بھذملا دیعبيا

 ہیلع ترسلافكعتا ل امرا لولب لولب کلان زو یلص تیز كمزکه یزبا دىلا لخاد
 ردقمزافەدایزعنلونص ۃوخایدنغاص هنسکتزاق ریو ت هيس دعو هن رس لحل ا هيلع ثب ناوھو لبخا

 هج وق وص هنگاوند نونسبقآ یررب شکبذ كنه رقو هرس ووا نم طا قد خا یا ضاحلا بر دہ لا
 بلد هکب وک ن دکاسکو که کل ربد هرالبف لوش هلا یعص كنارو یف كم ةيرسملا زرد بیر پید

 ۱ || لوشهلصف كنبس فارعلا زارسلا رولک بر ابسلا یج ردهنساسنعم یس ھف نلارو كيمةبرسلآ

 1 | لي كناحو كنيس توج جلا روبرو کیک ص ہدزا قازواهد راهن فصا هکر دهن

 ۱ 1 | تیصوتروکذ روئلوا فیصوتناناهلکن ولو تآ نالواولعرکیعباتآ نالوا نزوا ٍبولوان نەز

 - ]| کاهکر ونازوانوصهبدلوا ك شار فا ند رغا هکر درالوص ناص ل وش لحق كبس بیام فیاعتلا زالوا

 || تابغسلاو بعاسلا ع اج یا عبازلا بابلا نمابغس بغ د بخس لقب قا هلنیتصف ب تن الرد نابلس
 ا هام هلبهروضقم فلاو یوکسكلبغو هل بف كنيس کل ذکی غ سا ه فسا هشیک نالوا جآ هیعتخ عنرضو کیس
 تسلا ةعاحودیا ةبغسموذ ملا قلجآہلیقف لنیغو کي ةبغسلا هبفسلا يغش ةأر الاتىن وم
 عا زا بالا نم هرسکلاب زاد تبقس دق لاقبوەیرق یا هبة سا قحا راطاثید طهنموقلوابب رقم لنتف

 دتورو د لئاح هکلبزفید بقس نؤ جیا یئادلو یدلو نالوا رک کلا فان لبن وک تفافو یخ كيبس
 تورا د بقساکاهلوا“ونزوا ین دەلو | ناع“و لب روطەک دن هنا د رهوراز دهننسشدد كنب اص بک رم

 تقسلا اہتبزرق یاانااہتشما لاق كا ببزف ہللا یرسک ك نہر مہ قلوا ٹی رق باعتسالا تب لق یا

| 

 اوك فقو لبه كنبس دین دیا زاری ده د هنکر د هي هللا هل مع داصبقصو هلنبس

 || لاق ككود هيف كنبس , تکتسلا هلا یب *رؤلچ كکرا هک و هیدفانل وش لب رسک کلم تاسما
 : ]| بوکس یا بکسداملاقنر ول وا تفضهیامهنض انعم ب یکسهپککنوتیفصاذ لول ابا نم تلکس
 / لاو بس ی دآ هکر رد هنآ نکو رود لوش بکسوز دز عونر بکسوزوغءامو بص »انتل و قك

 هلنبتمص توکسا نیر سقمزاقیر هوا یراجهدنزویز هکر د وتل رهت یوگا عل رذیا لیکس سنف
 ہال کس لاف انعم نوک كنبسو یف لیا تاکسلا باکسللا بوکس هفت لا بکس لاق كلکو د یدنکوص

 اپنیقدحاو كسار دراو یس هبط دکار هکر دخاناع ون هنبنصق ب 1 1 | تصنا یااناکسنواکس

 هزل مطب تاکضالاو بوکسالا ر دیا كب آر ماطق لم لہ اهر زوای یک ابو یف كن باکس کاکس

 لوالایف

 ےس ےس



 یک

 نالغوا هدننامرتدالوتروغ هنت کلا قضاعابفز قیر لاقت اتا نر اطلت ولا دعا | ۱

 قروعو اهن المهنالا ٹکر لاس یس ود اولع یا لود الولادنعهر تیر اهل وا تیک رد وف |
 مزالمدنمانانالغواھلنٹضف باز حاضتلا جین عر قاذك هتل تبکز لقب ىنا |

 لیزالا_مامصلا عن نسب اکا اهفرافب ۸ واهم زا بلر تارا همانیصلابل راه قمالرآ تولوا ۱

 و ریز مک رووا اکو زولکد راد اشور ورش وس

 و زا سم اور یر یر اں توادج و مو ا
 هوا یا اتاق ی لات ر وکو ردا نمو و تام اے 1 مدربا هدننیب

۱ 
 یراق زیادی یی انس یو وا ۱

osنت ولو انت ہر واک باوتسلا ی و  
 | هخف كن .بسلا لویذہنمؤالط لالهپیسکكيم باس هوا ءاقسلا تب أس لاقي هنس اتم
 هم هتنطفادآفس لار لکم هدهنیب اتم عطف ول والا با بلا نم هبنی سان هنس انعم شک وس

 تبالومکرهدلان نعنمردمیا 3 ذی آر اممهل ود ۃوەعطفرندنامزہلیدہ دشت كنابو یف کنز

 ایا کنکور یا ےک تم یاب بسا ,ہتباننعپ عطاقت كمیسکو ت
 ]| هتینوهب بن ملا اعیا ہیلع سرم الا انهرایصلاقتهنس ز كج مکحراع هلرع كنس هلسلا

 هرزوا زوار مهبط كن لا ةشسلا :یانلاغیم یا ةبلجرلاقب ل4ن اس ۱

 لوپ دید تردید mE هکه نمک
 كنا كنابو یف كن اس للا رب دبس ید هم ن ناک کیا هد تغفل صعب یک لبح رارید خد دیا سو 1

 ہمنلا ةا ابا زیاک و یخ انس بویبق دولک تناسب لا وینا یجہلمایرسک ١
 وانروکیرا دور مردکیدشیفلو وا متشهبیسماربزرهو د شبر وکو ا: هلدیدشنویمف كابو یی كی ||

 كنتسو یعض كنابو كل هزمه:ةبوبسالا.یدلنید هبیسم نوجا یزاک دند هللا لَلأَف ہدلحع عت
 لیح سا هلن یاب اپ نولاسس هب وبسا مهنیپ لاعب ر وا بس هلکنآکر دهنسنلوشهلزوکم 1

 بایسالا زد یخ ند هنس دفالع تنا قو رد دبساکار :ولش الو هب هنسنربهلکن آهک یش فوم تا هما

 ردذ E اما رھا بہسلا رد ل اعت یراب بابسالا تبسم اهبخاونلءاع واما ایا اکو 1

 هنسانعفد صان رش لیقنالواهدنلآهلپرسک ك ناہو یف كنبس بسلا ردکعبا قوق کیس :

 بساس دلبو بسس دلب لاقارخنالوادیعبرعزعلا نرو لع بسلا قرب لقق ربوقو یسہلابتآو| “1
 هکر دقمر لوش للدشق كابو یخ كنبس ةباسشلا وکار كنار اصن بسابسلا موہ ادیب نکاذا |
 ییمر تدآپشهدب رتناسل رلود ناس نوععیدلوا ت تراش هلکنآ هدبس تلاعردهدنناب كغمرب شاب ۱

 یشاھتلاو نیتمضلای بطسلا و ضیا فلا: باج كات وله طف كنس باما[ یکی راکنید|
 هدایز بویهدانزو بسن اف شامل تفابلا نم یلبذ تبحصم لاق کچ ہل كن ۱ وجا

 تایقس الا هنسکی ګا وجه اب هی ك نامو تامزمه ب زمه توحخمالا رازبد نیکی

 هنسانعم لالدا كعا زان هلی دیدن و یی كناجو ہلنبنتخ بیس[ تملک راك سو كهله

 لئاورد فورم هل اصق هکر دیفسا تانهننکرب ندلئاو لینوکس تاتو لصف ك بلس ناب |
 هکر د هدالفزب هلی رسک ك ننس تاقظخلا بالا ناجیزلایناذکر دنیا كا م ا ندا ہرا ۱

 هکحرد هنسنرب هل مط كسو زالوا هنسفندنمسق رهاوح هدناورونلوا ناخن ندیریغو ندیکس 1
 بیس ہن_۔

rتجسس ےل ےہ  

shut ےس 

 ی هنگ
۰ ۰ 



 ۱ یت لد دذ او یه فنا ءاز ادا یو ضالبتوا نو نوا داور ۱
 ننابعصنالوارغ اص لبق غغ كان و هلبف ناز دبا لارونلوادعندفنا و ط ولم هکنروع نالوا ٰیہاشداب |

 ۱ ززد 332ج لماجوزا باز رخ ا بوی صل هک کما ضد کش وم شۆ |
 تورا تند یا نسمشلا تزا كاس 'قلوا تی قم ورظان وک بازالا یخ ا اذا تان زژا اڑا | |

 | کوری ناب عن ویدد زوئداحاو نیز .مزوایروق رنک ابو بار بش زا |
 ]لا الو وکنالوا اره اظ: دنا یبا كز غالب راک ك ابو نیعض اا زهللزک نا ٠ نانا نإ ة بعم دلا

 _ | نزاو دو ردبمسا كالب وار نيت راود العش لاج رخ یا ءاتدش ییز یخ ٹ الق اکت
 | دارو قالا مترا زبد ەنبرابزغآ نان زهکر ولواراغشا نر كنب رھز تعا د ا( ںی

 ۱ فرم روا“ سرلا گد لا هلوا یس هطقت این کرا هدنرزو هدنرزوایزوکی ناهکر د نال ل وش ید رایضعب |
 | غشو کس اجز هلبنوکس کان و یخ كار تیز لا بن زلف یا ا زعم ییز نال لات | ۱

 1 ةقانلادلولاتش هنس نالوا ظبلغ هبال س هاحو ہلدیدشت كرامو یف كل زازا توما ناسم ا یر
 ۱ لس مس TRE بر را دو ویو و یا بوت

 rame نا رلتدید ترز Gm و ںیم ا
 ۱ ۱ | اصلا برزتالاقن یسعربکهنب وا یضءاد ابص نارزنالا رتوط تر رب هذنآ خب هکر و هکر رد ةا لوش |

 / ۶س شوکه د دشت او ید gep ۸ 2 افواج أ

 | به برز
 ۱ ۱ ۶5١ هی هیون یا اا ۲ اتم 9 لا و اد شو

 ۱ 8 7 7 روک ہدەنسا عم وفات وهتعفد یا اعز نعنع لار تار و ثعزو

 ا ۱ ی دوام نر کد ۱ ملا ربع رب تلقذا ید ولا يا اتم :لبصاطاج

 ۱ ۱ ہا رسا سذ ا ا ا TT درج و

 8 | یزلکل روا هکر دزلم ون ی یر اصولن تف قا: سلا :ہلضا ناف الا دان دا رک تماما

 ]| ذو لع تیغزلا رابرواب نالوا ولتوتز :رظطقراس )اک س کلیغو مص كنار ی یغزاترولواهززوا ۳
 || ناهار ار نکل ہزسہ باخرالاءیتخنفلابغرالاقلواولیتیراسینرون کا[

 | ]| زردلزوهدکندرشب بولو روی وص هنغ وج خاب یف الا ئرجدعب تللذو مرکلاتغتل | 8
 | بخازاوا لادم تمناذارعشلا بقلزا لاقب كم لیفملبرتنک كمالو کن: باقر

 ون زاوآ لکرارفه>نزو لع تدغزا 1۳ "تاغزالا هلص نال ماللا ةدابزب سٹ تر

 | لذكر عزا ح ال ازحذ نسب قاذک سانلا لس اقلئاسلاآتدضزول لا طفلا || نر
 "تراز ۳ ناب هلو رز یینعازلیضاب بهار ابوس یوم بقز

و هلمهم ءار ولیج مخ درجو لخدف هتاخدیا بزانم رع ف
 ۴ ۱ رسان هجا 



۷ 
 ہم ےس ےس ہہ

 نانی نهم نک شقروفتوبھر لجر لافب رواؤامقاودفط هفلا بیک, ولواهکوقهروق |
 ]| فيو ایڈ: ]ندوات ج ملحم ر د ولری قل واتا مم زظ قعب توجر ن هرنختوهر |

 ]| كن مه :باهرالا هديا ر دلامحِا نانلوا تجر مام ارا تاز ج هکعا|قلو ۆلنمازپاەنىك نانلوا | ۰
 ده هبهرالاقب هنس اعم تفاخاىت ر وقلب رسک كنانو كرده كلذك.تاهزيسالاو الذک .باهزیسالاورهلپ سک |

 ۱ ٌدهرا رد نی هیض كنار :نابهرلا- .هنلسک نالوا یرانصن دهاز :بھازلا هفاخا اذا ہبہعزساو |

I POE RNSكناهو حق كنان. بها  |[ 
 : بالا" بالا ناردیا هقوا هکر هقفوب نوک تناهو یه كار ,ته)ا نده ان ۱

 | لوش هلی كنار بورا رولواف ید زواتراف یک حک یدک ام و لع

 || یمهامزدشراف یدوسیعبهتیور كلاب وش بش لالا قو وید نوین وازار ونار هدوسیهک دام |

 1 كزەھكى ن وتساوا كنسیرادبقمرع اس یدوس ىع ررر دەز ليش كلابلح بجا مت تروس /
 || ة ور قزعا لام رونلواقال ططاهدهتیوصنالوا هدنووخاكناو درد لالاتبور ید هتوادقمر ۱

 مچا وج نما اودنسا ابی ههاذیورب موقنال الف لون زرد ید عت امت نور اہ ایا ڭ س رف | ۱

 بور

 ` a توت ةبور ل تیل مالغلاذج ناو لاق زار د نام كلج ل جرا غب و ید ازای ض موو |
 اوديو رور یالوال انا نادۇر بور نیا بار لای قهویوا تز خزي هلی كهز مهو |
 | املتیا بار افتد ۳ 2 زانو دلج ابا لات رب مو تا ۱

 ۱ ی رالقجوشکو

 | لوشرانایدنبارایضعبو وا اد دن مد ۱
 || ینیظعهلبا نابطع ردیچ ,كنابور ر فور سب مو شل واتس نده پئار کو دک |

 ]| راند ارودر وچو ترغوب ننوبوا بارا نیک یکلھدللا كلاہرد نیم كارا 6 دن ۱۳

 ٠ ]| كلارا منو هسوبوا تغزو ہک اسے ید تا دیعوبانوسلوا رک و تک رک |

 _ بود ما يكرم زالو لار ناسا کریم سنا تقوا جزای |
 نزو لعاب تل :رولاف قاب ھدنوا مسا لوا هنب هرکصندکد تا دنیا لسج مضورونلفا قالتطا |

 || ازار نشم عي یاس هکر دوبیصا كوببورم هافس مولظم نوها لئلا قو تخوا تیزغوب مربا | ۱
 هدناک رداغ لوث هلو کس كنارو یزپسکچ لپ .بورلا نوا: نوشکادوسهدنا راص | ۱

 اد هدهنشا تم تخاحو هوا شق ارت کشی ىسكە نىقا ل وشو کن هلضف .بیرا,ناردوبوا ترغوب ۱

 نادر مودمرکو باهم انا بابا ناف یار لود بیر یتد وقار کو 0

 ِ لصا اوم یدِلا لیلا ةمهتلا یهوهنممسازسکلاب یب زا هدنل ع بار وذ ن الف 9
 |( تارا لا تب نل وا خاص لن ہل رسک ك ہنزہ ةبارالا ںولوادارمردصلا لصاح ینہ تیکت
 1 (لغیاثش بانر .بابترالا ترمه هل سسک كنار و یمن کوم ٹیم برا: ةبنراذراصیالجا |

 || كار نوا بر كو دهناکبروکهتس هکر هدمنسکرب ةباوتسالا تاشياهیف اترا لا |
 .تآرلاش ر كچ رۈي هلتعربس بوت وک تان زر فو نا (یازلالصف دن ۳ ا

 ۱ باز نجلاهتفاوهف ع رساواچلج یاقبرملا بآ دزا لاقی هاسنعع بایدزالا تلالا الا نم بار
 ]| مضلاب یا ایظعابرش بردشاذالجرلا بادزا لاقیر دهن نم ند را اد
 || ةعش لوط هنت بزا زا .هدنتفل نم لها هنس اتعم بطر ونلوا قالطا تم تص بژومنسمرکد

 ۱ هاتف كانو تنه بزالا ارد هلبق هلن وکش تمہ ےک ۱

 هک باربهبلاقب روتلوا قالطا ید هم«ودنالوا تاکز وا بولوا قو ج رال قو ا

 مگر اکیا ن هرذوا یر زار اند بها
 اس

 ۱ ها



 emer تال 09 PUTER ا نارا بالا نما یگ بکر لاش

 _ ]| یدرغم ندنظفل یدنکر واک خار یرغمل ر دیار بون هنبرزاوا هکر وب د باکر ید هرلهود ||:

 ۱ :بکرنا کرنا ناعیارملا بکرا و و جبر یربسک,لنءرمه .باکرالا .تاکرالا

 _ وو 3 بوکس كفاکو ییص تار رد تای زا ا ع رولو ہدقابا نکس فک ۱

 ]| كفاكو یف كناز بکراو هلدیدشنو یف كفا کو یم كيم بکر لاا بکرتفدنکر لات 1 |

9۹ 

 یبا را فعن لربدر اج یلعسزافاسره» د کلب را نع یک اود ہرا جاف وخال نا اما

 هک نادف نال ةچ ندد ی اقا اهر خل وشو ز وتب داراب چاک کپ نعد سر اف هب هنسک ناب را
 | هيف ةسغل هانعع ن دی هینصلانزولع بوکازا زرد نکخاار خس داکار دف یب کوک ەغشاب وک هفشاب

 کل هببمهراوطب ونب دب هود هدزفس هکر دراهسک ل روش هلی کسكفاکو یف كنار بکرا
 | بکرو مج كفاکو یش كنهزتمه رواک بکرالا یججرولوا هدا خددواخاب ون نوارلنا
 ۱ تیک هضضاذا ولا بالا نه KEN رار ذ یخذ ةغمروائزدو هخمزوآ نت هنسنر هلباز د
 مع توکدالا لزہد ہنملوالفا:ندبکر ندننھجددع لن کرا ةلکرا: ہر دب ظادا تلذکو أ

 1 | كنار باكرا رد بتاج راک اره رهلنوکس کافاکو نمم كنار ناکرا رد کا ندیکر لب نمه |
 | كنازو یف تفاکو ك کارا را ةنيفسل اکر ےھ لاق رد کلک ار" هدد دشا ثفاک و یعص ۱

 ۱ كناکوهابقف تم سکا لا نونلواقالطاهب کوهراوطیعیرداوا اتد ضعف اک سالی کا
۱ 

 | لوشو نوا ك تّوصا,هنرز وازازاقطمرکاهکیتزواسلکلاب باکر ر دبعچ كیکر ملیر سک | ۱

1 

 شیز لوش هلدیفشت نانو یرنسک ناز ییآکر ا یک بنک ناک هلا نیتضرولک بکر یی ر دقو |
 هلیعح كفاك یضفاكنا و. تہ وکلا بوكر ةيوكولاو بت وکلا: "ناکز تېر لاین ولور ونک هب هوا دھات کر دیفاب ۱

 ] نو كجداکوب مو لب هنكنایتعیذب ولحالو ۃلوج الو ة نوکر لال اشوک اکا ہک دراوطلوش ۱
 | دهی ریو و دلار فر دن ا تازو هبوکر اهنه اهن هل یر هشباع ور دراویراوط قیاعاض |
 1 هفرشمذکمر د یمساتالزسرب WR درود م اف ٹیک زدشدو ربیع | ۱

 | ةناکرا بوکر میا: بوکر قفرط لاقب هلوا شلزودو شغل هکر اب د هوپ لوش بوکرو هډنلوب ۱
 1 بو ایکس الو خاص هکملتب هکر د ەقانل وش بن وک فاك و ی تناد |

 1 بکن زد خد هکمرو داوط هکر باک راو رازپد آوا یاط هاست مر سوا

 ` ]| هکه کر هر ذهرزو اهجوویورکهبصف لفاکو یضكناز بکرا رک جو هلی كفاکو ی كنار |
 بگو و ان لاس دف هضم منو دیاباضالاردہرزوا زوم ۱

 ۱ نان لوا یزبذر مک لرد بک راریعبو EYA ویب یزید هز کسر ادب ا مه | ۱

Rt jit ۷زن قوا و جی رق با هکز وب بیک بیل د  

 ۱ بکرلا مرک ناللف لاسفب زر د نجد هلصا تکرمو قوا شاثاط نرعو زو شمن وف ضاقملسسمک | ۱
 ؛ یجب رواج یزاکدید ن نشوطلرنوکستنارو ىح كئ هزه بنرالآ بزرالا هموقی هبصنملبصا مرکیا
 ان دن شوط ہنسا هکر سی دیو هلبصف كزونو كةر مهو یم ںیم بنر زور

 ۳ ۲ 2 و كنون 4 ھنر ةبنر ولا بنزالاوو هلرعطاخ ی ته بنر ومءاسک ل اقا شب رو ابا نالوا ۱

 14 : ار دیزل .یبوا نرو هیت كونو کهن ةنئرالا هلوا قوچ هیتر لر



 | نالوادنلب الا هی هدح وم ءابو مل ءاطو هلبا هجم نیشهبطش هنس انعءاض بلا ذی طلا و دم وبعر ید ||

 لار مص یا نیعس, 7 وس ی رس ۱

 | هرو نالوا ضا ولب وبنرواو ی وم كِوعر ةبوبع لا هتم“ فروقو فام ض روز را نزو یل |

 ۱ ی 2 یر رد نجر کنجد دشت ا مل نخ یا درد دروغ ۱

 نوا امت سیو بو لا تام باغ ںاقترالا+ لاد ار ابا ن قوا

 بیغلاو شاخ والا هیفتدنهزووهدوت ادا یا نع تخرل یقترول وا دارم یس انت بقر مع ۱

 : ںدەنسانعم خان هیعض كاب یف كنیخو کنار: تو شا توضزا هيف عر ود رنلا ف ظر الاقي سم

 ۱ ترا دیا ر راک ماترا نیجرکاطعملدعوال رکا كنِضو یف ك از دیغزلا توغرلجرلاش ۱

 ۱ سرفو بیر هادقسو بیغر ضوح لاسقهنسن ع منماو سو جم هل رسک ك نبغو غغ كنار لاک |
 | ةسیچلا نیلا وصل ناف را توط مساوی ق فول او الا |

 ]| کیدی دک هاو یدو موش منصلابخرا كنتخایتدآ كا نعي سر غلاة وطال همه الا |
 ۱ || رج ی م ا ااو اج نوران وک نیو نوو تار بغرا ودوم

 1 ۳ کوس واتس ا اش

 ]| نوکسواسهبفرسکلاب.نابقراوفزاو ایم كنار ب روزا روید بیقرهد هل نا رسو |
 نوش رضا برق ہتدصراذا اناغزوةبقزواب ٴوقَردَهرای ٹا تقر لاقي تمام خو فاغلا

 1 همغو ط ہدنتفو اشعار * واشعارُ ن ر دیباقنا شهر نا تھک یک اب ور ونلط هلبع ونلط هلبعولطل زد کن دزد | ۱

 | بو یر زولو باب ہہ ضوط لیا دنقذاشخ دکن ند ولوا باغ لاک

ENS ۱۱ اٹ نوع یو شاد یاب لاقن ناف وخندل  : 
1 

۱ 

 | یامزخآانو یو "تافرالا هاشم نک ناب و كن نه .تاغترالا كمکچواظتا رکا ۱
 و

 قاتللعن انا ؤا دنه لوا ہمدارولوا لوا یسنفره هل بؤ هو ہلها وک لغ هرطوبرد كا هیههیهتنکر |
 ۱ 7خ ئل ا یر و ارادت ال وقت هلو کلم اف ۱
 أ داعار زر دذ وخ ًامكل دعقا رهون د تاق زار دعساهل , رص ثكغلا و یت کناب ویس |

 ۱ ورک باقز اوتابقراو بقا نهبودزن نو تان ہدیرخ "وم كو ةبرآرولوا تموم |
 ۱ كازو نخ بقا واجد ناسالم دینا اچ ا ا ۱

 ۱ تاقزاس 070+0 دامن فا تلو ا یت 0 نوا اتم وه : فا اهوار ا ی
 یدیوازویزم هک دی ت ی و سو یو ےہ

 ۱ 7 رول وش نور دز دار نو روا ما

 هجا مەك دید هود لوش وفد وان خا كم نازمر ول وارظفم توه كنج و
E,كفافویمضكيم تعرلآ زدنا تلال دةنکولناو هتناضا ك ەود تلاجوهیلواپب  || 

 || لوش لباد خف ةباقرلا: هوا نشلوا اس ندنسف ر طیب ونو یتا هکر لو دهب زد ل وش دی دشنو یش |

 | كغ هل ب وک اتر ەز ۆك نیراکوب ةقنزلکد تکه هرب رب توب وف نی راک ناب راکه کو د جز وک
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STIS |ی یشن ںی تا یھت یو  

 1 را و ناک یم كنجاناام رخو اطر 9 لواذنلابلول وا بطوامزخ

 هلن اتا وا ر واک باحرلاو, !:تامحراو.بحزلا.ییخنیوآ هل فهم نمد هتشجاس یاد ||

 ندنادههرد هل. فر هلن هزه خف چرا هدنا ره ر دنع اجبر نیلا سو ون ہا زسک نارهدنلانو
 ۲ بدو ال لر نا لامار ھم لاک دلیک لوس کوب ر لب ب دنس شنو داد فور هوتک ات

 3 هک هنسانعم با رم رتل هیچ بک نازل زدالدوکال وب رخ لاد لا هاغه تک |

 4 1 هکز ری ذهزا کن زوا بازرمید تارایطحبردلکد هلصصفتفا بازرمژ رکو ؤافوغواوا بنا ریه

 1 tj وه روبرو تروالارولک تبزارلا یج
 . || )زد برات ہک آورد اودالو یا كرنا هغیص زد ددال درج وبو هنسانچم
 : نیک مه دری الا؛هنسانحقشاق هومن ههخ كفاک و كنار

 1 1ں هزازآ زارا كسال فف یاب هم كسر د هپ زرا رکا وزو داوا مچ رک لکیا

 رولواكعد یک نان ر سل رد هز ونښ ز مز دک مد كا ناب تر مو ردن هش ننیسراف لم ط مع ك ناو
 | ةنسانسدوپاردکم دلو هلنوکس كەز مهو یف كەچە ء ازەر ازور لا نانزرمدینالل مھلوقەنمو |
 | ناغمد کی کینیدلوادنسابنعمقلت هد هنقهدر دذا انتج قلن بز نم ةن ا نزاو ىلع ةبازرم ا
 ]| اذکهنتهدل لاتیاک ةب زمهلواذک,هب نرم ىلع نالف لاقي ەنس انعمناخ دراولوا كعد ی اص ی وک
 | تیتوو هیفلفسلوالا بالا ن ءاپ وسر بسر ءال ای : !بسز لا ىغا هبوض ەل ار مچ ب وسو

 ۲ ۱ یا بوسر فین لاقبنن اعم یسک هليا ارق بورا یدنأب+ ر ومحیراز یک یعدات اە ع

 1 نو هیوندا درد خداداد هنیکشاو روانی ةببرمطلا یفضام
 . | ردس بضارلا يراب نعاهلیعخ كنار باضرا رد یم“ كن هببف را ندب ضا هتس ار ونب ےک عن
 71 بطراآ ردو مس یکیدیدر دفیضر طم ضار كن زخباو روسغبنابکو دةعف دو ردعونر ندنجاغا

 1 ۱ بطر وهف ںیماسحلابابلا نم ۃبوطر شلل بطر لات ںولواك۶ د نساك دیلب اھ کسایی ارم

 5 لوالا بالا نمابطد فلا ت طر لاعب راررد خد هکمرب جنوب آب طرو دل وکسکناطو یتخ كنار
 شب د رو بیطر نصغ اب ر واک ی جد هنس انعم هزاغو هانم هلردمو یرسک تاناطویف كنار بیطزا

 || كعردیامرخوابیطرت هتطر لاب قلق شاپ :بیظرمل اب هل وا شع نونه هک فالب هنا ید بیطر |
 || بطرا ,هنسک, شلوا ساب بوطرملا :بطر لا مهتمفطا یا اطر مولا تطول امیر واک دهنسانعم
 ]| سچو رض لئم نوکیف هات نیت اب بطر .هنس نم الک توا هزاهلبنوکس كناطو یمض كنار
 ا | بوطرا رز ریدهسبطر وا ناهکمادامهنسا تی نقص وبه وکس كن اطویعف كن ار طرا

 ا لوالاب لوالا بابل نما وط رسرفلا تبطر لاقي هنسانع»لمرب و هجن وب هنآ یکلوخدارد ردص ردصم هل
 1 | ایچ كير < هطرا را جادا رت ا ویل تی وی كنار بطرا رمام لع

 3 لوفتر ولک«دهنسانعمقمردلوطو ترا لاقاالوەتع زفااذا باشا ټ الازم توغرمو مفهعر ۱

 1 هکر دریل وش هل بیک باطو علوم ةیطزلا ابطرەیلعامراض یا لا بطرالاقب یسلبواذیذل

 | لاقي هنس انعم فوخوقروف ہوکہ كنيعو یم كنار بعزا بعز دنسانعم الکلا که لواق وینو

 - ]| قوارف نکی بوق وف در وق هلبارسک كتاب. ةباع ملا هتلمادااضوا ثلانملا تالاب :ضوطاتبعر
 13 نم رہ ےس ر روا٭ ویایقخ EA راس او ۳ تو هثتانعم

 حس 2 سپس



٦ 

 رذلەنسن نالوا عقد عفن رکی اک اوردیککق وبطد ارم هلبعکو هیاصتنابصتنا یا بعکلا تنو رتو
 شیوا زو فیش هو ی الو بز هنس ناواتبابومادیلب نیک نا تا |
 سال اده یقاف ل اقپ رد هنس انعم تدش ہلنبتےش را  تباب یا بتر ما اذه ل اة: رولوا كعد

 هنیرپ نالوا عف دروب زیدی هنیرهرا كنغامر (تداہش لغام هرواو 2 هدشیا بتعالو بر |

 هلنرتصف كل ذک بلا ر دهني انعم زاد تاسکوبهدمآفموب خز ی کک یک زر بد بشوید ۱
 اعز مآ رهیا ہنبچر لای هنسضانهتظعو تیه لنز تخف بجرا فجر دو جرد لشمەانعلع

 نکرد ەدتیلهاج نان. هکر دویهجو كن زاکدید جر هنآ آ تیجووزدةنسادغم ولسا وغ |

 زدوخ امن دن :ولو مطعم ی ارم االف لام زنی تنمانعم جم يج جلا بتلا روف گروه

 هلا وفءاب وهلم ېم نیعهربتعو ررہد هر ثعل ا نيۇ رو بیان شدن ر هکتار ]ایر |

 یس هويه بیخ رتو هنس انعف لا ناب لق ر ذده تعز ات عن ور او بیجرتامابا هذه لاتو زد هاب رق
 قینعو بلا هرن مابا رفا ۇز خا اوربند مااا تنا اا نالوا قو ۹

 كخادوبنالواراد»ویمیکر ولواهاکو مل اطامرخ نالو
 ةبجرا ورتوا ندنفودلوا فیعضیدنکب ولوا طلب نمی یاهو رویت
 شلرواقابطهنغادوب ندنترکەکر دامرخلوش هل يدب دش كت اش #ئابو لنا وکس كو نار

 یم كنار بجا نار ایطوئد د نوسهثودهنسنرب هک قابط ہلیئوکس تاپ جو یم عا 3ج ةر هلوا

 یربغنددروفود روقهلکناهکر زرد هان ل وش وید هج ر و ہنسا نمرات ارط ی ك هبجز هلتحف لوجو

 ککجر واج یتا لوا نا رار وفه دانب لوا بویلغب هبا قاہران هکر دوب قیر طزرالوآ رواج
 نبنازولک بخناورلا ٰیجردئانالوا بیع ہنزاجؤا قم ةبحنارلا رولاق هدنتلا بولت اشلوا

 راربد عج اشا هنلوا تب ىق هب هب ہیآ بولوآ هرکص ندنادلبا مج وبا هلمهم ءاررا ریدجارهالواء هرکس |

 هکر د مجرب ی ئدتبا یعصاهنسانعم زنی صف ك هزه :باجرالا' الا ہلا جو ہوم نیش |
 بح رنالفردندن وو هنساسنعم تعسو ہل دوکس كناسویعغ كنار ار تحْا حا ردشمهلکیدحاو

 كنار ةىحرلا ةبحرلا ذبح ضراو بحردلب لوفت شکم دعس او هليا یف ناز بح زا یراکدیدردصلا

۱ 

 ردهنسانعمساو هلبا یم كنار باح فایر اب رم هللاقاذا ابیحرت بحر لاقب ۳۳4 ره ٰچنیحرا |
 ااربدەےالوا یم تباغ تنوکیا هلیضف كنابو یم كنار كلذکی حا ةعشاویا تاخر رق لاش |

 ءاحوەلنون ہکصض رم یزلکدبدزحان قع نیییحرا قزح انلا وكام لادن سا تم غ 3اض الا ضا |
 وکیآهکرولواهدرب یکیدکد یراکس رد هود نمیرولوهدن عن ملزم بهت ہم

 كنار بیحرلا ما باد تی اوج یک نا و 1

 ینعٴہلب سک ك نرمه تاحزالا قوا عساوضرا رانطقا م 2 و و ردضلاعساویا
 رد اشیوق یامرکلا ذعاط یف لوخدلا مکا یدنبا رابضەب تعسنایارادلا تبخیر لاةباحزا 5ظ

 | یدعتمەلہا نبع مضلعف نده لاعفا ارز ردم اخ هسا قعلوا لامعتتا [یلعتم حر ینعی 0

 لستف نما ال هسنعب ویا یشلاتبحرا لاقب قلعق مساو تاحراوروتزمالا زدشنا-ک |

 || سطمکر دول یهججو لر لکدیدسصم بجز ید زرین هو ام دیا بوس ته نانو |
 ۱ مام یابشاکا هک پورو لک باجرالا باجرالایچج كيج و یدزار دیتابیس

 ۱ بحر: تبحر لاق قلوا عس ازز قت وتئازا ا م0 ةئاَحْاَو هل زوکس کناخویمص

YY Aiشحوتسنالو الا تنو تب یاهو( ابا  

 || بحرا دنراکدیارجز یئآم کن ونلوال اتا یخ رد ا ا هبقلانا |
 اسس =

 ت م کک

 3 سحر

 بچو



۶۴ 

 1 ۳ ر ةاش لاقي هنس انعم قلوا ا یقیناعرٹدالو نیم 107 اترا را ہم كناز

 1۱ | ید ریضفبهنس نی هلون نوکسو نیحف رز دیمجن هل رفع زعاو تایر ناو نابزاذنسیا

 ۱ | رونلوا لاتا ىد ەدە ود هکر ولواهاک و ردلو انمهیک و هنوف قد تازا دز یو هه نر

 ۱ و و عو روو هنر ان هادی بشر بو یر کیف نب اب ۲

 | بزوکیراسن اکرم وار دهاو چه ۷۳۳و

 | یرلفدوفقّوازدهنسشرهلن سک ك ار ةباب لا: یا 7 هنس اتعمز الط زولک ئی ندا |ز
 ززد قاد هاو دهغو لری ده ابر هفاهس تخاج هکر ولواەاکو ورروفیرافوار اف اکا ززکبةفرظ |
 | دولت دهدولب ہراب زى دنيا ںاضمب یلززدهدولب آه كنار بازا“ قايم لها ةیزالا |

 || ةبارا انا کوا تارا رابدید ایر هر وغ ندننسوب نوساوا هايس ل رک قا كل ]لگو ہدتلا |

 ۲ ةدنرو یو یو ةدیرا دالان نم لبعف لغوا کواهیرننکد كابو یخ كنار" تالاا انا کوا
 | اار نازل توا زد یخ داد قعنأل وا دیادفش رورارلسب ہدوا ن وا قغاضند وسەك دن ونقل ۇش
 | قر اى ی شاراضةب لا هرزوا تءارط یمد هزارب مالا كلذ لعفا لاقت ثالهزاتو الکی هلبا یخ ۱

 1 || ہٹ درا مود دلکیا هر *شلا تدخا لاقن رولک ہد سالم هلج و زد وفخم ناشویرلکدیذ

 1 | نوسلوایمسفوص لک هلیووس هکر دن ل وش هک الو رم هنالیوق برا ۳ اش
 ۱ | ونان زكر دز ەن ل وش "تابرالا زولک بان او بنز ی

 لا نون نوکس هدنتس اهو ہللا ہدمخ وف ایر سکو لا ای ا ۱
 | تایزتهکر از ردقوبال رد ولید تایرفو هلال سرب د لس عم کنت د هنس اتع ەاذزۆز

 "ددشف اک زاوا لخاد هرن دهزکتر درج فرح گر تبغ و یر ع لب لاقب رادن دهرا
 دوو لغادامرولواکو لز ثبز لا زولوا لخا داتهنیرخآ رو هاکورولکتففخ+ اڪڪو
 درولو لغاد اهاک اکر ولوا هاکو اورنکنیذلا دوبار لاعت هلوقگ هوا هلو هن وخذ ہلعف هک ان |
 نوک هکا امان ؤو ا غب ار بش رک نوننلوا نوھ رک ناکدهبعع هرز وا قلوا دحا |

 کز هنشکلواو ئدشا تاک وید زد شلکء اتن نهن راو الجز مهبزژ نیلجر انہ رو ثیارالخر هبز | ۱ لب
 ]| ین ستم دولت راد ثباک ندا وج یدتآ لا لابتشیا RS قر رب |
 1 "برا | ۱

 "| لار دن غیب بزار روف اس وص اسم اهن دی |

 ۱ | کنش ن دنا تزوط هنأ لبا هکر دناکم لوش ل بالا برزخ و رغم ی آ لءابتلا بز غمت ئا تررغ
 | لالا تبدا لاق r ندنا iE نکته تایزالا زالوا

 هرکراذفانو هما و دن زاذآ

[EF۳ وٹانئاتباظلاگوا شو الاش ةوواکی خش هتسانغم ما  ETEأ  

 | نا ہوا ناز ندتن مد ژدر هود لوش لتدنشت كو لوط عن تارا لرد تابرآ

 نوبي دغم لتاق ین نمي اکو نیلا عت لا لاف رادنسک کم دن هل دد شنو یرسک گناہ یرسک ك نا
 امو دل وکس كانو هلن كناز هنر یتسوروشز كىز فتضنارس هل عف ۇلار بز لا رثک تورا ٹک تز برز

 8 زمور ذ هتسانعم هبقرخهبن رفیدخ اراضت اه انعع هل وكس كارلو یف كم هنر ةبترملا
 ها ار لنا اوا خبر روگ کز دذ رز كسکو وبلوشسنا خدای وهدانخ نت اراض عتزا رد

 اورا اندر یشلاتبر اق قموفهنزولرپ نیس ه تنزلا ردا زط هنفا طا

 1 لایت باباش یا لوالآ بابلانماب را راہب یاب رلافییلواتبا ابو

 ا

 بن



e:مع جم مس. دز پا  
 ںیدیمسا تاتو ارپ ہللا یش ت نونو تلاد نانا نولک پئاندلا, .بئانذلا, يركع جو هبندالا هندالا یلهمج رعد

 نابودواپوذ بونپ*یشلاباذ لاقپ كم زا تنصف نانو دلا هلبنوکلواو و ىف كل بودا ||
 یراهدنج ءوک نابوابهرح هانیه تباذ لاس لاعب یار دید هوا دنم یرارحكننکو

 بہاول هزاغ ها !ذا لاق كرا هل: رشک همه ةياذالا لربق بوذ قسد هلابنالق قاب وا

 ها انعءكالِهاوازاراغا یا نالقون انیلع اذا لاعب رولک هد هنسانحف كعا تراغ یظفاہباذاوەانعم

 بودپ زار هبوف کوچک دقوقلوش دل لک نوه اوج لاو ناودالا نوتلوا امج تا خو
 | بیع بلد ریش افاوا لالعا یزواو كاذ یلع+ انب ردشلهنی وا لصا رو بو نیلا اب
 ۱ اکو ن وتلا هنیتفف بهدلا زاد هنس انده بیع ید یحوا وب هک نا اذلاو عذلاو ماذلالنم

 | وج كلوا هتس انهم وتلا وبا كا هیکضورفمرب نوما لھاو ار روک اج فیت کیلو

 | بیهادالا چ بنعجو بها تانک چچ کن هلو هنسانعم لایکعو:ولک ؛بوهذلاو ا

 ۱ عبارا بابا نم لجج را بهذ لان ل د حد هغ واز بکس رکھ یتا ءى ہاک

 ہلنزصف بعادما سراب نوتا نیت هلهذلا ہذیع هبظع نم رضب قرا دچا اهن یا راد

 a ییفختو یف لناهو قع کیم .بهذلا ردشلزوس یب وص نزتلا کی دواٹزاف لوش

 | تباغرکاوەلوا ملا قلور اسٹک یزرمیف كنآ هکر زرد یدەآ لوشو هلوا شاروس یب وص نوتا
 | ك تهنلا لیت هو مس توام دیدم اکآ هساوا بلاغ اور اص بولوا یوم
 :نیوتلا هه هر هنسلرپ ںی رپ. بیدتلاو۔ ۔باھذالا: هنسک ن روسی وضع ن والا هبرسسک تناهویعض

 | بوذلاو كمك ف باه دلا هریغ بهذا لاق دولک ید هنس انعم كمر دیکو زار دهکمروس
 ۱ تم بر ط ارضف كزاهو وہ بتلا لالالا وجد ایاھب نا اج لا ناق را :

 | توس وی مزد tti مک نتیموتول بلا تب انزوا ف
 بآرا (هارالصف) هلیرسک تا رواک ین اهدا یجزومغہ ہلرکكلاذ ةيهذلا نولوادارم |
 | | هتیعشیا الا تب آر لایق كا حالصا بودش ات ین شل نا رهلبنوکس كن هزه و یخ كنار ۱

 |ماغر لینوکس كنءزمهو یمن كنار دیو زا رضا یا مش با مهللا میلوف هنمو هتینصاو || '
 | نور ندیم رسک ار رولک باز بار جزو ما خان دید اوج نگ
 || كنشره هلیضف كنار برا ندیلع تاهنسکرب ندلاجر هلی رشک کنار : باز ولپدیډ هوار هجا ||
 | لتفاضاالا زامل وا قالطا ہریغودیممازب ندنب هفب ریش اعا كى اعَت یراب برو زاید بق غتکلا ||

 مه دبس تنکی ا موقلاتبنر لافب ید یخ هغعل ولوا برو یدرارد بر هی زکام هدیه نا دو

 كنهلسفر ؛نزاوهونز وه نم لج ر یر نا نم لا بحا شی رق نم لجر ی زی نال نوع لوق دمو ۱
 قالطا هدهنس انعم كس واہ صا یا ةعيضلا بر لاقي ر ولك ید هنسانعم كا حال و دی |
 اضباةی لا نعیامھو عم بی لاو تیر لاەاہر یا لول بیا نم دلو نالف یر لا وتو
 هللا لاک ناو قاب فراموش تا ا روی تار انا زا تاج تھر ۱

 بیوفبر هه نی جوهر هتییراذا ب ۳ لات لک خندان ۱
 لف نرو ىلع قرا لامن لا اشنا ںولک برش نه یرزسنن كبراو رز د هلب وبه حالتطا یر |

 نؤولک بالا: یف هلوا شمرضوط یی هک خوب لو وش ت سم اکا 1

 بوذ

 بهذ



 برد
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 6 وش بوہ دلا باید تاذ یا هبذ٭ەصزا لاقی رب نالوا قۇ: يااا ال و ETE ةبرغاو

 | ریش واز دلبا ضا ماوبو بابذلاہاصااذا بوب مر لاقت وا شما تنش هک دهود

 |ةبذلا ارد بو دم ی د هب شک ج او شح ولا نءةهشوحوم لاتقا ةبوبذم ضرااضبا لاقنو
 ۱ ۳ و قاب ندش د هلم تالاذ بابذلا بالا دامن ند یک[ تنا لر نزن یکم |

 ۳ کلوب دلبالانانسا باب ذهن نیکسک نبش د ودور دیده ناب ند ريغ ندای دو ۱

 أ خدا .دیدندلا كعا ټک ینندتلا رربد لوید نیملا تابذهنکزوکو را راد فیل بابقهنیرپ ۱

 ]| فونت قو هثیانعم رکد هلنبلاذ قف بدیدلآ یک كنهن سل و اصا داوه هلو کس كانو
 || ەد ەنحەكرەتسنل وشو ىج كب ذذ بداہذلا هل وا ظفح ندسفنیا وه هک هتسکلوا یی ةبدیدرش رش |

 1 | اعنا لاق کن الوادد زمه دنن کر ما یبا هلقف ك نينا و کلوا لاذواہلیمض كه بذ لا زار اصا |

 ااہددنم
 ۱ 0ةف بوختان لاف رب ددننکسک 6 كنهنسرههلباار ارسکو ولاذقفب ترذلا كل و نینیذذم

 5فدشمءاخواہلمہف داس اب اس کت روعولزازوآدنلبنم دنلب عیب او ىا ردا زاۋ ت زىي :خ

 ا ی هلبصف كارو كلاذ :تردلا لرب دهبر وع نالوا ڭىبكويئزاوآ: هليا همچم

 ر ئا ترد ہا! ن لاقیك لب ول شش وتدسفیاعبارا بالا نمابرذ ب رڈذنەدعم تبراد

 ردلا هاودلالبس ادا حرطا ېر ذل اقرار د یخذ هکماعلوبقاود بوز آ هزایور و لک: تار دال تاردالا

 | تکیکخ بنردتا : بیردتلا هنسساسنعع تح و الب قلب اقهب سصف كفلاو هلب دی دشن کنان هلن |
 | هلی كيم فردلاو هل بعص كنار و هل سیف نسیم ا بؤر ذلآ بز بدم نادنس لام كا

 هلو حا رس هکر د هعانل وشەلمال فو ہللاذر سک هللاد سک یلعنلاو ةلع دلاو :بلعدلا یعع لېد كن ەددشمءارو و

 ك كم هلتعرس زاسک ك مالو تازه باملذالا :لقکو ل بک هلی كمالو یضض كل .بلعدننآ
 بل همان بوث عمق یراهراز رد یج كب ولعدم دمو یرسکك مالو نفتی
 ]سام تب مروج ںولک بوندلا یعججهنسانعم ما هاک هلبنوکس كنونو ی كلاذ
 عف بنا لجرا بذا لا تای هاک تالذک هلی رسکت نءنمه تانذالا باند الا, یکم رج رواک
 یر وف ةلفلا رصقو ہلا خوب لادمص ٰانذلا لرد كنهزمه رولک باندالا یج قربوق

 هی اکا هد ەودو هدنآ بند مکت هدّواط ر :اوا لامجتساثک نیند یانذ نکت هنسانعم بنذ

 | یکدزارا رولکهدهنسانسع ابناو هرکصندناوخ ردراو یانذ تردهدنداسنق كر اطو رونلوا

 1 هلزرسکاؤللاڈ ,باتدلا رشودندننروب كنهود هکر دهنشنرب یک ومت باند یدتنا رایضعب

 | اذکه نس اضعم الا یر رونلوا قالطا ید هنلوب وص هبا سکو یش كلاذو ږد ند ٰیقع کل ہنس یه

 | رولۆب تيان هدنا لس كن هر دکل زبد مز لوش هلن مک ل دک لاذ یداولاهناند جا ضعیف

 ]| كي ینا .ندیدآولانذ زدزنکا یداولا ةباتد نکل لربد ید یداول بند ت تلذک اکو

 SMT | هلکنا هک هیچ ہلرسک

11 

۱ 

1 

11 
۱ 
۱ 

 ا لرزه وص نالوا هدر سکه لسه نیعو ینوکس كمالو یخ كان هعلت مکت

 ]| كنهود هکر دهنننک ل وش هلررسک نو یف کیس ادا .هچس یا ہذا لاقت زاد داوم
 اكن ومر خالد تئاندلا زامل وا تک نادندز | لمفد قی رروبهدننابشوریوق وه

 خاش وا ندا غشا هکر دیغوروفامرخ لوش للعنف كنونو یوکس كل دو ی کيا بوتذتلا
 1 7 تیم ةَثَذلا ۂةرَسِلا تبنذ لاقت لاقن یبهلشاب هغلوا كنغوروفامرخ ع رکتلانزو لغ لیلا

 || لیدی دشنو ىم تانونو یه كن تندنلا ینوروف اهرخ لشاب هفلوا هدد سوا یزنابک وتو

 ۱ لقب هلغققواصبنذب ویفهلضفرادتم و ندن دننلد قموف و ناسلبطهن د ناد خاص دنلد

 || ضن بونذوا4واولقر و نزوا کرد تآ لوش بش كلاد .توندلا اه ری متن

 ید



9۹ 

 اكد TUTTE باا
 هل دید فسخ كو عرش وچ جج ہو :

 ۱ ملادز نھ اکو بن درون اج ین رب هکدروقهن نمک لاذ تی دا (لاذل صف ) هدمروصتم+انعم ||

 | زاده را ماقدر لاتر لو الرا ووم بلا سلا ا زونلوالامعتس نیم /
 5 زم بیا 4 8 a ا E یز ی تاس یوا "۱

 ویو یو مس ےن :
 | كنهزبمهو هلنبتَصف نو دتلا يذلا نم عنفاذا بد لا نرخ نت ا

 | ثّناذتلاشی یس اولرودولزود یار داش نزول بوادتاو هاب لون
 | بەكر زز دوغا داب ل تتم دون من 1

 ۱ جی اک ندا کپ
 ا ۳ رو کی

 | هلاسز هل هرم ییا نا رش اا وا وزنی چ س نون ا یھ
 راندتیا بیم و در ہوا نی

 ۱ | لامیقعصآ هی" وذ غرکنلا نازو ىلع یشدتلا نلاضا هتش قدر كننالا واذ هک یو |
 | نادم مالغا چيا لود اوت ليف نزو یلعاهدح- ویو ها« 2 ۱

 || تذی ەھ نر عض ناو ابد هتغ ترد لاتفن كف عفد و منم هلبصف كلاذ ب یاس

 || هنسانعم تاک یک وید دور نازک یز ناک یک بوم قوخود یا :
 "تواو لّرهیاهعبج بذ لام قاقراو شطعلا نم تلبیا هثفش یس

 اغمق خب میزکلا نازو لع م ذتلا والا الا نم لکتاو یوذ یا تل! سلم

 ل ین رو توان ولو ۰7 قبو ترف نام تب باک ببلاش
 لوطوزوتلوا لامفثنا د منشانعام تعفسو رسا ف اعنا ىا لی چوڑی

Reg, oليف ددب نف ءال كارا لیوطیا بیذم  || 
 ٠ٹن ین اذان اهنلا بذ لاقب زویلوالامتعتس یخی هتنا فطن و

 ا ةوانام او كالا نىك بىنا بام دٰیقنالو ملاپ دین ڈ حا ولا كنزة كلاذ تاب

 زىكا هنا لقتال و تالا ةدحاو ءالا لبق نوتوءابلا ديدشنو مطلب باب ذا نان ٍ
 الانا رک: ةباہذ لنالواهضعب قفل انه حاصل | مسا من ل مقا

 || اذه ناد دمج یس ىلا لاضالاب اذک بلا كعب نونلاولادلا کاوش قو
 وتو و یی

 تو یر لذا ركب بن باكو لانا سکو خفن اچ
 < و و و و رس و و ی ی و و یو ی یو 0 یوم
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۱ 
: 

۱ 
 نکا

 ہوا |[

۱ 
3 

۱ 
1 
۹ 

 وہ رس aig سا با
 ۔ےہسس مس

 سج سس

 رہے ہہ رر رس



OA: 

 یهجوو هدراکناماقمالاز املوا لکت هلکن وو رار د یروطو یرودو یو عد اې امر د ند ېس وډ بدبنف
 بوسنمهروطو ردقوبنسکقج هناواتوعد عير ولوا ندروطیروطوندنوعدیوعدهکر دوب ۱

 نالوا هدزوب هلن_نعف بدلا هلوا ندمدآ ی هکب دلافهدنفوب ردقوب دسحار ندرایشحو نالوا

 | مومو رازوف غ اب هنکا کل رب دهف رظ لوش بدو رولک بدلا ناس ةبدلا یوت هدرخیراص

 | هکر وناجیرلکدیدینآ هلی كلاد ا بدلا هنسانعم لمر بش راربدیخد هننغ موفو وی د یخ ډ هنغاب ||"
 رک ید هو ةبد یخ دهه طو رد یوم .ةبدلا ندندعابس

 ینعیدیبد ت اذ یاهبدمصرا لاتی رب قوچ ۔یپا هلیدپ دن كلا دو ىح كي ہر ةمدلا هللاح و دنکو

 تدلا رد ییج كبد هلی كنابو هلب کن و هدلوا كلاذ بایدلاو ةبدلا رب قوخ یرایآ

 لیسلایدمنع ع لاضب ہنسا ضم ی رج ںی یی دفآ لبس هلبرسک تلاد دوخاب هلي كلادو تم
 | هسی رو دازمردضمرولواروسکم لەفلا نیعهسپارولوا دارم ناک د مسا هدمو لعلا بدمو هپ دمو ا

 ۱ تاب تاب للادرسیک هبد هبدلآ هسیازولواندیناپبابیکا رولواهلب ولاح هدرال»هعیج رولوا حوتعم ۱

 | یز اض ن دن ترک کن ددفانل وش ەلیعص كيا رو یف گلادا بوبدلا ةیفخ هب د تد لام كر وب

 بد یاب نءاذکت لعف لاقب دولوادارف ردصم یانعم نکل ردلوهحت لعف هغبص بد بد . هیوروا

 | مسا بویقوا نونه كس رابدیک او هجراو هنلاح قاهجوف بوب وب هلباصع هدننامز كاتکی عب
 هرد دزایضعت ردتوص عونرب هلی كن لاد و هلبنوکس كابو ىع كلا ةبدب دلا تكسرالبف
 نالوا لصاح ندفع وقوط هرب تاپ ین رظ كنآراینطهب و یدید زد تالبندریضعبو یدید رد لبط

 حاکنو هتعف دیا لحرا تسحد اب ر كجا عفدهلبنوکس راحو ی تلاد. بح د .بح دلا یدہدردزاوآ خو

 لاش او لات یخ نسخ اطا برتر اهن لا تبح لا راک دهنسانعم كنا
 ماتفاو ةبح د منع لاق هتسا نآلوا برق هلی دشت ك اب وہلنتف ةحدلا ہنماند یا ہیلا بجد

 ۰ | لنکس تناحو یف تلاد ةقب 2ق دلا حاصل نئ سلا ضدب یناذک رنک تنادناذا تابجد || بقح٭

 1 هلبنوکسكناروفلیضتالاد ةبرد ةيردلا فنعب هعفدأ ا دسحد ل اق ك عا عقد هلفنعهج رحدل | نرو ىلع برد

 | هذا ىح نالفنعوفعاتازام لاقبهرومایربغ بدیرح کل کھیر رک كیا تأرجو تداع

 | هداتعااذآ عبارلا باسبلا نم"یشلاب بر دلاقب كع دیا تداع ییهنسنرب هیت ةبرفلاو و بردلا ةبر هبرد
 عب فاَلاهضعال بدر للا فو هداتعا ادا هب بدرد لاب هانعم هل لا ن زو یلعہ "ةیدردلا ۱

 هلا هیچ داضاوهلممم نبع صعو هدایح یدرہککەی هر دن یدتباتلذمو ع وضخ هنسکل وا

 سپ راردل رغ ءطوکس هلکنا هکر دا لوش هلفاقو هما فاقثو رد هتسانعم قمقصو قمرتضا
 1 یم جم تردلاو نونا لپ دیدشتو یرسسک۵ كنارو ی كی“ برد! رولوا هرزوا ینزو للعفو

 ]| هیمنسنب یرکتلانزو ىلع بیردتلا .برحو بز لثه هنسک شانس هلب دیدشنو یف كنارو
 .نانوطییعب .دیصلا لع یز بلا تبرد لاش و هیلعن یعویوفیحدیا دشلا هر دلاش قایق د انعم

 ۱ اکا هکر درللوب ر اطنال وا هدراغاط ہدنلصا بردوقاقوض تردلا ہنساننعم زعم مدتاداتعم ہدیص

 | لابطآیناولخدادا موفلابردا لاعب قلوا لخادهدنرد ہلبزسکك زمه تاردالا رارددنرد

 1 ۱ ٌهباعدو بعد نفد بعد لاس نطق هغیطا هلیعص تلاد ةباعدلاب مورا دالبنمودعلا صرا یلا

 | بعدا بامل باعدوه لاةیهننکیجیهفیطلهیدیدشن ك نبع و ىف ئالا د :باعدلا تلاثلابابلا نم
 ۱۱ نمل | ضعب یناذک بعدوهف و هباعد بعد لاب ہانعم هر سکایعو تفك لاد

 | کاشی اهلئوکس كنبعویضكالاد :توبعدلا فلم انعم حارام كشدبادفبطلملبعض وم عادل
 راج هب زك ك الو یعضکالاد.بلدلا زرو اکی د هنیمانغم تقبع ضو :هنسانعم ,انعم وظوم قیرط لوب ف

 ۱ هلوا نوچ یرا ار انچ هک درب لوش هلیغف ك مالو كم ۃبدملا:تولک بلا: یبخاو باعا | ٠

 ٢ ِبالؤیلا

 بعد



 بن هک وب دهب ي هنسک ل وش وید بلخو هنس اعم لد درب رولواهدننن ند داوس هلق هکر د هدر الوش |

 بلخ ام لاقت :قلوا لحل ۳ ,وص بالخالا ءاست تلخ هنال افت ہلوارذہاتزح اکا) یس هدناطا ۱

 یزلکدندتفیلو رولوآ«دنند تي وص هکر دق اب هژاقلوش هلی كمالوكناخ لا 181

 لا نیکشللاوكی عا ةبلخو ةبلخةقبل لاقت و نکسلاب بل از وعلو زرکو بآن دنت |
 ۲ ین زط انا« دار یناج یی اس هدراشوقاهکو ندهنسدلوش هلن زوکسس كناخو یرس کیلا ق لوف
 هل کس تك مالو یف كناخ بلا بلا هنشانعمهنادندیبصا د هتل وایی د هک قا روالوشو وردهدنسهیام

 كناتو لنهزمه نالعمالا دتفطقاذا لؤالا بالا نمابلخ هبلخاتابتلا تلخ لاق كاي توا ۱

 ہلا الا مسن ناف هلك انو تابتلا طفت ئا را بخت نا یو ءا نەمل س |

 هوا ها هک ت ر وعل وشامهس مالا نوكسوءالاو ا اخف خلا نیا تانلاییععیب:دتحنولء لاو |
 باخ || قاناهلتتنهف تنا رانلکددوخ امندن ٴامن دال نالخ ی دعا تیکس لا نا ردنلکنوجیا اسلا نون
 تب امر رک کن تل را لالا تنھو یا مہا دارا بابلا یمهلح تبنخلاتب یتا فیمض
 از ذردنوزاهکنالوا داش نیا شخ ولو انقلاب وط هکر دیشکل وش ناسا نابینا اق كجا

 یبکطاریقور اند هلو باه یر عفیعضن فر ییا هکر دوبلصا دادا خو ززوؤا قز ول اعف |
 عفدنمشاتااز اهل وا باق م دوب هک لوا قحال شدن ا ءاه هني رخآ هکر کمو د نوس او ننتتلم هردصم

 ناتانخا یربیصشباب ك زال لنت هرانصو هنس انعم رمق هلند هک یک: رانصو باند نوط غی داوا
 ب نخور دكر دەنالوا« دنشنر ۆا هک ولت اف نالوا هدندناخ یبا ك نول دد شت ك نونو رل اخ
 هلو هدننكرار نغایرومخب یبا هکر درا لوش هلن وکسكلواو و یخ ك ناخ تب وک ا اہللادز هغر ید
 ةن وخان انسا ناه ئن رانا ہي زالووشعتموعیاصرالا نمةب قانلزنلاع هک درومغد

 تجاح ال هلمهم اما وب وخت هکن اف کت عار ول وادا ارم یماسنعم قل با هچجءباخ سید
 بابلا نم ةنيخ لج زا باخ لاق قوا ديف و هلنوکس كن ویتفكناخ ها دا رولوادارمیساپتعم ||
 ةيخ ةبيهلا لا قوا بیان هتییخل اعم قلتق ديمون عزکتتا نزو ىلع بیینهآ۱-بللظایلنب ادا یاثلا ||

 ین! دلواہرزوا تا دنا فر كعوفرمر ءان واعف اعضا یصن كیوصنمدن نفی ودبافیخلوقنو

 رد هنسانعملطاب فوت هو خاهد د ہوم نیعلار کو ءاغلاوءانللا مطلع نو لعاب بت کو

 بآر [|ہدیاو یخ دلواتلاذ بّودلاو تآ هللا (نادلالضف) لطاب رماف یا بیت یداو او عفو لافب

 ۰ تئادلا: eA ةودجىاثلاشلاباتتلا نات ود وا دهلع قنالفنآدلاتفن »لاتف كمروکت جز هلبض

 ٰكلاد تالا زدنوکو ڪک .نازیال نائاذلا dl كر وتجز ناگ دال ہننکی کچ تنجز ۱

 E ےہ یم ےہ ۱ 1

 تر

 ایک! ٹداعمک اب وکر دراشغ:الامضتسا ن وك انعمنأش وتداعیسهقناط ۱

 یس كلاد ٰیسدلا دلا ندرلشعا لامعتسا نوححودلوا عم جر تولوا هلنا هلو امو هدواعم

 هک ههننش له باد بدل یٹم یا ین بابل نمد بدی ضرالا لع بد لاقت غروب رسک اِ ۱
SERETAندناناونخ , نضرالاةباد  

 ابرق قر اتم یل ب ددر ود نیاید راریب زا هه ۱ و هک راد هنتر

7 

 لے حا سام ےس

 یا عقلا بد لا بد یدکی روب ۂتدھآو تاومالاو مم

 ۰1| هلی زتسک-كيهرمنه :نئایڈالا ذالا ندهتشانعم ضارقنا ہلیجو روپ را |

 كنابویرشک ك ناو یک تلا نما: بدلا یل هتلجیا یبصلا تبتدا لوقت بالج هکع رو | 3
 اهبفسنایارددوخ | اندتسدوب یندشاناسکد حال یا ینا اد n تک ۱



 ۱ قارطا ی قلاب بانج بہ صخا نماد اور و بن او او نص را تیم |

 1 ۱ ہل رسک لد اص و یخ كلاب بہضحلاو ئرسك ك داصو ىا كيم نصا. یدلوا قازوچوا

 هک دیراحاغاام رح لوش ہللا دل م۴ داضوەلب نوک كنا منك ك ناخ باص | بیعت وع ناکمل اقر قلروحوا

 | مے رد ےن لوف وش هلن سک باخ دنا اهدح او هلن كناغ ص2 هلو قوج یشع
 3 ابظخ هبضخا یشلا تبضخ لایق یاب وہا ؤکسكداضو نف کنی: ور بول یشرەلکنا
 | كەز ةنناضتخالا اسلا بال نملکلاورن ورضخا یا لنعلا بضخ لاقب كام مند یمن اامرخو

 ولاب ویدیو یرسکدلداضو هلیضف كناخ بہضخحلا هوضتو ءانطابضتخ لاقبقمابوبرسکاتو
 یلعەلیضف كدا دویم ك باخ ةٰہضهلا ردیعتا کر دل تنضحلا کلا تضخ شک لاس دان

 | ولاي یہالیدیدشتو نال داضو یض ںیم َترضخلا هلواباضتما کوڈ روعلوشترمهلا نزو

 ۳1 تینبضخما, ںادنیجوا قرب هلبسعف كز هدحبو مما نان وردن وعلا دل انفیدیدشت ض۶ نال اع سا

 نت اتا هی تنوکز ديش وقود لوش بسا 0 راروقن هکر اسفتوشم رسک چم
 1 "را صدوخ اب هزا زف یر اکا

 1 ام ی سیم دین لبر سک اخوهداواداف تلناطو هلم
 لع تط خلا ق خوا هطخةب قەرز ؤاربئمذئلا هلم هد رال وا هلیرسیکك ناخ ةبطخلا او تاطخاو

 ]تایم اتحاد هک تیوعدهجزت یزوصناخ یک هب طا لالا بالا نم نفل قطخ مثل
 1 | وهداذاات3لف مولا طتخ الات دیدن هد کت وزتیر روید هک توعد هجو و هک
 ]| لاقبقلوآ سی طخ هل اخ قف باطل هنسکنایف هبطخ هروع نمي بطاخ بیطقلا مهتیحاص جی وزنی
 یلطلستنوی درج رنک نخ یی انبطخر اص یا ناخ ا الا نقب اطخ تطخ
 ]| جو یروعهکر دز لوش هلن وکس كناطومل سک ك زات بقا كا تو عد هج وز: یز هر ذوا یتزو
 ]| بظخ ندنانامز ارادسا اولا حاکن هنروعرب هد.بلهاجنامزورونلوا قالطا ید ەیروعوردہاتوعد
 1 دم ٰیراعناکنر دنید مدارا ہک ابدفویدر زاید ب طخو ےکت ندندناج ترور وعو یدراربد

 ۹ قارضش بطخالا هنلواتوعد دخ اکن کر 7 دز وعل وش ہر سک ك ناخن ةبطخللا یدرولوا

 1 ی هکر دیشوق ئ رلکدبدد زض یدشا را ضبا رب د ید ل یخ ااکآهکش وقیراکدید
 | هوا لئام امام یفولاوکل ربدیخد هر اج لوشتو اجو ندلبلب ردش وف یم قو راوبد نک کہ دیکر
 | لا و تۇم هلنوکس كن اطو هلع ك ناخ ءابطخا هلو یا رقم دنتر نص هکر دراج لوش ئدتیارابضعب
 | كنکمایا ذیشملا لبطخا لاسقب قلوا نکع ینناوآ وإ بّولوابن قدیض یب اطخالا ناسبطخ هقان

 |لظنطا بطخا لاق زرد خد هغلوا رهاظیراطخ آراب دیوات ل ھوا اهکل فتو كان دو
 ]| دیاطحا نضخطوطخ هفررسبوفصبنا وھداطلانوکسوءاحلا مبنا نر لی نایت اص نیا
 ۱ كباطخ وار وئلوا تبشنهباطخ وا هکر د هفت اطر نددایضفار هد دشت ك زاب و تاناطو یف تناخ
 ]| ںەنبا ثداهشهلیاوزهئب رزوا هس ردا تفلاخ ہزاودنک کر هیدز با ما هن اما هکیدیاوب یاش
 ] إل والا باتلا نما ہل هبل خلاق قمادلا یبهنسکر هلل إد هلیفیفخت كمال هلل رس کس تاناخ بالا
 ]| ان لب رنک الو یف كلام ةا ع دخ اف یا رخ اف لغت مل اذا لا قو كم

 | تانک غ ادخ هلی دشت ك مالو یف ك ناخ بالا ڈاک نالوا یلخادعدخو ہلبح ندبه

 ۱ وشاب دشنو یش كمال وین كناخ بلا قربلا هانععتوربطانزو یلع توبلطا و

 19 | قریگت نامه هننک فو هنس هدهو نیس و ودیادعدخ هک ا وکه نسهز اب زوم کن دقر

 ۳ سو یو سح ی f و وما



 ٤ | تانک نکھار و متی اب اض 2

: 
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 لس

 ایا ایک تب جرج هنوتطاو ت TTT نت ۱

 اوج لات قلبت بارخ البرك ت وزنه تازخ الا برخ را دو برخ منظوم لام هنس نالوا بارخ
 اف ا يبنو دشت زوال فقر باخت

 2 وب نیس ZTE ANS روا ی را یو ڈ اپ یضایورتؤاندنعویش |

 نرو كن بیا تن ل نت شالا الفبا نالە نرخ

 1 یشد هلیضف كازو كاخ تورا قلخ نسح یف لیوط یاب وعوعتلنجل

 ۱ نەسر 2 ةفانللتبا ر رخ لام رد هاب اون لاح یخ دا ہدف یل وا كجوکیراکلد بوششیسم ود

 || مل لاق ہلوارتوزرعسہک فا لون برکت نارو یخ لزاخ برا اض زظ مروا نجف
 | نده مد واکس تاتو بار حج سو ا

5 

 شون 7 ہا

 ۱ سی شہ سے
 تینا نخ زاغ ی تش ناربد سد دن بس ظیلغ و یرب اره خاطب او یون

 لازال شد او هد ههر اتم کلو دهغاط کیا ناشخال خالا وا طیف کیت ۱
 رد ۹

 ءاشخاة مح لاش ہنس نالوا بز ابو ا سد ابو هبرک لینوکس كانیشو یف ك ناخ مایا زاه

شخالا 4رذ نالوا سباب 0+0٭08ك800ظھظ07
 اما / یلوا ٹو ظباغ تاشن

 ]أ ظاغلاومو لاقا و بشوشخا هنع هللا یهو ع تیدل اف و نش الا وه زانرا

 ناب موج ApS و :nei لب ا ۳ سو و

 هبنالوج کد که نیمه نان داسو بینا دو دیتا رک رافخادلبوبصخ ہصخآ

 ۱ لول ها یا قلوا توا ا ذوجوام ہی رکھ باصحا باس
۱ 

 || كنرخاو هنوکس ك نارو یزسکلاخرواک نابزخا ییجس یک زا لث ود یراکدبدی و
 | تو تورخا تم ی و ی ا ہٗ'

 | نورا زید نالوك ام هک هتسننفوزعم ىزا یرونیوبیکهلبدیدشنو نم كنادو یخ ا

 ۱ دی و حا هلن سم تیس مپوہب نونلاو ء

 فاعل عطا, ةو رخ هبراخ لاقل ہتسانعم :راکک هک زدم :
 ۱ تالار و

 PER ٹیک تاتسودلیکدنباجرھدکز ید یتددنخادو لوشبوعرخ هاو

 | راک ت یخ یاد عصب بقا مو رشت



o£ 

 eT بروز ورمی هوس دیو |

 TOBE NET یگانہ زین مدد واچ
 ۲ و یخ كاج ذا وجد یا الف قال غنج دق لاق قیما دلا بيلا اع

 | یتهداخفیخا رولوارھاظ دفن ابو مولف ءنوه هکر هلو لوب لوڈ
 ]| قاوا الخ ا جوا دی فور رد ید ئابد بوت کت ع طق یا اخ بو اقب اه ان یک ك ابد
 1 مند کچ وم سدیوومجمے اوط

  EETا 2

 ج

 ۱ ووھکیسیویمجمعد
 || قماذواتواوود ى مان قمی هک هسوف هزب نوع هاکو ناک جي هیلجروهب دب یب خوار اذا
 هک هنوف نا نسب رخام اخذ ی جافا ل اغ روک د هنسانعہ تو دو یئابندوا
 اب حب نوو اج نا و هبج ا سرلا بخالاق قهتللقن .بابخالا
 | ناوخت انف ن0 واوا نج تیهایصمو تیار لابلا نزو لدع
 رک ماز تج الان تنم اعم دا زا یت چور یخ كیاخ مخا :تارماببخمو تابارقی
 | نالوا د طو اوال ةف نزوات عی یاو خا هد ناص )وو لدا درا ی رمل تر ارج خیر قر مظاا نم |
 ۱ فورما اسو هوپ زایتما نیبهف ندنباپ لبغفت یک اراب دیتا ید ناخ یا |
 خور ولوو سنناح خذ تلک ژ اسنالواهرزوا نزو و ندزرزفتوب ون و صعدلو|اخ هدهلک
 رب هززوا ینزوربغصن هل كا . فبیخ :نارید هتسعرپد بور شموی ان ھنس ار

 ۱۲ رس ری ید ناف شاپ ناسا |
 تا مارا وچ ىد ونا اکر دفن وش البنج كایعو یک كو یرسک ناخ زین تب

 | ثالیو ەە راقى ردو یاو مرض یا فیس لا دخ لاش قروه نوک کل دو یف ناخ |
 وو و بانا نانا بالا نم نکلاو ارد تپ پس سا
 لا حب وا بدی دقو لوط یابد هن سس قاصر كلي اقل دانت صو كلوش

 | كد مه ياد دخ الا لج رسا وهو.بدسخ هم انب ناکح لای ارد هدهسونلبروخ
 4 :i ETERS كيج ی دا هاتف الا دو
 - ]| مکان یب فو با لع تما ذا ءان ج هنمط لا ةي ین وه كہا ابويا فلم

 | كناپخهب دا زردی ید بهر ن نالوا چ الم و را رد ءاب دخ نوط هار تو کا

 . ]| تدا لول سما لیا ہد یخ یلع لبفا ا باس ہل کف تل دو ینو کین كابو یخ
 || نالوا هدوم فو یوم دادی دشت کابو یف كلا دویرسک,تناخ ب دخلا منم اودی ط4ل بھن كالا دو ك ناخ

 | یض كناخه ابطا رار د هوا ظرف ظیلغ ر فهود چن نج ا ی ا .بعنخ
 ]| ت2ا بوك ااذر یف ك اخ ليا همطخیآدنضذضخ فیل هرب لاقت لمك وكس كلاذوأإ باذخ
 - | هلو امن ق رظ كنید خوف هلسینوکس تناذو یم تناخ بار وا فمف« هناهکر دکموروب | برخ

 ̀ | قاف ىدا ىا لوک كنار ویمض ناخ تالذک رکا -هنسانعه كرولا بق یاد تیک |
 | صلال كك بارلا ارڊ هرج هلوارودماک كلد ره هل ابو زرد ةبرخ ید هل وف كفرظ

 | شاذابغالوق ایرضف كن موده رجالا رج الا اع نیلا تورلا .رارالبفددشمیا اکو ول زافاک |
 ۷ ۱ رم يک کنن زد وا الوقت |
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۱ 
 : رکا نزول نالا راهم نالوافایسدایز هليا ءاخ للاح و كاج ىا ولدوا | ۱

 نس وا دن تدصنانازا ہک ممنر نو وضو تاب کا فسا یر اک 1

 ۹ ویلا ر کد هنسانسهنابعو ها نانگن ارزش وا وه 1

 ۱ غایب وکلا هلیزنکو |

 نوح بول او ات یااذکب بوت نالسف نان نلوا راک نشت و عضزاوو ۳

 | تلغامد دن شک مد رابه سکته الو یم كلج يا دنسانعم سس
 ار اقتستو و ساک کی ید شیو مک چھ بقا ہت :واعو هبرنصن دا ل زرا تلاحلوم وه

 || یم :كتحاوفا هللا ااف ہیوافاو رونلوادع ند هبوافاذکسردراود لوشهلیقف كم :بلعت بعب |
 لا یخ کم هیلعا رد نست ناباق وقف لوک وغو قاوساوق وس لُمرد يج كهوف وفا ۱
 اسلام سل سا نیل تاذیادناتبلع فان لابی وهولدوم ها دلیجف تاناح فنا تابا ر یک 1

 :قرملا نل لاغب هس انی نالت یا بالالاو بلصل | هردم دخط یبا كکب یک
 ناسا هوونکحدوسلوا تدالوا لزا هک هکر دیک وش هل[ ةنلصلا ه زع لاسیا 1

PRESENقوة قانع یدتاوایض ب رونلوا قالاطاهب  | 
 كمالو عف ك ناخ ةا هز ود وسلوا ن دز اه وا قا ۈ هکر زى د هب ى لوٹ هلا هغلت تاک جت هذ الواب |

 مکن بلوا نددحاو لالما بونلوا جج نو یشو نفر طرهکر دا لوش لوکس
 هکر دیدار و بشر هدمایش تالو لح اربد الح ادخرافساکن دیناج ره نوجا ترصن موف
 هلی دیدشن كه تال هوا نیهمول مینو کل اک ويد بلح ندنتسقتبابجو دفورم
 ینضكلاحا نالا رار د یت ی واک اکر ەد ااا منن زن

 || هک لحود نس رو تلخ نس لاقت را

 | نشئ ت تمسمسو
 : یف كمالو منم كلام تلک ىلا راةییبیدوس كنرپوق نیز هکنش ور وتشود هنیزوبر ولو |
 ہار سک ك حالو تاباح.یالتلفخا لد فو تعادلا بلح لوا هکر دكشم لوش هیدن دشفاو
 یزاکدند لیتا ہر ؤاواكع داوا نشه رص زازا دب البل ودیا فی رق هماصاکآ هکر دت وار

 | لاشم هنیتسف نالوا ابتسهدان هلبعص كاب وا 7 :تولخا یدیدرلتوارا وه اینک هکر ذتوا | |

۱ 

 ۱ دینواج :راخنذب ولسا هک« ہل ور هل وا تلک ین زا كنیم دا هک دتآ لوش بناب ہجر ازید نجت

 | ناو ینوقتیانالف نت لا قر قوا یکی اب بولیکا | بتلا نت در فاضوا كو
 هنس انس غا هاكر د رد ص هلت اح ق تول هانعک ن نالی هتتاضعم تعم منا لا مض بو ا

 تاسلا ها کک رح لا ةن تالذ کک نا رد تسمم از کیا بایں او هاب وطا طلا |

 ادھر دوو یو وب ین جی ۳ ا

 ۱ کیس لک ویشارارخ دام یاد ره نت شاندیز ۱ تما هم |

 ۰ هلبصت كلوا وو .تنءرمه نّوعالا "صف لواو و یعض لناح ند تؤواطا ںی کهد اهن اهن ا

 || ءاوخا زدراک«اک ید صبا نساناو نسانانالف دب ئ وخ او عا نالا لاد د ناک ن الو اراک اک |
 هکر دهلکرب :بوحرواک تاوانوطا ییججردمنس اسم یشن هاب دم كو ہل ک هواوی لا |
 یس و وچ كنابرد بوج یوو بوح یر و بوح یزبردزاو تغل جار واہدوروئوارجزہودلکنو

 هنبتخف ولا لب الابتبوح لاتا! كاز جزیی هود رکا فرو

 :HE نیل وار اف رک یالبیزاوآ تكلا ق چار زز رد بوک وه هدقدواوآ لافحو رانا ؿك دغلفا



 بر ظح

 بلع

 زودلئاەغل وا مہ یدالوا نالوا تلکر ارانهک رز فسرغوط گرا هکنش هل پر اوبد بل او |
 تن ورم وکس نامو یر سک كز هزه ةِبالَخالا ٴز ون لاک | 3

 1 مئی یوگا ھا تلصا یا تیلحا لا لب ی زدن سس هنلها |

#0 

 تن اپ یدنا رایضمب ارد ہنککزا كنك کپ لف و یمض كزاو شام تافاطا
 زارہد هبانعم اعف نانلوا یکد: یہ سف اینخ هی یک نفانخرولک ظانطا ین زدیدروق نازوکلن
 یہ سلا ضم قاذك هلوا ریا ةلباق مس طا همیظع هکر وع لوش ملات ةنوطنطا

 اھرینوتشاذا هس وق لجز ا برظحال اس قلق کش نتتیرک کا "لو کس نم او هلق
 | زؤلکدەننسانس یل ای وهو هنس اسم لتعلا دب شفا ناکوب اھت ك نازو تناحو یل لپم
 4 هل ناسکعهلبعض كفافوكناس فغا هساوآ هذومرف یمن قلطادبذدش ناک ادا برظحلخ زلات
 هلوقنو زود هنساضععرهدو زولکبافحا یج رد دا نازل نامتکس یدتارا ەن رد

 بیا لوش هلتفف بتا رولک بقا یخ ر دک رالی لار 7 اقخ یضماوآ یلاسعت
 ین اھت اکا ترقد كو یالوط ندنرف كلود رولعب نيالا و هکرد

 نانلوارکذ ژولکیندردصمو رود هنفالغ كنار كد وڈ ملیر سک كنم ءانلتنو یم جوراب انالا

 ناف اذا زا بابلانم ربخلا بقح لانه انهم قوا منام هنسع الوبتبوصبن رک ك هو دتا
 باقحالا ةزطخ سٹحااذاءاعلا بخل اقن زار ذ ئخددغلوا رشوت لو ڈو یخ افت

 رلضف كفافو كتر مه خالا دما روزه رقت ك محو قلب نیفح كن هود هلیرسک ك رم |

 بفحهنتلا نزقنک اب وک یرتوآ ندنفبذاوا ضا دی یررکون یدنلوادینس کتور ورغی ڈس وران
 ءاضح ءاتمسا قدلیوطلا ةراملللامسو بَع تفجاتتعوم هدم كعْلاو صف كناخ ءافطا ردٌملکح

 انە تا نب ڑمر هلا رک ناخب باقا زرد ءابقح یتسدده ابس ظعب ناکح ہدنزون ك رکی عت
 | کن ادممایلی رک ك فافو یخ ك لاح فلا ردیفا ید لغاط فورمز وزاغا عمر ورغان ہت ال یا یسەفتاط

 دا اوره[ کہا و الاوشا7 مارخانزویلعر یف تاختا یخ راد هکشاکآ
 ]| هننکنالف دب مالا نالف ننال قونمو لخت ا ئا ه قس او هفت لاسفب كن ونک ه که انف
 ۱ ۱ كفافو ىم كي بقا یا | ندنفب ذات وب که بکع بودبا عج رو دیدیا تاغتجخایهاک

 | هنشانغمدوس هل كمالوكناخ بلا: دنسًنعفض دارم هنسک ناشادزا هدرا لاس زاد هلیصتف |

 . || لاقبو لوالا تابلانم الحال ةفالا بلح لات : روک هد سام عاضید وش مکر وک
 زواکهدهنشانعمع اتا او بلخا نفقا یایبلحا عو وعهنمو هل تلخ یا لخزا تنلخ اضدا

 | تالتحالا : بالتحالا الا رددنس جم سال تواو توا لک زن ولاتو یو نوشت یا كيلعنولح مهلا
 ر ولك تلخ ٰیتغ کا اتضدوس هلت رسض كمال ىلا * هاستعک ہللا یز سک ك اتو كز هره

 عج نوجا قمغاض نزدقانمکن اس ارز ملا ل فالو ۃلطا تو یش لنا قو لترتعف

 لٴوا'نذا ع ورش لّوا ہدقدلوا لوغشخ ی یدک یر ره زە اا

 قزضتمرانغص دونیماتن:كنمالک بلا بوو یش سب نسدهژزاوا سرب یدرولوا عزاف

 نوعا لقت یشالک ته دود ناعا تشم هلبغف ك ناخ ةب ولطاو بولطا رو او كېر دبا تدوع
 دا رم هکنزادنکد نواز اتمٹا ن ساگا ص ق وخ كنه فانر بولوا نوجا غل اتهاتهیعترداکد

 لاشه عاص بوکج یدوس “تالتصتالا ردا وط نالنوط نوک ٰوط نوا قلعا ض نیعالا یلعال

 ا

 | ]| بالحالا دوس اغ اتص هنر س کشم کا الو یخ ناخ بیل لا هردتتسایا نیللا تلا |
 ۱ | نی ھةنسکرنرا اط نعاس بلطا یلسعیعایای علا لاس كغام د ابهغمعاتصدولع ||

 زرد یخ هضم غوط یش دۍ ر هوان ك هنسکرپ والا هلا تلعح اذا ل جزا تلحا لوقن تر رد ید هكا

 تسجعمسصرومبوسسسوسوپپ”سو و عالس ےس و سس Regma aang a ےس
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 ےس سس سینا سس سس تب
 دسیس ساس

 ھما هتلی ةلینوکس كنبسو یرسک ناخن اببسحو ةلبرسک لیمو یخ کیم دو
 نیلا حوتفم یلبقتسم لا هلوا نیعلار رک یمام لمفرهاریز ہرزوا قلواذاشہلنسرسکز وذ

 سدبسیو منم عنو سرب قیدی بسحب بسحو د ندر داون زانا هک هلک تر دالا یک عی ٰغغرواوا

 تسانمردقفقفوو ہنساسنعم قلوا قشاعرد یب قمو ناکلا رسک یلبفتضو ٰینضامندلتسمو ||
 كمتشر د مری مروو هنسانعم قلوادهارر د عر ع روو هنضانعم قاعاز د قی وو هنشانعم

 یل:لوو هنسانعمقلاج قمقچ ردیربدنزلایرووهنلسانمقلوآ ثراو رد ٽر ثرووهنساانعم

 لصوما نالوا «دنکلبلر اوط هبعف نشو هل وکس لوا اوو یخ کناح ,بشو دلا دنس انوم قاب
 یرلنهکر اوطلوشو رد هکک كجو ڪڪ نالوا هدنکلبزاوطیدتارایضعبو هنساینع ویر
 بصعلا هنس نعهاصحراش اط یچاوا هلصف كاج اصل هز یاتعم نین | تنم هلوا شمش

 یخ ل اح بصحا رانا م رچچهدناهکر د عضوه ر دانم هدد شتو هی !دایص كم
 ءاصخاب هتیمر ادا ینانلا با بلا نعهبصحال_>را تبصح لوقت قع | شایبط هلی وب کم لداصو

 هلا هنن یربغ رکن وسلو! هللغاچ کلرک مش ود شرف هدم غزکللا نزو !لع بیصعآا
 تبصح لاف زی دببصحتیخدهگعروب هدنزو روهتشرف ادا ایصیتد جلا تھ ج ل وقتن و ساوا

 الا تی ةبصحلا هرواصرلش اطقچوا هک هکر دابلوش وش ابا اف تھد یا ضرالا یف

 باصحالا هبصحصرالاسهب راریدهرب نالوا قوحیشاطقچاوا هصجو ہاضعم < دایص)ارسکو

 ءاصحلاراب|اذا سرفلا بصحالایتب قت عاط ,يراش اظ قحاوا نکرذ رک هل رک لو دینه
 رهاط هدنندب تكنهتسیخ هکر د اهن قحاوا اوالوش هل وک ددا صوف كناح ةبص ةبصحلاا هودعق

 هکر درب لوش هلبصف لداصو كو : دیصعلاو رپ دهبصح بوتیا حوتف-یداصزولوا اکو رووا
 هذآ کرد من لوش هلن بص ا ةصح را لاقب هوا قوچ یراشاط قج اا كنا
 بصح ه>و منج بصح هللا ن ود نهب رود نامو کلات ها لا هولدن نوسلیفلعتشمیشنآ ر رولعارب

 ۱ كا بیخ بام .ديصخ هبفرهطاد| منازل بایلانمهدلج ب بصح لوق لرد ی ہغمرافحیرصح

 یزاوآ یابینوکس کب دابضو لی زیبکع ہاح تضحلا هدنع  دهیبقرب ہلیرکلدایضو یف
 بضح ي دترارلیضعب لرریدیحد هنالب كکراورولک باش وج ہنسافعم سوف توص

 ۱ كن مهم داص» د بصح دتا هی داسو كراج بضحو هلو س کر ەچ د اضومل سکه اح ۱

 یدارملسابعنا یتا ارف م دکدتآ ت تأرفنهج بضحهنعض رسا عنا ند وارد 7
 ہدنتغل نمیلھا رد هنس انعم پلمچ اهدا رهجم داض سطح یدنا ارفو یدتیادورم مکتتود بصح

 دوا یخ داوی رڪني or رد یضح لوارارردشتوط شنا هلکیآ هکنبرهو

 هلن وكس, كناط بطلا, نوا هلیضف كن اطو كبار بطلا هن سانحه عسمجاعا یرلکدرطوا
 نالف یبطحو طخ |تعچآدآ ینانلا بالا نه تبطح,لوقت مر وک ندو او كني مجندوا
 ليل بطاح بطل | تعجاذا ترطنجا لوقن كيا عج یطح كاذب باطتحالا بطلاب تا
 ةباططا دب اططا ناب نکو ودتنا مج هن ەکی کن دی مج ندوا هک هیلیوس نیبابو بطر هکر وهن بیک لو

 ندواهلبرسک كنءمه باطحالا راهدا عج ن دوا هکر در هنسک لوشهلبدندیشت كناطو یش كناح

 ج.

 هلبنوکس ك نارو یف كفاک م ربط عقاب لا توا ہک
 كناخبیطا توا نکیا دیروف د هکر دهود لوشهلب 01۰ تكناط یکم بطاحلا ینوبجخا

 تظح لاق كم مس هلیعص ین او ناح بوظخحلا ہلئم بطحالا : هنيتانعمرغال تک ہاوا قرا ناق

 كلوز ەکان دبة رض تا برش عد بظحت للعا لقب نی یا انا بابل نم اتوظج

 >> بسے 1

 ۱ هکه نکل وش هل: رسکك ناطؤ ف كئاه بطخبا هلوا قوج قدواکر دری لوشهلیرسک ك ناطو یمف
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  FEنالوا بجو خنک پ پاز حو ردچواهایرد طیف کت دان نمد ۲
 نح لاپغب یل وا شود لیا منجر هلنوکس كنازو هلق ك اح ب اح برا یک ق ارج ہنسا |

 نرو یا هلن وکی كن هدننپامو هلی كنازو كناح نونربطا هباصایالوالا بابلانم
 هما ید ناتسطاف برکت اج باسیطاو هلییوکس_كنیسو هلیصتف نباح بسا ۱

 هادا اابیج ل والا پالان ۰ هبسح | هیچ لاق , قخاصدلب لب زیمک ك پامقب سا اییطاو
 جنا یی "یچچسام یلع رواک هد هنس ا بنعم یبا تیام یز باسج و یجدباتیافک ۱

 ددەڼيان " صفو ضوغنم عم ضف للم لوعفمنع#ع لعفوهف ہندبانعم دود فهل |
۱ 

حاف یرداابلاشو هددعوهرذق یل یا باز بس2 تابع نکیل هل وف هنو
 :زیفاهیا كد تش

 | دیار خافت لک ا نانا کر هنینلوش بسجورولوا نکن نیس نوچچارەش غرورك رووا اکو |
 | زاپدیدردبلافرایبضعبرد ید یسج ت تان اسنا یتا ںایضعب ن دنن یسهنس تافص دا دچاو ابآ 1
 ۱ انس یتا هلا ریسک لاح اا یک سب ںی كس یف اج بساط بیتی

 ]| مرکو برج ید ایا نش نا لخ بطخ لس ںیماتخا بایلا نمةانتسچ بس قلوا
 فرشاہا٭د هسلکد فرشیذ ی دادسجاواب كے هجر ڪا ر ولو دوجوم هدناسدا
 1 هتیس اج لاقي قلا ناخ کات هنتسننرب هليوم كوا ة سالا نولوا هل ابا. الازاسلوا دو

 | ضؤعندادخوە ادد بسا لیفت قا لری ہل ریسک نهمه تاندح الا هيس اج
 . ]| هتک فدا بام سج اهل رک كنو یم كب بسا مفادن ارج اذکب تبسنحا لاسقب كسا
 ۱ | هسلوا توفیربقدوخاب لغو اوین كه نمک وو هدلب تی لا قبالو دل ىشى نالقا ل اتش
 | طارتف او راز دهطرتفا هسلواتوف یلغوا ای زبف یحیوکن اما اما اربدهلاتنیوا هلانا نالفبسحا
 | نلاجرواک بسا یجرجالا نعمت مسا نوکسلاورسکلاہ بسا ردکمزدنوکی فو راهم

 21 نسحناکاڈارفالا یف دنا لنا لاش رار د ید هربب دن نسحو لف ك نس 9هیربک 1

 ]| عوني نيكون ددوعف هکر ةدحقلا لمر ولکیخد هنس انعم خور ندنانح هبسحو ےن ۱
 5 ۂدەنسانفماطغاو ننافکیا لا نسخا ل اهب كجا تن افکار رسکل ان هارمه تاسخالا ہنسانعم

 1 ام یلعرریذ هده وار فش هود باسجاو رنک ایا بسج اف یطعالاقب زواک «دهنسانعمز هرنکاورولک |

 و ویب RATE یو مووچ ہدر ایک

 لاک یامیهزدكپسخلاعب

 ۱ رولوا هاو تفبصی ہ هزکننکب 1 N در ۱
 4 وازفشیچجو دتحاو ہدنؤاو ہربغنف تال ٍفاک عن هنساسنعم تل سنی ردهدلعفیاتعنارز

 ]| كنها نقشا یاهلا كنج لاب رول كص ںیم اؤہدنلصا زدردظف هکاریز رولوا
 ابا اسم لام هنوف نمو فاک یا تاج یا لند هنینانتم یی تیایفک ك لذک باسخا |
 ]| تابتمقلاو سهشلا لات هل لاقرولکدهنسانف با نحو باذط هلی ناج ناسا |
 1 ید هزافوا قحجذصفو یک یقیدلوا یج كن اهشن ایه ندیعج ك نايس ناہید تارا طم |
 | هخدصب ون کر بیل | لیدیتدهفیضب كجوکهنابحیور دقناسجیدج وادی |
 ]| ئیض كنسو نصف بسی alge ونی هدسوادآ هتیسج لاق ققردنیسما |

 | كناهکر ددودلوش هلي لنءهنمه,بیحالآ رفا یار تبت لای نمای هلی تو |
 ]| كود ينك كەز ىه بابجالا هاوازفشاهکر دمو لوشومل وا قلی نیرفو قلضاپسپ هد ېن
 | اظ هاب رک كنبسو ھی كم صا اب ابیخ انیعبلا:بسحا لاقي ییلوا:دیفیو خرس وت
 1 | ةف ك سو کیم حا بس | طاصهنپپج لاو هام سم ها اض كا
 س سس حج حج

۱ 

 ا
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 ءانودلل رس رخ رج هكرابدحرنادحو رییادح بدح نه لاقت ندنتلفرا |
 لاقت ةنسانعه فطعت كجا ليم بدهلاوبدطا رر دهندفان نالواقرآهدانزدللهلمج,ارو دخت وه

 رح مهشنتعقو لاقب ردن وم لنخت نا فطعت یا هيلع بدحتو عنازا بابل نمدیلع دخ

 رک مارس ید رابشموردزدصت هدناضا ارب روات الب رواک بن رح یز صنت یدتناراتضعب ۱

 والا ودیا :راخنل ترحانالاقن ر ولک ید هتساتععودعو ر دراو ىس هلک

 رانا زیضف تل زو یمن كاف ا نقل تراخلاو هلی رک ك ربه

 ۱ بورح حنا یا برج لج ر لات كم ریحام رک زد ہللضف ك نارو نرسک ك پ كيم برا
 ۳ ربا زس کنار ولک تأ اا یل وا فال تک وشهن رر رح موقو

 عن نک وه :طغ دتا اذا راز تان بلا نملح را تر لعق قلوا لانضغهداب زلف كنارو

 : یک ونلاعذخا!ذا ابلط هبل قو هبلط لتا رح هب ره رح لاقن قموقدبلارفتض ولا ٰیلامندنلا
 ۴ هنسکی فلکه یطع هلن وکس ك ناتو یز نک آم بارعلاو هل رسک كنادو عف كاع برا

 || بم ییعبیرالوقیراکدید ہار تازلا نسخا امر د دو خا مندنو و بارحو بر لجر
 هن ساتم وف زا رب دهد هوا نالوا یافوف بارحم و هدنم هل ا فمیبضع كنا یض غ كنون ئ داو |عقاو

 || كىا نېكىلكى ی وکسوهثضغایاهت رج لاق كمروتکهضضوهنسانعملتلبا صف حت سرلا
 یشن تنمنکهکلاع لوش مور کی نا زو نفت بارلا ةس را هنددح یانانسلا تیر لاس هب

 تازه لرارحالا فكن اسلا املا کک كاارو نتف كيا بر طاو توا ر دا هلکنا

 زا هرزوا یو نات ناد غو ر دذ وحامد و هدنعتالو زڑردنکن ادع رن احعو ردن د نار

 هلْغقس ید هدلتناد او ردشُغ اس لب هانا ولا یا هنن ک مان حرشیهکر دسبفتا كارصقر
 تاعا نەەنوق نلعجرضف كنيلاعتیرابو ردنوشر رادن وشرا قرف یبا ك فقس یکباره هکر دشا ایر صفر

 زد هلق ر هلب یسک كنار و ی ص كميرات لید در ددم دارم ندبا رنج هدنل وق کو ديد

 رولوا ن ولتم هلنا فلت نا ولا مسح رار كشنکو ردناهحوت هبناحلواید لواهسردبا

 لاقن اک ت صنت اب رج لاقترد ةءارر طا ین ومر درسا لکی رکی تد نیبح ماهکر دیرکذ م كن ما

 ١ 2 "یارا ءاب رح تاذیاةب نضرا لا هلوا ق وح ءاب رح هدنا کر درب ل وشل رس کک كابو | 1

 دولکهدیعجب كتاب رح 'ینارحو هنامع نا ییارح لاقنراتا نالوا هد هقرا هلذمورسک ك بانو لاح |
 || اراز اورا زا یاینرحا )ام ك5 ت واو كم لب ءاترحالا ابر حالا یدتیارورم کہ نتسانعع ھلکنترک

 || نالواہدنرخآیئرعنا ہلکو ردەنساضم ك قت تواو كه لبق هبا نوتلممسنیئار و هدح وسابو چ ءاز |
 دروو هفئاطو باعا هل توک کنار رو زا ترطا راد وا قاسحلادنباب لالنفا اب

 َبزرصلا نأرفلا ترحلاق رح لقب كارخ بر یر قعرکا نزویلع بیا رولکهدهنسانعم |
 لوشهلیقف کا هزمه بازحالا اوعقجااذاویزحت لافب قوا عج ہلدیدشنو ی م كزازو ہل |
 هصفو نااق هلب دمو یر ڪک كابو تخف تلاح یازحلا راهلوآ حجه هب ام : ئاين کر دفئا |

 "یس ام یلعر واکهدیعج ك نابزحو صقل ایا اط لغ ناكا ذا ةنارخو بازل لاقي ەنى نالۆا

 || یججهنمصخا ربا هنس انعم هظیلغ ضرار كر لت وکس تدارک ك اح ءاز |
 ت نوک كلونو رسک لاح باز تادا یدناوا فینتهزکسیدیاددشها هدنلصار ولک ار |
 تست ےس

1 

 تق ۳۳۹

 || ناز ك سو رتوا ند و شل اتو دص یب را فلا: ڭغا تلالد هلآ تو لام هرس کح

 | ںودەتہناخ هن شذکبنوطزوپ ذکر نهلکنترکع ینزپ هلیدم كفلاو لب رنک ناع هاب را ندرهف

 ۱ نغاموط ترو ہدراصغا نالوا زکر ار وپ نمک ایوکر درهم |یبکاض بضتتواضغ ٹئذ |

 :ینوکسكنارو یعضكيم ۳ زر د د هزار اعم نالوا ETS لوا تفاضا

 برج



 باد

 نارکو نحب نیت مالا ىلع نافرشن نانیچامهلاقبیشاپ ند رکسنیتشفلاب دلا بم تاج[

 ۱۳ ةیدا سام یلص ولکه د هنس انعم كنا لیم بدجورد هنسانعمنوعزسپ نولش ونولدش بذح ||

14 
 ب ۹۹

 ۱ | نی وایت ہنس لز مدحاومّساب ونلفیکد دیماو ی :یمعومحم كن وہ ندنر :باءامسا راب ۱
 1 دیزویدلوایربخ كنادیز بولواعفر هرزوا تیادا یل جم كناذبجسب یدلواعوذرم یدعبام
 | هلتیتف علا .یدرولوا مزالاعد ربا تذبح وسل وا لدب ارز ردلکدز اجیسلوا لد نداد

 قوطی اوص ینرق تو هدونیا ها بن لان مز دسوک لتیو هیدن ری ك ناو |
 | از ت ت م یا تیب يج لبالا۔۔تیپ شو ءال انف: "التمااذا راملا بب لا لاق ر واک هډ هڼسانعم

 | یک نیدلوا هنس انعم یلوا نیم نابصسا قلوا نسم :ںایطسالآ یدناق هب وصیعد

 ةنالاو ہللاحزسک بایخا دحاصمهنم دحاو لکب حیا بان اب گل مش وس هل کوم تالا
 هنس انعم نالیوهنسانعم تباح من بابا هتسانمتدوم رد هانعمر یسکیآ هم

 ندلاجرو راز دردن البیش : تن تب یوم کام ردناطبش مسا بابحویک هیح نولکیخد

NET۱ ساتار دریاب لصف ك لاح بابحلا:ردول یمجو جد  

 ۱ ردیعچ ئل ولعب ہک نسانعم لاو زولوا نھاہظ ہدنزوا تكیوص هکر دراتجربف لوشن
 1 ۱ با كافى انکل عفتنا كبا بح لاق ر وو ی رش

 ۱ ینیدنلوا ویسفتنانسرضتت بیحنانل وارکدولو قلوا نشورو یناصرلنهد نالوا هدرغا هلزتعف

 ]| رولوادارغ ناسا ماظتناهچریدغتوب ردشملوآ رپسفنءلناسنسا دضنت دهنه مت ضعپ رد هج ریدقن ۱

 ۱ تانهتسنک لر بجا ردشعا تراش یخ هنس کی هدسومافو هدقبنوق هرزوا یلغسا یس یلعا

 بخابطا رایج لیدی لش برض هلکنا سد یدراشزآيشنآندنسوف ر وف قیوقهکر دیجا ۱
 نالوا هدنلاششت آ لوش رابدید بح ابحییارانو رول واره اظندنلعن كنآ هک شنآ لوش رایدید
 كإجرر,ظ اح خم نابح ررید یک ونزادلباکا هکر ولوارهاظ ہدزغچ دروفر هبا ہصک که بهل
 خكناو یعصكناح یبح یح ردیعجكراه>هنس انعمز انیضرایصک ا خا پاپ ردد و اندی و دیعا

 رونلوا قالطا ید کس سی شپ و سد ها

 "$ ۱ نږنوب ځد بچ نالوا دار و لدالا بالا نمهبچ لاعب ك منبر ؤلوامنامەدننی اشار ایسهلملو

 ]| سافا نالوا روك .بو | نسدسلا ىلا ثلثا نع مالا نوب ةوخالا لا تب ردذوخأم
 1 كناحر ولك پا ىج رولکءدهنیس انعم ىج وو ردبجاوخ, وج هنسانعموزپا شاق تعاذل
 ]| سوفنارط!كشوک شعنلا بجاوح قلعت یی ق ی هنسکر باس الا هند كيج و یم
 ۱ یزسکنا پچاحکر ذیاب لوش بجاجسوفو زددآرم یمیقل ارزان ۓجاج ندبجاخ ساک

 هدفدلیف هده دوسر نان :ناضوارکد یلغوإ هرکصخ دک د دعا تا وردشهوفنهر هدنناب
 | نوقنیفلوا لفاغ ندنعمو جارص بح اصور دشا عب همهز د لس ٽر د هدوزمو ینا وش
 || تلفغ نکیاود ردهرارز نبادارم ندجاح یره وج ردشغِا طلغ بودیا ریبضت ہلہاوز:|مخٰیجاح
 لافهانعع رکنا نزویلع ب : بیعت سان نع كاللا با لا فلفل بک الا زدنا

1 
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 || لکن ناو نو هلاحرسکرولک بادخا:یجرنالوامغنر منی تقفلاب بدحلا رارولوا بیزق
 بانہلا نمهرهظبدج لاقیرول وا رهاظهددقر هکر دع افترا لو نت

 اكرم ناییدحالا هنینک نالووایرکوو هلب ریسک كلادویضف كاج بدا هسلوایرکووعد

 1 | قلفیرکوهل کم بادحالا ابدحر اصيابدودحالاقب .قل وای وا یرکو هل اپ سکكلاد و

 هنساتنعم بد انیبهلوای :رک وا هکر ردەتکلوڈنملیُصف كلا دو كن هزه تدحالا: .هللاهدحالاقب

 هل واره اظ یراکک نالوا دنس هج وا كنا هکر دهقان وش هل ردم كملاوين اا یف كناح ءادحلا
 س

 ندنغلفزا



 ده WETA ےن لیشات وس هلم هلو اوز یف كنان واع او دد كلوا و یکم هبوانلا هءاخد هل بالای |[ |' دبانللا نفع باس یدربو باوخ نماز و یدنشیارهار یو یس اجماع, انا لاقیو |[ تام وةغاطلا ةلزع دم باطل هلام ن باج و هب ابنا لاقب لم زا زا ناز سک کن زرہ

 یخ ںیطا باردا یا هی یدل نا لاقب ماتم كا دال وچ را هتنا روا ||[
 0 4 یال والا بالا نم ةي او هب وجا صيفا تج وقت هنسانعم ابتر کد وال کسانو ۱

 اوج ادالبلا تخ لاقی راک هدهتسسانه طفاسم عطقودآ وضع | اج نیذل(دومنو اسەت | هوا لاو تکو هنس انعم قرخ ق غو لت وکم واو یخ كېچ, جوان نوما كاسا هنر زرد داند ومد هکر د تلال وغ لاو وقف و ہل مز نک بو صفا كسلوا نس قت ینعیەنصت تب 3 د
 ندنسهلبق تالکی هیدن دشت دل واو و مخ كی جج بآ و كالم وکر کیو هنس انهن ناقلق واہ جاو
 یدرز فیس نب وصل ون الا یدڑم ی ابهر منه و یدیرهزاق ی وبدر هک ب ردیمما لونسمک مکر
 تلموک تاتخاو اہتعطق اذا دالا تبتا لوقتہفاتصم عطف ہلل رسک ك ناتو كز همه تایتجالا
 لاقي رولكەتال ور ندعالورب هکر خلوش هل هتسبلاذا صیسقلا تبتجلاش ار هکیک |
 نس اق كلموکم رکتلا نزاو نت تیبا دلانا داب نم ضزالا بوم ربخیارب ل1

 مھ>د اج
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 عف كيج بو صبمقلاتببخ لوقتقعوا
 كز هنسروراپا نییلت طب ردزاهنا دلیشد وشت اض انا قوا هلر وادا یا | لوا یدو رذواشا رتفرداوغل هر یبغاا ةع راض تو لدناتیمیسهبر واك زون بلقلاۃخ رواکوبح يج یمهناد كرا هتشرزکب ا دغبو یا ذب هلی عف تااعبطا (ءاطا لسصف )ردیلغوا ۶ دیکر زور دیلغوار و نق هکن اتش هلق هدنکر دن اجر دلی سک کی مو یش نان بیر دندزان سلم نازکو دیدا تالیف لعل لیجو ی كان بوت فشکایاذباصسااثب الان قملجآ بای آبا ی طط ك بجز ؤا ةت ؤا نیجیر ناراتندیسا هدابزو هتسانعم هجرفقلازانالوا
 اک شارت وکه اہل مراح لب جنوب هنا دکب ق اکر دروتک ل بسم ید لیسلا لیج قلب قن نوتینیف دملا نور درالکد یم ر ولوا ت وق هکر دانت ناب« دارعض لب راك ك انب هر الف سوا هنس انعم ریخ كم هبح ناتا دنس ادعت ق وغص هلی کافر قو ہنس انس تو لب او کس كاز ہلبعض كيم نزرمو ماستهکر رر درة خلو نزملا بحت مالا بح هوا وط کت لو دهبح یتا

1 

 ةبحو من لاقردهنس ان تبخ بعض كنا دلا لبغف گئانو یرتک اخر واک با یی چ زد انعم
 یرسل كناجزولک هبطاو بابلا یجرد رعهزدیسژافنسانعههباخ توکل عضلات حا نازک ||
 لثمرولک ید هنس انهم بخو هنس نهم تی تازه تر نکا وا ده انهم عو زد ناو |
 هبح لاقبك قا تبحر دک همه باحالا زد ةا بیخ خاد یدخو ندخ هک نیدشوندخ |

 ناکلعغ هدفعاضم نالوا یدقتمار ز ردذ اف وتو قالا باتلا نم رتا بش خو تصوف |

 زرد ید هککیا عانتما ندکمزوب بوک و چ هود باتسیحاو هلعرولوا كب مشاکآلعفال هارسک |
 اب بحارلا بحاو رربد بر عب ید رایضیب ردیپکت نرح هدسزف باح هد هود یدعزارایضعپ |
 دوش اب هه خاضصاتسعروط ندنر وٹس یزراد وغاز بو شما ضرم اک هک لرد
 لکالاەبف' لاخذ اذا بلاو عزا تعال اظ رواکهدهنبس انعم قنوط هد نیکاو لاد هے واوا
 کل تیح دلو ابیح تن کام لوقتو همر ون هزسهمنع لک او بلوط ہقأشْو
 بح یلصا كتوپ یدتارایضعب بت | هلصا نمو لادتحاام یا نالف تح ماو فواح ترش یا
 ملوف نمو اج هل بحو مجوز ذبح مال اتو رذشفلوا ماندا فیثتها!دعب هلی کئاب ییا
 | منه ردیلعاف اذو ییا بب هدنلصاوزفلوا فرصت ا دیضام لهه بخ ہدنوایک افبخ

 a سس هسسسسسس سس
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 آ کل یار اون

 هدراغاطو ہدزاتولب هلیوکساواوو یف كيج هب ولا ایج هل تلا ذا ضِضقل

۱ 



 / | لادوهلیج بی دجو ها وجوا با هلعمم داصو هج ءاخ بیصخ هکز رب د قلتف ك الف قازو جوا قرط ۱

 نوای ہنسانسم هیحانو مغ معدات تلای ا نخدم ونی رد یا ول كود ||

 ]| لیاقت ٹکر دلبلوش ها نون با یتخ كيج بونا لچولا بنجالاقب قلوا بنج هلی رسک ||
 أ مولا بجا لاقي لزہد تانخاهدهسغلوا لخاد هنلب بونحواب ونجتلوحاذا حر اتینجلاقبهلوا

 | دولوا هایت طولبا لب ب ونجا هکر دنولب ل وش هلبعص كن ونو یف كم ذب 1-۶ دونا ی ناولخ دادا اد ُ

 ۱ تاج نت کب یا تل لا روال ول و مخ ۱

 1 قم ویلا ندا تقبس بوشانهئب رب ندیران ]شراب هنسکر منا د.یم ل دکو اهل عف کز ون هلو

 ياراپ مز دن دز ارس وص هدایز رد نةم شباپ هر کک وب نکی وا كنهودیدساریصهب و |

 م

5 0 "٦ 
Eس  

 ۱ نا یو ناو هلا لاق ہن یا یشلا هتبنلاقب تب غاراڈنسزربو ك قل ابانجریسالا ثبنچ
 ربهالاوپنجسانلالیتاکر واک یخ د هتسانیمهیخا ور دا تنداتسیفرب ندنعومانصال ادعت

 1 لاق داع هلن شک ةا _ةنجلا هنسانعمهيحان فرظ تينا نالا یشادلوبیفس بنچ ان تخ اضلا بْن

 ۱ ین قو انشضف بنهآاو ږغ كونو یعض کیم ها ان برش ال یا اتنے وطال نال
 ]| ودهیانعمزنهلجج هلی كونو یخ كلاب تناضلاو هیزسک نو كنه ۵ بات الا ہلیدیدشتو
 ا |رد+انعمرب یسهلج بناطاو ہلنتعص تلاكہاو با هزه :بنحالاو ىنجالا رؤاوا ك عد قمن

 ٌِ زاری ډب ناچ ید هنن کن لوا تیرغو بن اجو بنجو لنج او ینجا لجرلامب رولوا كمدهنادک ق ارا

 ودجدم هل غلزاون بب غیب 4 هب رغلاراطج ىا ةپانملار اطےھموقلا من لاق رولک بانج چ
 | هتننجلافكماعارا مرکتلانز ڈو نلع بلا ۳۳ وف نالوا ند ہفئاطرخآ هلنبتمض ینبازاما

 7 | مچلہا ناسیلا تلقاذاموقلا بنج لاق قل واز ی دوس كل هو دور هام لع تبخل هنن عع یشلا

 7 ۱ ہل بالا رونلوا زونلوادع نیس هد ودل وار اوښه کش رک هکر دکلیرکالوش نالوا هدنغابا كنآ و
 9 نہزمھرواک ةنچالا .ییجرارب دیحدهو نال وا تیره ههلحوهنس امرا دنانف ناکم نالوا هدن واوا

 تر سی مد و موقلا بانج صحا لاق بر سک ك نونو یخ

 یس ید ےس

 | E RSS بابا زیا تلال د هغلتقهلب هم
 _ ]| یرسک كنونویفف كيج ةا هلهاةبنام فاذا عف بانج ف نالف یاضیا لاقیوناسآ ی سهل دب

 | || هکندهفانلوشور رد بینج هنلواداسةنمویطمرهو هلکه کد یبؤلواعیطم هکر دراوطلوشهلبدمو
 ۶ اے ہو و ویک ر ونکی زا لا ناکس كس ەش وف هکیر اش ادلوب ینا
 :«لزتاذ| سم ها بابا نم بنچ الف یخ یف نالسف بنچ لاش هنسک نالواس رغ طا

 نمیزہاطذز غا ةت یطمالاق نس ردنالواهدنس وکی كنم ود هلن وکس كنونو یعف كج ةن ةنےلا

 ےک ےس ست سس

 ےک -

 ]ون هنیتفف ا دنا یدنبا تاززع ن دفلخ بودید ابتخ |یناجیرب می سانل آل تعاوقیطانیا لنج

 ۱۳ رس ریو تا ىنا مز رسا نا ا

 ا | ہدنع كنو هکر ولوا هکر ول ارباب ین "ومو ییج و یدح او هلوا فصتمهلست انچ هکر د هنسکل وش,
 كنهرسه :تاثجالا شماطل باللا ن«لحبرا بیچ لاعب :لاقپ رارہد نوین اوهلبعف كاءرمه نبانچالا

 نک ET را: یگ

 لخاد كن اسن | کرد ہجر فر بن تاذوهلوا تیم هنض نیل تاذاک دا وش: اون
 1 ۱ بونا مهیاصااذام وغلا بج لان وا قالعھٹلب بون كرد ەنى ل وش بونحتور وا نم

 2۱ ردنالوا برف همکیضارا كيرعیضاراو هس)جنراو هنرعضرا ردیس اصقا كمیضا راو

 > ياا انکی اا ارش و ابن ربط اندنع نا لقب هنس انریکه قو ا خ ف ك زون واک ||

 ها را اسلا ن هربعبلا پنج لاش هنیساسنعم قم قا ردراد مور دشا وا یون نان واو

 ey یو زرس هیەنیسکر هل صف كوچ باوطا ندقلرس صدای ز زادقملووطیرلقابا

 سس an حس جم ترس

۷ a 
 رمه ۳
 رم ۳

 نا
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 بحاص لاق هیلوایتنافكن هکر دماعط ل وشیدتارل صعب نشخ ظبلعیا تنا

 بیشجو لا, ہفم“امل یناالادع۔ مل ءاسلاباوشوشخااولاقاعککاوشوشخا اولافول حاعصلا
 ہنس اسعم طلع ها * ریسک . :تاشعا هتسا تعم ہظیلغ ناار ولکه د ەئسافعم یساک ناق نلاق ۱

 بغج ]| نالا ةتفعج لم ەتع رص یا ثلاثلا بابلا نم هنیعج لاقى قاره وکسكنيعو ل هلبصف كيج حملا ||
 1 تعجب ولق هدابزابهکر ولوا هک ارز ہا نعم ہلا یدم ك لاو رک کی ءاعا ءافلاوةلمہ ا

 هلن وکس كنو لیضف كيج ةا .بوذیاهدیزابهنیرز وا هقلس اب نهی کم هتنربد ی ءابعج
 بلج || 4 مع كاز گنی توعطا ليج ستكر ولک باعح ا ییججالنیکر وبف هنسن قح هبوق قوا
 || یشلا بلح لا كنکجاهقف وماللانوکسب بلطاو بلا هتک نالوا مومذم بولا هماقلار تصف
 .ہهفمرفبح ہت دزاو ند توستزکسهذایزتناو اترا یا خوا يلا تلح والحوامل ج ہل

 قسلل هاو هفلخ نم هحاصاد|لوالابالا نهابلح بلح هسرف یلع بل» لاغر از د تاج جد

 || هفلباقیردهنالاب هو دو هيلع تلج | لاد ار دید هفمرقبح نوصکتکسهدای زتاومانع باللح الا
 كکرا ارز رب دیده غم عوطتاکرا؛یسهود كهن دکر وبلل اب هاش غ هتف تلح ا لاق زاد یک د

 تم او ةلمهلا ءاطاب اربدلح زا ینلحناهدف درغ وط یٹید مکر :زربلءاەغقاض بودی تاحیدلو ا
 اولحالماوب اتو اوععجا اذا هبلع اونلج |لاق راربد هد هعافجاو ایا ہبلخا لاقیزارب قی د هککا
 | دب ولا حرطا اجا لاق هدننامز قالکوارلرید ید فکب ئر دەر زا راب نالحاوةل م لاءااب

 | هب رشک ك مالو كيج نرالا زرزنوکی رلبان وا یغاص ر دهتسنلوش ہر ك مالو تفك يج ||
 1 هنر زاوا هرب دیردلوش ہلا مالن یک وهل ميج مط دلی ویلا ارت که ر مشر نادرهشرت که نشلوش
 || هیلجاضاصا لا تدشكنامزو ینانلاولوالا اج رەا لج هنم لوقت هدننامز قلکو از ارب

 :یرسک لوح بل او بالی زید بسا کا ورک مر یک یر دل رغ و تازا لک و نامزا
 ىد نر اضا كنیدواه هودو هیلوارومههدناهکز و دهدولب دغف ويل وشن وکس كمال یعضو
 هنساتعم هفول«تشراح ہل وکس.مالوملب رک وج بالا هلو دل رس کارد بلج
 .بلطلا البا اررشیلم٭ ہنسەجیصدح رحداربز یدعا واماغدااب ہنسا نەم بابل جراد ضمها ف لوک اب .هبلطا

 رول واین نانا هکب لح) وش و دن لاا ولج هنمل وقت هنساسنعام تاوضازا ناو لبتضف ترش 3

 1 تاک تدززونکهباکم یتید رک وافؤا او تیرزوا تن وسەك« ندبا عج تاکر رک دولوا

 هش ناد مور دن ی ٹکر هننهدننا نیل دکواهننکر یک دلوابلحنانلوا یہنیدتبا راض هلا ||

 یدنلوا يېن يغ نوبهخودلواع ورب و ندهلیح بانک نسل چاک شیخ ںوغار تآ هدر اهلکد 09

 كيج نابلطا لەروتکں وکع نوعا كاا یو فو ہودمک رد ەنسکلوش تالجالاو بال
 لّوش ہیرسکوی فض كيج هال الل رزکی هشامر ذةتسق رب ند عمق تاو جما نوک شا کم الو

 0 ےل ضب ذکر رب دا كس كتر وعوهنرع«كنآ یدنناراضعبهلوا یوق هک ارفس هک ددقان
 || هب عج و اناج مش لاق هنسکنالوا ری داپ هلن زن وکس كمال و یزسک ك عج باعاذبا ۔حاععلا ب

 ہموار ھو ره بابا ر دهن دایزدلباھڑ نکل ھی

 لاقب هم انعمکهلر نک ك نیعو یی كوم تعلیق فحلعلا: دجو یضمادارسلا ق بلا لاقب ن كاد

 نرووک رق نروک: رت ین رقلا نرو ىلع هلآ هروص هم قلا و هلت لاو هلزوکسكنرع وەلئبتصفا یىل ر لطب رک یال لب

 || بماج ةلوا یٰوق و ہود یٹید وشہلبضف ة امل ار لاد دشیا نیملا عاج لج ر لاو کس

 بنج لاو الف بنج یا تدعق لوق )ومن ناول کشی رول او یف کج نا ردا عض مرر عج نزو ىلع

 یراوطوه نجر سکی ا هبنخ هپ علاقه رار د ید هفتفوا ناب ینعب نس ولك ەنسکر و نع هبل اج

 | کلذکو لوالا بال نم هلك ك بنج یل امن دفاذاةبادلا كيب + لوق زرد هدهکمکچ کاج ی دن کک



 برج

 بروچ

 | یدوسا بداطآ اھنہا لقاذا یتا بالا نمتفانل تبذچلاقن قلوازآید نوا و همان ۱
 ۱ وک لان وی کج بدلا مانو عانلنمرولک باذیلاو بذاوطا یہ قا

 1 قولکیجدەنس انعم شد ر الترب ریو دهد و عطف یاب ادا لازم نیب ویلا هنسا نعمدعب و عاطقنا

 ثالادویمسكپم ةيداجا اب دالا رار د هن دح هلن نلکح نکزب نداد ۰ ۃرمةنم بوذعل ل زغ نمهبدج لا

 تالاذو یخ كاتدا هایافتعزاناذا ىلا هت داجلوقت 2 كمر دشکح ییهنسنر هلا هنسیکر یه
 8011 جاراس: لعزل هلیزنبک تایجو كن همه | بازجتالا ہنساسنجم عناد كمف چ لب

 ب رانا نولک هب نا یدحباو هتیبابنعم لخن هش یک وک ك نجاغاام رخ ہل

 مہازلا بایلا نم ل جرا پچ ل اقن اد ول وا صراع هیاودو هنانسنا هکضرمیراکدید
 ۱ فرا سرا جا وتو درک مع برطاب برخالجرلامعت هنم فص هلصف كرو ۱

 | قاوازویوا مون كن هنسکر هل رنک همه بارجالا برطا عج هلوجرسک بارحلا برج ||
 | دتسا تنعساعم لوک هلدم کفلاودابن کس كنار و یضخ کج اب را هلبا برج اذا لجرلا برجا لقب |[
 | ضرایحدهرتنالواطف و ردشملوا هشت هبرجیرازدلب کوپه تابع هک کو ]|

 ۳ روف سن هنا تزود دبر ذکر دهنسن یرلکدبذ قخراغط هلبرسکت ك ی ج بارطا راد هابرج |
 عف كج بلحج: هاشم ل خاد رازی د با ارخیدجنراوهنلفسا ندنسالعا یخ هنخما كن ويف و

 هک وا ینزوانوش زا شفلاو ننانوشر| شتلا ہک دنیا دغه ن دز وند هکر هلنرسکكنارو
 3 لیجو دل وا رشک ار و نوک كجو یف كنم رولک .نابرجو هبرجآ :نابرجو هبرچا ج زد غوداکا

 ا هرزوا فذ وان ضغو سج اب ہین و یش یارو عن نیم بولا | هدانا بن وكس كنار یم
 ]| دولا لعاف نا كس رولیقز و سکی یر رک او هلوا ایف رکن تو دنا هب تر وما ی هکر د هنسن لوش
 ھیجرسک: ماپ رخ ا نب نالوا تعار زملپ جز سک بر ویش لاتختسالضف كناز ای کک
 3 دساو نام دننپپ روید هللامشکر اکر ور یزلکدبدایکت هز زوا یزو ابل فف هللا دمو
 ۱ نئابو یف كنارو جز هب رطا اننا هرز ردم د کمر جلو رو نمی ارج

 ۱ دوقلو از ناقبرزونلۆ|قالطا یخ د هراهن بک« نالوایوفندینانویسیروشیکشا نابیهلیدیدشت
 ]| نمش مان چیف كچلف مار دیدشتو مه كازو یم كېچ .ناب لا هسلوازکی طعب وریغصیضعب
 ردب یعمردیسراف ظل لڑی د سدا هنکتشح یلکل ماوکو هنس انعم صبا! بیچ یسافب كکلموکوهنسانعم

 لع :تر ET ردنرابهنر هلببفافو رم یکیا هک: نابیدوسع اون هلی كنارو كن همه ناب ه رجالا

 «نزوهفساللقرد ةبراوطا چ زربکدغابا سوا ندلبقهکهنسن یراکدید بروچ یم نزو

 جیا دنع لک مکتزرپ دید براوجو نوهعدلوا ب زعم بر وچ ظفاردن وجاهمعاه هزروا
 داف ںروھلا روصلا كمردیکبروجەجر دلا نزو ىلع نل ودەنسادنەم هلړکم لیکو ورد

 ۱ ۱ نرو لعا 'تحار لا سلف بروا ہتسہلا ئا تیر وقف تار وج لایک بروچ ہلبعض خاو

 11 ندا نانا رض لاو نوکس ارو شغال وجر ناد لا نامو د نالو اول هنجو یربادج اسلا
 11 هدهفسنلالوص هکر دهنسک ل وش ننهدرکو نم یف ام ك او لب ردنانهد رک ی یضا ارادییعم

 ٢ اب نازدصم مدرطاو ھحرحدلانزو ىلع هةتا طا ولدنوسعالوانثنسک هب وف هني رزوا ماعط

 ۱ نزویع سر طاوهسشرطا .ماعط)ا ق مد: RINE هسا نعم كال دم اعط ینعب
 نانا مترو رجو لجزا شرج لاق هنش اسعملام دنا قلواوبا ن دکر هتخ ةجیرحدلا
 1 كشنشويمف لوح دا هنشا نیم لیاوطنزوا هل صف كا رو کج ت ليج ترسنےلا لازرملاو

 ٢ ۱ بش مانغطاذھ لات ظلغماسط لمم اش و یف کچھ RD هلن رسن ک



 یاری لاو سن روا ەك ودل وشال نتف بجای اب یا تو رھ لاق |

onanےس دس ی ج  

 رب نو دل ک برا ال نزول زا فا
 لناذننکوب اوز دب وقیربنص و فعل ضامن هد ردضلا تال لالا تھ نالف لاتو ںدینس نفخ |
 لینک كوم لا لی تک یاٰیلاتشلا بالا نا :نب امد تباح لا تا زردباجیسبنک |

 را شاکی اخ نوا مهیا ذالوالا بابل قم وقلا تج ناف لاب كعدیلغو هان

 زر ر ید هننا وه ووك ر دردن اوکو نام ناکام مانسا عود ۱

 حوا ایمن انس لتش نرده ین هتل لا کنون
 نرالا نسل فن نو یار امر ت الجنان و |

 ےب تم رسوم < انزکو ىلع تل ا لضا)نءانلاپج
 تمہ بهت نالف ٹل لاق دەنا تاک اواو نک نزار فال تیغ |
 ی ی هبف سوت نا تل هویت کان هک لول دب د شنو یش ان لب |
 FAIRER N E دا دیس اتم قاوا لکساتزآ ردفا نتف |

RIPE n۱ و هک الاحز ؤاوا حافظ هدنز وكان دوس ود یک  
 | دوخاب لر رت وک« مس او ہن ما ضد واق قا هک بنکش لوک هل دراج همه ےک رالؤا+وعاق |
 ۱ | یت زىر نشاط قارتکط هلکن زود ندي اخ هک لر د خر تن لوشو رار وق هل ا

 ۱ دن زی ین ادا لی بصخح ناضکعدرنف قان ر ایزو نو ان1 ناک بجا
 | وتو تان ار وطقوچ هدا بک ضر شرکا تىن بت قق اة غيش اکا دادا |
 رک ك بج ولک بانطا بابا یچ زاها کن توا لبا رل نالو ||
 || رایطخب ہتمانعم طخ یطر ارب ك بح تو رول رظف لال ویزننک خم قم ا
 وہووب تدا نولوآ وز و یزلم شام فتو هو عا روش : 1 لا: ہو ول واذیک اترا ههنننانهم قا هندو او هد ون لا ۱ 7 بوت هوا نیک وختبافستزو یه ناک وچ بت[ |
 ۱ | هدومزفو لرب :راخاوبا نوا نا کرد تخ سردی كال کج نازک 1 :واو|
 | كهمخر تالا لف يجر ولکسداسح نج ناس می ضب رد ب داف زد یی هی ود || 8

 ار رول کش یخ و دتساسن بیع ردیاب اکو دم انا ےل قاش وا سلاد یف | |
 بیهط :یدروکو چم وَ لم تب اکح رک صد اشغ نمد هتل ادم ومس !تدج اشرف قو |
 نوضراونبدج را لامونسانعمدج و دلا نب راالواهداب زی لت دمورسک الو یفف ك رج || ۱
 لخاد هفلتق هلی رنک تنه بادجالا_هننانععقلتف فرا ود باطل یی ناف بو ||

 ہیٹ چے ھم را
 ۔ے ےک بم یس

 ماعلا لالا تبداجلاش كمر ںیہن سس ںیم دوی بای بد بكج اهن
 روب ۱ دلبالاتب دا ید مان اپ ردد دوسلا نیر لک ات اف یا المال

 نه یو مو يا ی ی
 ر دع زر ن د هکر کح صف تا دو یعض کیو هلم تالا دو كيج بدنا چپ
 ۱ وان دی قول قلات رولکیحدونسانعمظوردمُ اوادهدن از وند ۱

 هدحوه نح ل امد ڭم ؟چ نوک كالاذو فاك بج: ندا سینا دهد کا

 ها کیا ا نعب ناسا وا افت نف تذجانالا ق عراکاذا لج رال لاشب ہنفو لاڈلاوءابلان: بلقلا ىلع |

 | یا یهشیابذج لاتی لوا آئ آ ورلرند هل کج سیا جفت |

 ا:

 س لح

 ”ےرولیج
0¥ 



 ار

 | تا هواداران ایا تب |
 _ || شهلا لطف زید د نت كهافویحق كان ضا نما تنا لک یا قصوخ ادفلبق هفرویا هتنصوخ

 ۱ اھ ہوس بہن دوم دب لنا[
 ا 7-2 ٰلزْادەید وکه لاا خف ړح که تر واج ئزاکدنداخ قا عدم ایا

 یاتلتنالا قیدق ا9ا لو لا بالا نعقباقنو ان و عن قتل تق لال نکن دوش | 1

 ۱ سوم یم مالا اهل اق قمر لکنانیدوا هک |
 1 اپ وی :اهتنلررف یا ةفاسنلا تبقا نا هک گا

 | عویم دف )اتش تل و هزینه. بلتا ناز قو اک هدرابدضح| کو شنآ ۱ ده
 1 ۱۳۰۳۳۹ هولك ت لاس ا نيج پب عه هلمالو نم قبلا معطوب

 ز دو سمند نو زا هاب >دنلح ش یف بل الا هیف لاغر قار ط نالواذاراش اط ی اف اما |
 ۱ نو راغب نود وه 4 هک دهودلوش مال نوسان "عسل * نیل
 مس دوغ لالي غخ ك زا ویران لرد دین هدنعججو هل ةن دوم کود یراق ڭنغورب وف

: 

۱ 

 7 ہل بس لم جج ے ھچک

 بش تا

 1 لالا ايبار يبا سل لاش ق ةدر واز وب رهت یهود کت نوچ بیات تد فو
 1 ETE هلو (یرب نا زا هکی کس ل وشول وک مالو یخ
 ۲ كابو هل دیتصف توا ا واش ائر اقام کر ذروضلوش لب نصف كفلاو یف تنبشنو

 انش دال ناتو )نو یز مک الو شف واک بلا دفن نا بی هود سا كن هر |
 | داو بغفەدلرا ین: زولك بایناوباوالا یا افق ازکم واوو یخ کلا بوت[ بوت
 || 2 دو یخ نزغو هی دوارو یخ نم زولکبوالا قلق جنون || +

 ود واو رد لا ید ەد قوت او قاش وزاودآور اد نوچ غيدلو الوافر و قالا
 اوون ول بوی لا تبان لاغر و هاصجهاضب نقاب ناتو .رارباد سر هک کور بک
 ۰ قمن ااذا الا النکیواوهقجا ئاسانلا بان لاقت رول دهنسانعمعاقجاوهاهدنه جو

 3 ہے ںیم ہدنادک طسو لضو سلف كجم ناسا |.
TEYست مو رس فض  

 بالا یهااما یهاهدلده یون نطنز ارییضوعندواواتدتس ان
entهاتم تلا انلعجذاو یلاتحت لوف هنمو ی خا دیدم مئلوا تعج اڑ ھاک کر  ¥ 

 ایج ES وک خاطف 1 اف ها اتم هک دو وبا راک دد نادم ||

 ER و نر داناوه رفتیم تالزکر زولک “تاسما عیلجج کان هستم رادوااک :لاخندنعحار ۱

 نفت کردیم هنمکر ور دیش وع تع اط لبضف لا ب تاون زاربد یاده در وف
 ہیوم وان لاق انس رض کنان و عف ك ابو الا تلاوت نفع طا لک لا
 لا باتا لاش تاکنون تنبنک کمر وضو عالی سک همه بالا
 ي۳ی, نیا ذیلطن سلو باول رسک كن هزه هباشنالا هندی صو هرس لا

 رس یب *وج یا نول دعفنا ونا ڪلام ر نکلا اوله لایت هلا لاق كهرب و تاون ع رکھا || ٠
 کھ وش هاب راک نیا قم غا ى رچنا دع ةر م لبا زاوا هچ ونو كم دمونلا ەر ة وفضلا | با

 1 لیس راوع ننک را ه)دیدشنویرنک ابو یف تن ا راولو هنا دناروغ هکر د لب
 || تروغ مكا نزو ىلع شک تا بت زما نیست لج ر لاقی ردرپ ار هدنوثن* *مورفاڈ مزا نک

 ُذ 1 هنالواظباغندنزراجناب بالا (مننالصف) ایلن ز اض یا ابلاغ ۃأزاا تالاب قلو ابی | باج
 | مکین رب دیرذالاذب اید شمرولبیزوئیوو ردتعل زس «تضویلزضرید

 سس سم

11 
۴ 

۲ 

3 
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 ةنا تنم و قع وا برا" ندویبع تياوتتلا ءامادقفٰو یاد وا

 اک( ۸ک هنسن الا نوح لوب توب اا: ہیلع وتی نالی اةن شش ا لاقب كا بلط هو |

 رک انفو رولواهزنوا یزو ولعه هک وفربلههلقف كواوو مط كيابی ذیاةوتهدنلنمارروق تیم
 تفللرایصناو شیر ءرهظع آق یدنیارلیضپ قدناوابلغ ها ٹن اههسیدلوا نکس واو |
 هزه خب نم لا لصف )رد هلاسهراصن| تفل لو ان دق تغلهک دیوار دشم اتوا فتح
 ءابفر لب دم كفلا او یمف كنه مل کا ءا ولار دب انا یدحاو دانا ونر باب نوکسو
 یف كنان بالا ءاب لا نمیدعا لنا فو الثمر ول وا ضراعهنانا هدلک یا بلغ مونه نا |

 هکر دباب عا قبقر ل وش ب لا تب وات لقمالو تلع امت نو و یتیم ل قم كما ہارون تن زہو | ۱
 ر وا نالا تا یی هادی ساناپ ی مینر ہطاحا یراتسرخبو یدنکش | |

 هدتقیرفب نعیفلوا قبقر کن داټچم اش ل وش بر هکر دذوخ ندیر بی منو كیلع پيز تال لام ۱
 E اتم فا ها وه بف کت دلیپ نارا ۱

 فرو میم وس نب 6یک یک یقیدنل واتنس ہیاضعا سر تب رونلوا تب هیاض اب ۱

 هلب رسک نارو یخ نا براہ > ,ملعف هيلع تا ذا تب عو ہیلع تیر لا رپ دیدز ینلوا لایسنس |

 نو او یی لصن لا ةنسف نالوا توسل زالال ار خخ والا ردیمسا لهللا لوسزهنیدم ۱
 كنارویمن كنا ةسفرملا ناوزوکهیزکی یناوس کک اوترا دخ | ح وتضم یا برا بوسنمیا |
 هکر دز ضا عونر لید یفر بو یز ناک ضاییهلدب دشن تاب وای کلک -دكفاقو نوک |
 ثلاثا بالا ن ماسالا تی لقب قم ] بول كنيعو ىع كنا بعّلا دولواهدرمصم |
 كنيعویم كنار لک نان ىج نسل لپ یب دقآوسهیغفكنیع تا ملا ییا |

 ہلئامم .هبعتا رولکنیب باعت يج رولوا نزوا تیاغ هکر دعوت نین :كالذک, فالذک نامتو هلوکس |

 دجامسملا نرو لعز ولك بعامل: ییجیغولوآ كضوح هل یعغفو هایم شا فہ سلا ںزملک نک ےک

 هفدا نافو نما قىزى اء الا بعلت لاتب قحآ تدم ولوا اچ كنءمه پاستا |

 یدتآرایضفب وکلدرفمجنزو ىلع تلعتلا ہربغو فنالا نم یرج یا مدلا متنا لاقب ردد

 یخد هنفیطیکبدریکی ر ومد وکس ك یوکس وهلیع كمالو كنان ارب د ناَبلع هنر ک دمو بلع
 هد درلوش مالکوم مبتلا نکو د یاقیصو یجاص هکر دنلمرب باعا ءا د اید بلعت ۱
 ۱ ندهلاعت یراکد د لعن مصرا اما تلاعب تاد یا ة بلف ضر الان هلواق وج یسؤکلد كا | ا

 هلوا شکلوا میشرت بولواندبلن هکر داجور دهن انعم وککد كلذک هئا مم یخ دا هکر دذوخ ام

 کیان رذیلعت ور اقبح لغم ءا نالوا عج -ندنا هکر ری د یخ دەقرا نالوا هدنب د یبا امز خیل هنو |
 | ةيبلعللا PNET STON جی ا

 بس غاط هکر رد هلو کس ل وش ایف كنرغ و ا بغل "خلا ند دناواقرشم کم هکر دیو اگلا مر

 هاکهیرسک كنار ولک نابغتلا نالا ییجملوا قونصیوص بول وا لصاو نمک نیغاواہدنسکلوک |
 ہرکف كز هزه راند باس الاو ہلبرسکك ا باغ هدنمج بولیف نک ایی هدن ۱

 بق || لاضزولکیخدهنسانعمكلدو انبتضوولک نوا :یقجتالدهل وک تناقض من بقا ۱
 "فرمت یارهالا نه بقت لا رای دى دیک با دھبے نو الا بابا نما یل تب
 بغل هلیقف كفافو ی كنانروناوامج یخد هرزاوا قزو بقنو ردیف تنبلی كن بعدا
 هلبددشت و لفارس کو هلی من بقنا رازادهنمشرپ لک هکر د هنس ل وش جج |
 رو مغلو كمر وا یننآوتزنکللددش هتل اش كلدهدابزع کیا نا ىلع فتا ردبفل عاشر | ۱

 درس اذا دوعناورنساذ لورم بت وا تو راک ید را بوغا 1



 بوپ

 ۱ همه تار الا یدشل ومخاربط می بالا طا یا بزتتف ملا تبر ل اش قعاقاربطالردیدشتو ا

 ]| یوتساودتماذا قبلا باالتالاقب ارد خد ەطغلرغوط بونازوا لويو مانسا یا ایابثنا مالا

€ 

 | ءافع هل زدی لھاو ںی رج املا لضف ناکہ ال ملقب ةو سلادیربادج اوات اببسانلالعج اسف
 زاربد یه یسک ك واوویعف کن ز مہذب هب والادکح رولوا «اکورولکباوالا ییجوف بالا
 | لخاد جالوویجقوهدرب لاتهردشغ دذب ول جالو بيخ ا كاته ەدن رەش كز ءاشهثورتواندجاودزا
 هنا یان اوب تب وتل اق قع وطباوب هلی دید شو یم كو او و هلنیتفف .تتوبتلا تاوتلا هنسانعمیولوا
 ۱ يلع ناسا بالا ةفنضم فانصا لاقناک ةبوب باوب لاش تقی مضور ابا کلا نزاو ىلع بب ون سوشا

 | زدییساتالج ررب هلیصف كنافس د کال نصب یا كتاب یاده لاقت هنست نالوابس انهفانلانرو

 رربد هنیرلشاب كن كادم هلردیدتشت كابو یرسکنونو یعف كنجهو كنانن ناب اولا (غ انلالصف )

 هلق کنان : پایتلا ردلدبمندی یمابیدیدردشمهب|لامعتسا شوبرانال وا صااخ"یب ) عرلیضع |

 غفر اضایردصلا ىلع هصتب : نالقلاس لافیو هادی تشو ناب + تلاش هنعو نارسخو لاله |

 موکه یا ابنیه و لاقب كغا كاله مزکتلا نزاو ىلغ بتلا انارتسخو اكله هللا دم ادا یا
 : زاد هدنون قاربط توت قلوا انزال وک كنانو:تنءهرمه بادتسالا
 ]| یج كارو دللو خفا ہابرتوا تب منسلاضبرتو برتوا تیا املا ب بریت وتر وتو فلاب بازوتو

 | نضرِاز فن ه.دمكافلاو یخ كانال یر لک ك نان ولکیجدنابربو هلپ رسک ك نارو یف ك: هز شر دذبر الا
 : | .ترلاقردد ونام ند و یسانعم قلو ارفف وكلك دفعارطییدنسد رب هلی :وکسیزا ر ویتخ كلا اپ لا

 ۱ ربشناکسربخ كاباصاالیاروبدلادبتب رب هدنلحاعددیو بازلابیصا هناک قتفا یا ل جزا
 1 ی مطكزارو ہابتف ناو قلع ارط ییهتتنر مرکلا نزو یلع بیل ا هنسانعم نوسعشربا

 || تىلا قو بال هیلع تم یا" ینلا تبر الالب تامکود قاربطهتیرزوآ كنهنشنر هلی رسک |
 اراض هناك شفتسبا اذا لحرلا برا: لاق رولک هدهنسانعم انغتساو حال ےن هناف ناکلا ویو
 ۱ هخاربط ی لکدیدبتمود نیکسمو هفافو تنکسم هلبعتف كن روكيه َدلَرلا بالا ردق لالا نم

 1 ۃہوتورواکنابتلا يج هنس اتهم غایب وا قمراب هلیرسک ك نارو یخ تنبل دک در قف شلوار رب
 أ كارو یم كنان ةبر ردیمسا حد كتواربو بازتاب تماجاذا ذرت خر لاقب رو د خد هبهنسنولقاربط

 ا ہدایزءکل زید هود لوش ليم كئارو ہلیضق كارو گکنان تورلا ردیعسا كنهودر «رمهلا لم هلی

 | بلا زولؤارازٹنوم ورکد مهدنوپورد ذوح ام ندبارت یلصا كتوبو هنسانع«لولذفلوا شفللوق
 ر واک ب ارتا بج اہتدل ی اهذه ب 7 /هذهلاتن هنس انعم داز یه شاد شایان وکس كارو یز نک ك لا
 || كلاب بزم زولک الا چ هنسانعمهنبس ناسا یک سس کوک ہل سک كنار و یت کان بز
 1 مدارلا بالا نم ابعت ب امت بم" لاقبلبکچتجز بعتلا یعتلا۔ بیر ھہیدماعر دسیع“ ا كعضو مر هیت كنارو

 | هيك كتیع بعتلا لا هرغەبعتالاقب له زم او هی و و تاج نیا هژیزسکتنهرمه تاسنالا
 | لقب كاله تق قتلا بوعتم ل اقبال ومتسک نکچ تج زهاب كنیعویمط كرم بعتلاو تمالاو
 ۲ رک وت یسک عادات فالو ینوکسكلواوویضف كا بلوتلا عہازا بابلا نم ابغنبغت
 ]| تالنالاغب ق لو غوط يارا هورس الو كم ںاٹیلنالا بلوتلاما هنهلاش هتسانعم

 2 بالا هسأرومردص ماقا دار املا ب النا لابرازہد خد ہغمقوطروا نشاب دیک وک ضو

 _ [[عوجرنیماک هلن وکعلواوویمف تان ةبوتلا شبا شلرضوطملب رسک بو یف كمالو یض
 3 | كن هیون بو یدنباراضعبا انعم بوتلا رد هبوب نبع قلناهشب ینعی ةبوتمدنلاثیدط اینو كا

 ۱ وتلا یعفاللا ضف کیم تانتملا هلی ہلمھم نیغزارب د ہللاربس دموعو موعو ةمؤعلُم ردبعج

 ]| لا دلا تبادح و قیفوا هدقدنلوا لامعتما هلا یس هلک لغو ابتنوبو هللا لا بان لاغب
a a amane er > ی 



 جی رکا وكن زمه تاندنالاو ہلیدیدشنو یعض كن هل بشن باصالاتزو لع ْ
 بش تا ی معنا یاب شات نی نالفءاج لا واوطلتخا ویش او مولا شأن لا قلوا ۲
 یرلخاغا رب ولح اعاهلننتصف تشاللا هنساصحنعم شد جت تم رمتنود هوا یرب ؛قیلخ مرکتلا نز روى |

 نشا ص عز اتری نرکه نیزبیربیراجاغا لب ٹک نیش و یف نانهنیه.بشنالا اورد هرب ج
 نالوا طولحیسا هلند د شو یھ تششو نع كہ بشولا یا یا پشه

 یاتشا یدقرعب ةنالف هيف تبضلاف :و هبسس) ف مش ر صر غ طول یا شوم نالف لاقب ۶ ۱

 كمال و نجف كنه مه ,بلالا.یدسمرغوط هل ہی رص تسنن قالف یسهدلاو تانالف سد نمابتلا ید ||
 فاسو اج یا یناثلا و لوالا یاسملا نملهن او اهل لبالا بلا لاقب تمر وس و مچ لوکس

 عل بیل تست لا زا هنسهک نلوامچ هلپنوکس كالو ہلیرکو یف كرمه بلالاو تلالاو ,بلالا
 نرویلع بل الا :صرح یا تل وم دوسج لار هسا عم صب رق مرد نفع رکشلانزو |

 هبنالاقب كا تمالم بوبلب وس هلفنع مرنا نرو لع بیا" الا ردي معا تسچاغارببلعت
 ایت وم تڪ الات ىلوا اتشما هماعط هلب رنک ك باتو زرہ ,تاندن الا باتنالا همالوهتفنعیا ابات ۱

 هل واوو ید كن همها تب والا ر واک بنا ید غم نادگدا هل نتتاف تالا بالا یدیدردکسزایضوب

۱ 
۱ 

 باپالاوهلنوکس كواوو یف كن ءرمهب والا یروتوا ندنکک ودنا ع وجز قو هنناکم هدنوکر |

 ه دنلصا عوجر الا راشمید هدسمشلا تباغ ردستفاویرارب دید سعشلا تباو والا عی رس |[ ۱

1 : 
۱ 1 

 یراازر زی قا یف وا لابج ی اعت لا لقر کی حد هنس اعم تقی | خمس ورده :وقیصکبوبوزوب ۱ هدرا مج مرکتلا نزو نلعب توا لا لعتفاو لعق لس با وبا لافي یک بوا كا عوج ز هل ديدشتو |[

 منو دل ف بعاتا تلدعبا یا هللا كي أ: لاغب کما قازازیسنرب ۃماقالا لم بالا نیک
 كناهو ص كند رمهذن مهد الا هه الا دعتسا دال بهنام امبونلار 4 هیت سن اما

 او سک كه هزسه باهالار ولکببه 2 یعچ اهتدعا بر ادہها لقب هنمو هنسانعم هدعقارب هلنوکب ۱
 مج ندعو قفاو مدال شم لب ايفلا رغ لع هبا همه فر واکب هالا یجج یرد شمل واتا د ۱

 تفاید قنفاور دوا ید سابق هل ف كا مو ات هرمهیدید رد بهالا یجراضعب دوو قیفا و عدا

 د.ولوا كع درارباربن نیل ار دیعما ید كاهبراحز تالذکو ورد ىل رد هرب اوك ك باطما دیع نا |
 تشع نا هنع هلا یمر باطخ انی لاقدحاو برض یاد او جای )اسقا کد جاؤ ناببمهل ان |[

 ۱ هام ممد اض وه ہن نجر نک هبضیعو تفتلا يا باسلا نم مدصیعلا تشا لاقب ره نیر یر

 || عدی اولانلاقر یلوا مج هلندی دشنو ی کمال وة تف بلا هتعج یا شنا ثبلالاقبو

 || رونلوادغندرلبیط هکر دنس كل کوک یسهحارزب هرزوا یزو باح ںانآلا ماعطلا ةتشت مادا

 ۱ عوجرزدردضمو ةیحانو ناک لکن م یا بوا لک نم | امان انعم هیج او ن
 أهنسانعم لر دید هنسیرا لابوالب هشت تالف ین تا تاسلا سا

 | تالق لابواب او ةبو و ابواب با لاقب هفتم عوج تالذک هکر دصم بزا کناره |

 لا زرد ہدەکعربد ترس غاباو لا هدنلاحربس بواور دراشعدهببا تو دیا بلق هاب یواویدیا هوا
 ]ا كواوو یعف تنهزمهباوالا باوالانکر درکسهدریذ درت ناب نا هک دقتل وش لوم نرو ىلج | بووألا |
 ۱ یسک ناتو لن مہباتالا نسل سا عم بم هادمواتعقق آلا هتک نالوا شان هیدن دا 9

 زا کلک با هک لب دب دشت و نمط كل و اؤو ہلنضیقف ,وأثلا ردشمر وہ نسل دعم لاب اا تانا نل اعت | !

 ۱ لواتشج ادا تو تل ومنزدکسک دلبلل وا بو ان یدتاریضمیو الی رهن انا نالف ی علا توتو قت ۱
 نلک« هدلبللوا هلددبدشن و یز سک ناب ببال هلبیدشنو یر کالواوو یس کیه وا پ ہل

 | تراحا ةللادبعو هنسسکنالوا ليقنو قحا قفلاب هسلا(مابلالضف ) زد هساتع»یرد شل وا |

۰ 

 ا

 نوا

 ان



$۸ 

 1 ةنپکن دیا لیبطخحاع هب دمو یک ااو یف كن هرم بیدالا معلابساااذالج نا ابا
 7 د اتق ەق لاق : قلا هب داو كرب وبدا بدا مرکسنلا نرو ىلع نٹذفاتلاو عرك ا نزۆ ىلع بد تسدأتلا

 ]| كالا دلانوکسوٍ للا خب دالا ی ا نالفنیا لاقي هاها سالا |

 | ده بذال مامی مهاد اذا قابلا بالا نمی آو قلا ترا لاقت توعد هتف ام لحلو |
 وعدیماهطقیلخ كلذکل امفالا نزو یلع باب اوبال اردنا توضداو کان قلت ہنس لوغ لبه نش اا هه

 1 منا كلماعط نانلوا ث دل صف کوم al یادیا مد ويد اب هماعطیا موقلا بدآ لایق: كتا

 ۱ وصعهلبازن وکسو هلباهرمه زرشک .ثرالا ثرالا رواک 2 یعجیرد تفایخدیسکنآ یففویض كلا ۹ برا

 ۱ ژربدیخذ باز او باراتسس ید ولا لایا جن هل دمو عف كنهزمه ثازالا راد ةشس انعام

 ]| ئىچ اغ لر ولک د هنا امیج امو طعام لهر رد یخد هکلکرزز برا ی دم كەتا لم
 | ناک نوم یا بر اتسم لجر لاقل هک نالوا نوبدم ہلیا یخ كارو یمض كيب بر ٹنل

 | بوالا ءاکذ:ئا ترا واد وه لاقی هسا فها گدا كك یز انہ يا ولو ها اذ تخ ا ندا
 _ | ص فرفض ل طا ا شر اب ابرا لات لوا كرز ہلنبتقف ةبارالاو :هلبضف كنارو ىر تهز مه
 2 ةبدآوملا* ذا نعم اتا یک رو لدفاع میرکلا نزو ىلع بیالا هفایظ فیظن فلام

 ]| هدنوو تعناح هلنوکس كنار ئر دیک کن زمہ تالذک ترالا كمشلیوس ناتسذهلحاصمهنسکرب

 1 كارو یخ كيمهلعفلا نزو نیع تیر هلنبنصف ترایرو ةبرایربو بارا یرب ردزاوتخ) هر
 لوصح هل افوهلممساح فو افحوتوافحالهبرام لا فز د هنس النغم نعمت كلذک هلی و یف

 عیارلا باسلانم :رهدلا ترالاتثةب ؛قلوایاف راکزور هلنبتخف برالا وارد هکعا | مارا هدوصقم
 لاقت وهءاضغاتظفاسنادا لا برا لاسفب رازادیخد کرب شما
 :نوشود وضع نالوا صضوصخ کر رللا عی ةضاخ نیدیلانمکلبازا تظقس یا هلدب نمتنرا
 بیراوهفهیفاریصب راض وه تر داد۶ وشلابتزا لاش رونلوا قالطا ید هغلوا قداح ہدەنسنزو

 ۱ درالآ عازا بالا مار ابر أبل جلا را لاققرار دهدهفلوادنهتخاعوهتجاح براو دف و

 ]| لاجزا نمةبزالالواریغ یاعنالوف هتموردتغآ هد اندم تخاح هلبنوکس كنازو یرسکاءرمه
 1 |[ برأتا هنماتعف هدقعکو بار نوکشو ها هرسه زه اد ةبزالا هوتعلآ هنمدارلارخ ندیفسلاق ||

 - ]| برتولا زرد ید هفملقرفاو یونس نر و كندقع برا لاسقب کا یک یکود رکا نزو لع
 1 اوضعهاظعالاق رپ دهب هن ست نالوا فاوره رابغ یدب دشت كنارو ینف هز سهو یم تم
 | لاق كنا قلتاق هد هن سنز هادی دشت و ىم كنارو لنت ب ترآلا نس ڪڪر اات ى لابن وم
 :رفظ هل قا كنارۆ ئم كيب زاول زاولا " دگنشنو یأتیالعنالعف برنو ینجاحی اقرأ

 درد ہرضاظ هبا محو هللاا فو تعلفو مترف تزف یا موشقلا ىلع تب را لاض قلوب
 | كاروىمض كم یترالا زرد برام رام غم کردن وبوردیدآ كعضومربلٴز ملا نرو ىلع رام + ۳
 ]| قولوا وکٹ انہ رمھوئ رک كم نازلا هتسانضمالب هيهاد ةلباهزوصقمفلاو ان اهکساا بذا

 1 مد هوا تزالا لا جیاصهنز و لیعر واکبیژ الا ی 0177 رواوا اکہ نہ انعم بازم
 1 اذکو هنسکنالوامومذم نوا اة اقلاریصف هلب کپ كنار بزالا هن نالوا ميل نوکنوتزخهلا

 1 es امت و ناب هدرز نانو لا هز مهر مک هالا حاعچک از ضف | بسا
 ۸ قد تزاهدیرو مکتنرولوا شهاوا بلق ہرەنٴمهواو لی ہنبانفمایکزربدەت ابن بسوهک هوا
 2 شنا لا تن كل | باتعو مول هلن وکس كن یخ كنه مه شالا > شالا بونیا بلقه«رمهیواو

 ۱ هضم اخى قلا تشالاقن قعرادشراف ہنر: یر قیلضوناعوهمالیا الا بابل نهاپشا

 ۳۴ [(روطِافالا یخ هوا عج ندمفلنختساسنجا هکر دنع انجب لوڈ لبا* زمه عض ةباشالا ضب



۷۷ 
 سس <

 اا ر دشا وادراوهدلتم و ردہدا:كننربندل اجر ٴیئاھب ة هونهلهلب الا هود ي رون نار طق 2 ءونهلا ۳ ءونهلا

 ینعی هنسانعم یرغل هلبارسکیدند ؛نهشارایضع) كس هك ناچ زلابعهک اب ینعب انہ ائناھٹیم“امنا
 كراء ليمكتلاوةلمكتلانزو ىلع هلا متلاوهشنپناا تنها نولوا تاج و ره هک
 لوعفم مسا ہلیدبدشنو یتغ كو و یعض كيم بل !اتینهتو ةشنهت ةبالولاب ہن اھ لاقي كنو سوا
 ةمہل ادبمہ یا ءوہلادبعب نالف لاق تنم هلا واو نوکسو هلصف وپا هولا زدشلکیندلمیژ مساودنم

 | برو اراضی وہ طب مو لیفت یی بز ءاه

 هدنایسیهبهنرا دا اربخ هب ت ٴوھلاس کا ن یک ر ا ا

 یارعکهلبدیدشن تنونو یخ كنءزمهو كواوو بانه نوکسو هل منم نوہملا كنا با مہ و ربخ
 یک ی اه هلبتاب اكن الزب د قاههدنش دمهنساضععتاهزد كم دروتکه با هزمهرسک اه هعساو

 كرانوب یکنتاه كسر دن اهنوحا اسناو اهن وچ الاجر كسب ریدابت اهنوحما نیلچرو نبت ا رمو

 ر ول واكع ددل اھ ی سانعمەلبا٭ ره تای د لخرابماہ هک كرد تان همی )هرممهدنسعیج

 هللا هزمهآرسک ك نسر داههدنن ومعاه :واکاهلنم كسرب دمو ؤ اه« دنعچ وامءاه«دنن هیت هنس انعمذخ

 كیيردیا تماقافف اک ماعم هزه ہدنسەلج۔ بود کل سرد نو اههدنمج ام# اههدنسهشنن وعاهلثم هزار

 | یدبا ها هدنلصاوب ومه لث هل بوکس ك رنه رار د لچراب اج یزدرات نھ تنا هدنو و

 ننآرماو نیلجرو یعاہ لم كسزب د فاه هدننن ومو روا نددنبنکاس عاعجایدلوا طقاشفلا ع اه

 نعه لم كسرب د ناه توا سن واوع اهل كسر اوت اھ نوعا ل اجر واع اه شك نبر بدا اه نوجا
 هنس انعمذخا ام كس رد ماملا نعد كسري دءاهاام هدنماو جن هليا زمنه ف دسر اهاکب هک قو ہل کس

 یتخكناه ءیه هنس اضفم یطعاامزل ریز کی نعپهرز وا نو لو مجد «زتنهمن تا دءاهاانو
 هناکب فیحاب یب لام ءیهاب لافب رونلوا لامعت“اہدنزح ماقم هکر د فسا هلکه لینوکس كءزمهو
 هنسانعم لکشتر وص مساع یلص ہیر سکك ناهدوخاا هینوکس ك ناو یس ك ناھا هللا یدلوا

 تشهلاقن بدید هغل وارتضاح هب هتسنر بهو اهر کو ا ان شلاوفشملا نسحنالف لاس

 راض عب یدنبا شفخ "وبه تن لاقب٭انعمہلیدب دشنو ین كنبوهلنبتصف *ویهتلا غی ہار مال
EE,ةئہنلا هنسانعم كل تیک تمه هل رمه نوک واه رکی دتا تارق  

 نزو ىلع وبا (ءاسیلالصف ) هنصااذایشلا تابه ل وقت كا حالصا ةي را ن زو لع
 هاب یج:یدیدردنافط هح ول درایضعد لع ومزایضعب رزکب ہقشاب هکر دبر ند راشوقیم رب دهدپ لا

 دوم و م وو ارنوکس وای منم ءانربلا یک ید الب ولبلب ر

 | ا نمی اذکراش درد ندلاعفا با شو رودس رح متنی تلف با

 ۳3 ییهوطا حاعص جبر بات کن » :ابلا بیای # ۱ ۱

 لک هنطووار او مکه ولادت هل لافهنسانع»یعرمقلواهلبصف ہمہ بالا بالا (فلالا
 دم ضاح نوجا كنك« دنعیچ مل کف تا ءرمه با الاو باب الاو تالا یدت اراض عب ر واک یخ د هنس انعم

 بالا «زاهجق ناک اذان وه لاقب نہجنو بات هذ ریما ذاةبابا واباباوابا بو تال اش لر د ||

 ل سو

 و حس جت مح

 ےس یھ اپ

 سس

 سس ز

 روغاربەلنوی:ںوندبا ہڑئس ین ایس هغي ا طاس زارارپ ناروا هکر دو ر لبان نوکسوهلبا رمه رسک
 رولک بوتالا یجهلفافو ها هدحوم هاب رب د د رب هدبیعناسلاکوا و رول رس هنوز

 اهتن لقب ك یکو كەز دېك ی مالی راکنید بنا قازفالاویبرفتلانز و ىلع تاتب لاو با |
 هرهظ نیسوتش ناف یک بنا قلا هیهفرا ی هنس بن لا هتاف بالا لا یا تن ابا
 رولک بام یجر زودربملانزو یىلع ب بنا ETEK یک دهبج رپ الا بنات دعضویا

 نری دد هلع امنو راز دهغلوا بد وم یسفن كنون کر هلن تف بدالا بدی جی ۲ ١
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 با

 فا



۳۹ ۱ 
 ۱ حب ےس ہل ۔ ۔ ےس دت رس سه سو یوم شو سورس ۲ ما سیم ا م س ےس

 ٰ هکننز ید |ءودهنالفاناناونویعلاتأدهدقواناناو ندنفبدلوا نکاس راق اىایدلوا ثقو لک ]

 "| ن دكة کدعطقرب نددهک یرلکدب دلیللنم ةءاذهدحب و لیللا نهادهدعب و هساک هرکصن دو وار || '
 |ہلیرسکك هزمه ءادهالا :هسانعم هرکص ندفدر اوهب وٹوا قلخرلربدسانلادهامدعب و ہرکص
 | تلعج ادا یصلاتادهلاقبهنس انعمآ دار واک خد یدهتمأدهو هنکس یاهدها لاعب قق نکاس

 | كابو یضفتناهویمض ںیم ةئديهملا ر زید یخدءادهاهأدها و مانیاهنکستو كفي هیلع ترضت ||
 | ندریفصن کا دهم اس اع ناک ی لاةلاح یلع یا دنژدیپس لع نداف تکو لای هنسانعمتااحلنوکس
 بدح ایا اهالی اذهلاغبهنسانعم تشپ ژوکهنسک نالوایزکودرجالا نزاو لع ًادهالا
 ٠۴ ذه ءیشلا تاذهلاقد هنسانعم مطق كس هل سینوکسكلاذ و یتشکئاسہ ءذهلا ءادسهلانب
 ةحرقلا تا ذہن لافي كلسک لر دب دننو یمض كلاذو ہلنتضف وبه هتعطقیاتل املا بابلا نم
 عب هش هاها ةرق هذه لاا ةي تفآ ور رض ةلبعف ن زو ىلع .دس رهلا تعطقنو تدسفیا

 قوغوصهلبنوکس كنارویفف كن اه هرهلا روشیر!توموررض هشاخونلامندزا هکر دقوفصر وب |
 ]| هکمزدوا هک دهبنرمر یدتنارأ :قوفصاکآ عی ثلاثا بالا ندآر هه هی درلااره لاقي تر
 ]| مهفموقلا یرهوعبالابابلانم لالا ئره لاقب ر ولکەدەنساسنعم قل وا لالهویدلواببرق

 | لاقبآرهلا قول لب رسک هزه ءارهالا :یبسامیلعرواکخد هننمانعم كمر وشب ون وره ||
 | «دتفودضک قدلفوخص عی خاو رانا أر ھا لانقن ر ولكە دەنس انعم قاقوغصو أره یادزلاءآر ها

 قادبض كا نزو یلع هثرهتلاو ہل رسک لنہزمہ ءارهالاو ہلِنوکسكناو و ىتف كنانه رہ لاو |

 ]| ًارهو ملا ترها لاق كب مدار ز هدى دشت و یع كنارو ہلنبتف و رہنلا کمو شب یبا تباع |
 || هلوا شعتب هدابز هک تال وش هلی دمو یرسکنارو یعف كناه 'یرہلا مظعلا نعذعقس حر هنف

 ]| ها نونوهلاخقفانخو میل او ءان ا لا هقطنم یل حرا أره ل ادب کتا تالک حب كاذک هو |
 ]| هارهلا ءاظخ یف هننزۂک اذا مالکلاآ رهلاشت رربد د هک وس اطخ «رهوژ رب دهکاب وس شخ |
 || لای ض٣ض كنازو کئاسہ ہوزہناو هليتوكس ناز ودلبقف كناه نا زوساطخ ملا ۱
 ]| ثانلاو منازل بابل نم ہذہف 5هارهسوه هب تآرهلاقب ر واک ید هلبااز خف و ہت هونت |

 ]| یض کنار هتف و ہلا ہبتأزہتمالاسفب قلآ ہیوی رخسالب رسک انو كن هزم ءازهتسالا |
 | حب ۃءازہلا رارولآ هب رس ین هکه نسک لوشءاززا نوکشو بنای آره هاست تن
 | بویکسا هلدیدشنو یمض كيو هلنبتقف *ومهتلا رول هب برق لخ هکه نسک ی وش ہاززا خفو ءاملا |
 ۰ || یخدانہن هکر ول واهاکو سالا ضعب یناذکه انعم ءامهن الا .مطةنو لب یا بوت ًامهنلاع قم زیب ||
 ۱ ماسعطلا؟ونهلافب قمل وأ مضه ماعط ةفارظلا لثم ةءانہلا قوف نم نیتطقنةطوقنلاءاتلاب لر |
 ۱ هدماعطلا ین انهوهقف و هقفهلن ون رسکل رب د یخ د* هو تینه راض یا سما ا بابا ٰنمةءانھڑونپب |

 ردقؤہ یربظن كن هلکوب هد زومہمرولکح ین ٴونہب و یٹنھ هدنعراضمهلصت شل واتباو ر |
 || اه قفأنه و هنسانعم مل وا مطهر در ردصم هلت وكس كلونو هلي رسکو هل يخف ك ناه ءینہلاوەینہ لا |
 | | اطعودنلعاذا ثلاڈلا بابلا نم ونهاارهش هنأنه لاقب رب دهد هک ییهنسک هل نون ن وکسو |
 || مطهیاطرا ربد ید ماعطلا تئنهو رب دهپ هنسن ننلفاطعهلباه رسک« یه میکرد حد عاتق |
 || خك ناه هلا ماعطلاب تأنتلاقبمانعهلیدیدشتو یعض كنونوهلننتحف *ونپتلآ هنسانحممدشا |
 || لصاخ بعتریغب هکه نسفر ه وا شب رمائینه هولکل اقب ہنسن نالوا مه هللوهس هلبدمو یر شک ك نونو |

 || تنها لو ءانهلا كل لاقب ناک« ساو یم ر دص هبا یتف كز ونو کی“ ءانہ لا رازی ءنهاکاهلوا
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 تہ عتجتکتسسکجج

 تعقلاحخدتت خدای دک ی دم مہک اف ناتمام لول یساف هکن اب

 ,لشنالو یلجر من آو لاس قحصا هل دید شتو یعض ك اطول زرت جف ؛وطوا هلیاواوف ذحیدناوا | |
 .تاوصابلولی زلودْمل وا هما وب د هنا :وردشاوا عفا وهدنیدع هکر هنسک ندبالاوئس تما لا اولا هتیطوت | ۱

 "انختسالا ہت طو )شال وهنطو ا ان اولا برود بوصابیرب بلا نزول وَ

 اسهلاف مالا ةعطلاورسکلایهعطلا لس طلا ةتطلاو :هناطولا نبی یطو یش
 زا ولا زد یا ضم تقالم لواهکر دا هبات داد مل سدادیمو وا ولا ھۆ ۱

 هرکی یون تشک اض ۸ ردنا ا

 اک رک هم زالغر مزا ضر دهنسفقلیف نزو ناچ نبط ولار ندا ات نوا رگ شو يء اغلا
 ترض اضنا ةتسبطولاو ةرازغ نهرضرق تابیا تو نەلک اتلتجرخانیدس +! وراروف
 7 ةۃوٹعالأط وانە لاقب لای و هتطوف ءیشلا هن ًاطوالاقب قمر دنضا لپ رسک كنهرمه ءاطبالا :ماعطلا نم

 ةلجاغلا نزو نج اطا ولا ازيد اعياد كیا: داعا نهیفاقهدرهشوقد ردسا کشا یش ی
 ءوطا و تلا ینفاوپ یا یم ا مم یطاوب نالفو هنقفاو یا اطا و هرمالا یل عەت ًاطاو لاذ كيا تقفاوم
 للوق ك: اسعتیرابیدتنا شفخ | اوتفاوتیا ہیلع |ووطاوت لا قل وا ؾفاوم لعافثلا نزو لع
 د دقت هل دم ءاطودشإ ىه لوق کل لاعت یاب میکند تأاو رد شش مراتع ولو

 یعفاوم كس وعممردعتسانعمتقفا ومن دیتا ناءاناومو زرد هننس انعمهارا ومه اطاومنهکداطاوم ۱

 ینیدصابق ابا دعا نزو ی ع:یطوما هنسانعمام ایه نوکسزایدشاتبا تا تا طودش ارایضهپ ہنسانعم 1
 ہاکنالا ہنی انعمیاکئالارہک نکن ایطق وچ هزه هلا ن زو یلع ة کا ,تمدق یطوماذه لار ||
 لیدی دقت كن ابو ی کم ٴاکنلا ءیکنموتهف ءینلایع کن لا ,قعاطلیدیدشنكناتو ہل سک
 خیدسکر لاعفالا نزو یلعءا ءاکنالا نیم عن یف ومشفخالالاق اکنمنهل تدتعاو یرقو هاکناعنضوم

 یض لفاکو هلن تخف وکو تلا یکنم ا ةئیه یعماقلایاهاکناتح هنعطل اف كمروشود یک وتکیوس ||
 2 راکیالا دواوهدنعب مل اتلوارک د وبان لصاواصعلا لعتکونلاقب نکی وسولیدیدشنو 1

 اکمل تنضناذا ءاکباان الف تاک الاعبقموف قدصاب نو حیا منکر هبناتهلاءایلانوکسو همهلا ||

 تناکامیز داعی ول بهد لاقرََكَناَلاق نشر هال مو ماهيلات مو لاقي هيفقل لینوکس | :

 یلاسعت هللا درہم کیه هو EE نوکسوءزمهم ۳ ۱

 هب وص کت عد یھ یئھپ ودیا توعد هلع ہود هلا تر دوا

 کر ولواءاکورددلبناقوف ءان نالوا ہل تط ةن نناوازکد و لب تام ونلاًاتہن لام فر نویکس
 | ہیانعموب هلی ر لرب دهد ا

 والاف ولا ةءادهلاوودهلاوآدنهلا هحطذ یا یئرغ کما عطا ہا لاقي قروب واک

 انیطوز اضاذافرظ باب نمتماطو وطوبو عضوماؿاطو لاقي قملصاب ةءاطولا :هءاطولا ردنو چے! یراکداک ۱

 شلوا عالم هبدمو یرسک اطو یش اواو طولا ےہ درس ےس

 1 كيمویتف كواو »مولا مولا توا لقنالو ترش آیایلا تأمؤا لاقب نا تر اشا لک کہنا الا

 | دن وغاوتهادوفب وغای یادثماو یف عدو لاسفب روبکهدهنساسنعمالب و ھذا نم یرداالئاەنسا ۲

 | ديد شنو ی نانو لنصف ءوتهتلا ر رکددقوام#ت ما یہ طاویهلا زا ات

 1 لاقي قع وط هان بنا هویت او هلنوکس بجو یخ لب اه ۱

 | ك زمھ اض الا د هغ ہلیادڈلمءاود مم نیضن ضو ate A مہر

 | غءادهواءودهو دهآدهلاق قط مارا ٹلانلا قدلاوءاهلا عفو ةي اى لادلاو اهل تم

 || یعبع ان زاتآدهدقو نالفانااردذ خاندانی قکس یر ۱۱

 رب سر ہے
 سس



 دو

 نو
 ارو

 ارو

 او

 مدلقفیوص ینعیانزز ت الن نما یا ت از والاسفب هتسانعمالمتما لوط هدي د شیت و یم ك نازو هلن ||

 ۱ ۱ ضزالا تأبونساوذشب ومیهف ضرالا تأبوا لاقت یل وب ولان ویری و ءار تنال ا و ءاتنالا ؟ی تام نع
 ` || تأمۋاقةغلىھفەبلاتر اذیت وا لوقتر و اکسید اھم ك قبا تراشاو قش وان تد و یا

 | هلو یهف هد تنو لاف نزن وا نکک قاواولبق بورپا جزدنس ۔یھف كنانو كواو اولا
 | کرد ماعطلوش هلیعف ن زویلع ةو لا اربد یو ودیا تقی رت ماعو نو اهبانصاوانااسهت و

 | دوخاب هل دوس بر افیجنکد رکح کانام رخ ی دت ازایطعبر رب بور دش راق لغان ودیا ق کس مکر کج ||
 | غاب :وکس ك جَو ین واو اولا رز هرکصفدنازول وب طالتخا مامتفکهلتینیح ور داللص الغاب
 هاجولا ثلالا بالا نم ءودنوم وہف یو لابو تبر اذا کعب أو لای قمزوا
 : ]| ثیدحو هلوا یک شخقا بونص قحر دککود ٹر زط كني بهای دتم كل او هاب ردك واو
 1 یتعیءاجو هل هاف موصل هسیلعف عطت-س؛ منه الات :مکیسیلع ہے ردنشا روش هدیشرش ۱

 ]| ریا هدانا نساسنعم كن !اکصا موصنک نوساوا عاص نیل وار داق عا خندل الذ تج

 3 کر یشوادراوەدرخآٹیدضں زد شکلات ابو مک یراوقلوش ردذوخأم ندنوبو
 1 |أاجولا ئیدی نابیت ویق شا یکبا مس و هيلع هللا ییص هللا لوسر عد نیژونج وم نیشنکب یک هنا

 ۰ ۱ تصف وجوتلا ملال پابلا نمترض یا هقنع تأجو لاقنقمر وا نو هلبنوکس كج ی واو |
 اپ لاق كا اله هلی دید ٹو ىم كلا و لن بتضف ءدوننا دوتلا دی هناجوتلاقبهانح« هد د شنو یم ك یجو

 || یم كم ةآدوملا ةئدوتموفلاب نال نالفأ دو لام ءانعہ برا انزو ىلع ةئدوتلا دئدوتلا هکلهایادیلعًآدوت

 ۱ ةيونبلا عیکلانزولع ؛یدوتلاو ]او ردمزا غمو هکلهم ہرزوالوعفم ظاهر, دشتو ی كلادو

 : ۱ قع ۱ :وکتس كلاذویعف لواو ءذولا :دولا .س .صرالا ہیلع تیوساذ ای دوت ضرالاهیلعو تأدولوفت

 | مادقو فلخ هلب دم كفااو ىف كلوا ءارو ترخو هنیعاذ أذو لسنجو زا تآذولومن كعابیعتو |
 آخه ًازولا هتسنا او ملا تآزولاش رو «زولا زدنددادضارواکهنساننعم

 . || تلذک هئر زوتوهتعرصاداد زوناهکافقال ترول كمرشودمرب ةئزونلا همزونلا ہنسکنالوائود ۱

 ۲ 8 تأَولوقتءانعمع رکتلا نوز لم "یروتلا "یروتلا رولکهدهنس انعمقلغب بزودیامج نزعا ك اعو

 1 غنت یزاغ رک نوا وا لام کلرک دهن اواظفخ دن تان هنر مک «رکتددشآذدا ًابروتوفئرون

 و زونلا وا اهن الفاظ بزودی ةلا تو لو رول نم نعمقمهرنلوط لاو ناوط یزوند نوسلوا

 | تاو لوبو اض ور اص ئا فرط باب ن٠لجر لا وضو هنملوش كاکا اہ و كلك وک هءاضولا ةءابضولا
 ۱ هلکنا هکر دوصلوش خفلاب ءوضولآ ءوضولا رازیدرابسضعب گوش دل تی تل ةولضال
 ۶۳٢ *وضولا ءوضولا قدبرلالالوبماو ع ولولا لمم هولضااتأض ون نمردو دصم اضدا وضٰولاوا زرولآتسدآ

 | یلاعت وقف شفخالارکدو ہریغ غم ا لردصم خلا بلو قلاء3لعلا نیوررع یب! نع یکح ور دص ملا طلاب
 | لسنمو لاقلعغلا وهو داقنالا منعلابدوفول و بطاطا عقلا دوقولا لا ةف ةَراجطاو سان اهدوقو

 دوقولاودوقولالوقدنحاو نع نانغلام اوز و لاق غل عقل اوه و ءو و لاو ءال ا وهو وضو لا تالذ
 ۲ نرردضعاموناح وتفمع ولولا ولو ربغلاقو لعف)ا #۱:ییهیناز ویو بطلا امم نعپ نار وچ ||

 | كا مبلغ ہد ءوضوفلع الا نزو ىلع ةا هاضاولا طلا یلع نیهرداصلا نما ها وسام و ناذاش
 ]| هتک لزغ دلاو دیدشلا ؤمضلاب ءاضولا ہنبلغفڈءاض ولا هیرخ اف اذا هءوضاه اض وف ًاضاؤ لاق

 قو غواولترو كج وک نننکر برکت ءاضبالا هلواهرکاپووازوبكاکو که کرد
 تك ولا ئنودلؤ4دلواذا لَجز اضوالا
 تے. عا طب هما وب ںولکەددنسانعم كاع او أطو خر
 ۹4 لعفلصفاربز یروا ندرافدلوا یدعمیکیٹبداواطقاسندعےب ندعر اضمردشاوا طفاسواو

 تست تے: 2ت ست ست



 در

 هددنسانحب تصصنوبسب هتعفریا ۃزلل لیلا اصن لاقب قمودلاهتزپهبنوکسلاضو | 1
 فن || ءافلغفو نوللضب ءاغنلا اهنرجز یادقایلاثبأصن لاق زولک هد هشانعم عام وچ زور ولوا تا
 . || ةربص نزول یدعناو ۃلفنلا ۔ندننک نوا ناب زول واق رفت هک دید طفت و ال ۇشى او |

 اک ]| انا کی اانا ةح نقلا تكن لانقب قمم وص ناق تنهنننربهلبنوکسفاکو یتضاتلون کلا نیسو |
 بولاق مط ھن اکہ یلاعتیادخ ییهنسن خدا وا لصاو یی ڈکننالو تنمءاعدلا ق کان اف
 | هل بلق هیاهیبهزمنه زار دید کن الو ته هکنولوا هاو نوسلرق یر ندتچ زو او
 أن || ةیوهلاو هلتينضف ههنآو نوک تان اهو نف كنون انا ىكى ند ناوا باغ هد قارهو قوا
 لابااملنلاف لاو حه ادا عبا را بالا نم ۰ وواو انس ا ہن لاق کر شا تا هل تت |
 ملل وه لاقبو رد هنسا نهم راک بض هک: مرمکح مج نددنکیدعشپ كبض كنس قمی جانم رام |
 مل لا تن لاقب كمر وشم هلی رک نهم" ءاهنالا تا نیمی لبعف لع یا سان بابلا نم |
 اون _ || تجنز ءونلا ءاهن انا هان" لاتب تا نتسحشپهلبقف تلاسهاو ی تا اها هاڪ ل1ذ اش
 یعالقت ده صرنا ذا لایت لاسم زد ناور ادا ر واک هد نہ انعم لوشودو قمر وطالت شو |
 امرا اموت لا لاتیو هساکزغآ لوب عین اذا لل | هبءاناضدا لاق و هسو لا اظل ضا کف |
 لاق كلر عاهل دم ك غلا و یرسک ك زہ :ةءانالا هلن اہ ضمت یا ام ر تحبون یهو اهلی |
 ۔ارفلالاقیوننا ہت افم ناام ىل اغت لوقو نعهبهدا و ه بهذ لاغ اهم او یا هعانا سلمان |

 ةءاناو ةت راو هقرق ند نوا ر ديس ةفئاننطلاجنر ةلبم كنيعةب صعوالقنتیا ةبصعلا كىا ||
 لر الا نمر ط وفساضباهلتنوکس كواوو یه كو :مونلا وت ام لع زاربد :یخدکمعروشب قا ۱

 لک اذکمواموب رش عة ئاللا ليل لکی هتعاس نم هلا عب قرشل | نهدر عولطو غلا ما بلا |
 هنسانعهطوقسءونیدتنا رایضعب اموب رش ے3 برا امل ناقة هبل االشنام هنسلا ءاضتلا ااه |

 هز ذلل نشو دو یغوفصو ن او. ليو یرومغد یس هت اط برعوهدلحوب الار دال و ع انچا
 ییجلذکء ونان رطم لامة ردکو نا مک هکر ونلو| تفاضاهزدلت خط یتا یم ازز دا تقاضا |
 ءاونلاو أوانلا نانطبو نطبو نادبعودبع لتمر واك ىد نا” ونلاو 4 ةف كر از واک والا |
 تأواناذا ناقبو عم داعاذاءاونوةأوانم جزا تأوا لا کٹا توادخلاتتل ول نز و ل |
 تیک سلانا هیلاتض هنو كل ضیا ہلا ونوكيلءان نسهنالرم ملا هلا وز ارورصافلاحرا ||

 كتىكس نا یدتباراضمعب زرد ی دەغوتبو ءو اشياهو هنس نهاد ماندنی ||

a سس 

 جا ودزا هنس هلک هءاس یفیدنلوا لامعتسا ید فتم نکلکد یدعتم یسک اتر نکنیم یدا ما
 حابصابادغوزا فلوا مج هرزوا یزو ایادغټادغەک لا رب داباشملاوابا غلاب هم ال یک دن ح |
 یتاا ضیا لدم كفلا و یرسک ك وزمه هءانالا زار ذ هما ط ات ماشخا ابا عا که تنزل د هم اعط نا |

 لات چت هلیوکس کلب و یف نون” نلاو دن اذا ةد ةن معلا لا کن
 كام هدابز علا للڈمدلاورسکلاب لا یمسام لعر ولکهدهنشانعم ق 1و اديب وات ین ملات |
 دحباذا یا یقه عالم لج را ءان لا فبرولکهدهتسا تعمدعب ًاتضوا لا نم اند ولا بتا |

 ىج ك دوڭ رولکاوالا جكروصتمر د ماع هکر دض مع ل وشر مصل اودلاءابولا (واولالصف

 لاققلوا یلٹوعا طر لدم كفلاو عف ك واو اب ولا هلنوکسكواوو یف كهز واك هی والا
 تراش وررپد هغلوا دساف ماعظ تها تو عبازلا تاسلا نما ضا هت لن ةءابو ءا وت ضزالا تڈنو
 تأ || كا یف ادواو دن ولا ذیلا تام و قدخل نپغدیلا ترشااذا خلا هلا تاب و ل وقت واک ہہ ہنسا عم |

 هل ابونکرلوشهلعقو ةساعف یخ هلبنوکس تالو یرسک کلا و یخ كواو هشولاو لب سک |

— 



 ۱ | یزید ابتلا "یراق تدعابتاذآ لبالا تالذكو تبرخ آن یا هنعتأسنا لاقب قلو |
 مع ہودقلخ هان اسم كا قلخا ءاہنالا ةع وأنتم یا ابل كنع لنا لاقي رولکه تس انعم |

f 

 كلانا الا دنتسو هر زاذا ان ربغلا تأس) لوقنكفروس هلبوکس كانبن و یتف كنون انا
 رک اوایموب وااو اهني قاد رادالبالا فن لات قاقهدایز نغازسوصلاهودو

 . ]| یلکوبكتزوعو هنعا م رخااذا هاسلا نعال بالا ثا ل وش لقب ا رخ ااو كا منعقا ندوصو
 || لوادنعناکاذا ہاعاف سی لام یلص اشتر لا تٹسن لاسق ات لوارخآ:ٰی طعن ق وا اجر یسلوا
 35 ییا یلغار واک هنمانعمریخ انس لحال ونا یہرف هتفونع اپ رخ اش نشی یادو اہل

 _ ]| یهو س ششرافو ءال هتطلخ یا نیللا تأسف لا ترار د ینو ةغمر دشزاف یی وصهلدود ًاسنو

 "یمللازج لاش كغ بود بوررعهراوط هلیدمو یسک ك نېس و یخ ون *یسلا روالوإ قالطا
 ۂدابنائللاامآ ل اغ ہلوق هنمرربد یندهکعاریخآ انیزہشدفرح نالوا دنیا مرح یس و پا دلا یف و

 | ]| ندا یتن نالا زج اانا دوشموپف يذلا تأسن كلوف نم لوعفم مع لبعفاوہ رٹکلای
 ۱ نشانن نو ؟یمانل جنا لالقن یی نتفق قالا ملک نیا ا یر شةمرح ینعیدنسک
 1 دوا غ0اد کو ند هک ناغسنود ند نه هک هد اس ناخ ک ر وب یم جؤ كنو 2 ةسفوقساف

 1 | نامر دم ست نادزب هکی درلرب اہ انئسنا موق نالوارضاج هدکد ید ءاضقیدریال یڈذنلاانا بر وط

 ]| یرلشتاعهتاولوا هرکه دن انابایلاوته كما ترافیآ چ وا یالکویو رولوا كد هنآ ضص با رخ ۷

 ۱ ةتئنتافأف لاش هنس اف شان دب ا نزو یلع ةئذتلا :یدرارلن وس نوا دلو ہل راغاع ج
PNET۱ كاش كازا ءاسدالاو ا لا زمهالو نم هنیئ اتتعماصع كئکدڈ نیکان ہو یم  

 ۱ ا و نعم تاعفاو تلعف ہترخائا أن لاتان
 ریضپیآسن اف نیل ها سنتما لاقن كجا بلطريخأت ءاسنتسالا یھدمتدعبا یا یترس ت ہما

 5 لا بخت تونل نوکسو مطلب هاسلا ہیاعمرب یسکیآ اوبد ہلجا استو هلجانعأسنا ٰیدتا

 و الکی هتي ةًاسنبهنعب ى هنأسناو میلان لاتشاضبا هانعهلیعف نزوپلع ةنسسالا هال لم

 7 خول ەتلعج كاناک | بوم ةلعتلعج ادا ندا ناسا لاش شفخ الا لاف یخ سو ات شی
 فعلا ءاسنااتللزکو ادلابءاسن ھزخااذا مت دفنج تأسفالاقب كبار أت لاونوم حقب ءا ءایسالا

 1 : انفلات بلو داد للارض ال وا ءادیرا ففف, اسنالو ءاسللاهرمن نم ممل وق هنمو دود

 | هلفاغط حابتصو نوسنکن فیفخ كتبا هنسک ندیابلطلجاربخ ًاتورلوط ینعإ ءاطسذلا نایشغ
 ر اس ےس اتم ءاعش الا لا ضاب قاذك وسايا ہرپ ندعاجو نوسنناربخأ:كنیب كنماعطم اشخا

 ۱ طناز لات ناو تبلت یا لات لات 7 ولک هدهنسانعم قایق
 1 هزات لوقب یا لا ودیا ادیندودنک ی عباهفنصی یا تیداحالا یشن نالفوآ دنا یا اذکل عفر

 ۱ وقف ینا یف اند نرد یگان ید هدنننقم هوا شمک یرفص دنعب هکر د مک
 5 تنبل دن نالوا دلو اتنی یر ایم الہی طر لک وج هلت وکسو
 ۶ انٹراورھیفتیش اذا اوڈنوأنننالفئایف ت ٹأشنا لؤ زارب دید هکم ربا هلاک بی وب هدربرب و

 ۱ یدتنارلیضءب رازبدهلیلءادتا "شال تنعفنر ایا ةا ن تأشنلاقہ رولکدەنسانعم

 1 رد بم وخ نان با لو دمو یرس کس كن و یو .دتشلا رردهتعاطنالوا

 1 ضا - هک زن دهشاطلوش نوش ناریل مضر[ ته طور خف ملاذا لدا ةئبشلا یاب وه

 7 ج یکی کن دراکل وش هر زاوا یزو تابع کم هلبقف كنبشو یم کم ت تاثتلا راروف هد
 || هنساشعم الا قم هلفوق هلی بک ك نانو كه زم ءاشدتسالا نخ د ت اشن ادب آی کلین ا

 ]| یخ كنون اصلا اہتمجش یا زو مهس ريغ ما تبش نموه اماونسهلاب ع را یشنتسپ بلا لاق



 داب نؤاج یا یان لیس لاعب نالکن دژ رخآ "یانلا ىد هر وترا غي رض می شنډ لو مرشب ل ئا ۶

 ضردان هام رولک ہدەتسانعم لاقتناو مهبلع تعلطاذآ دوو چ ل تاب لاق |

 كنه وخلو رو لوا كعد ندبا جورخ دیەنہدم ند هکم یدازم دکندنلوا راکنا هنکیدرونک ۱

 هدا یکدند ردہااضتقا یک نومهم رولواهاک يزومهمزرغ : یززع راد نت
 .ضرالاهب تأبن لا ر ولکه د هنس انع»لمروتکو ردراو هدیلافحا یلوا همانا یارغادارمهززوا
 لیمکتلاو سل نزو نلعب ءابنالا و یل و دنيا رخ ءا لاو: ول تب بتن یا ۱

 "ین سپور وربخندیلاعت یادخاریزز دیتشندن ون یو ربخا یا تاوان لاق لو وضلاکالاو
 کاخ :ردفونالاملباهزمه رب دنلیسهآزت الا ندقو داحار ند یدتاهب سن ادا

 ەکملھاالاراپینا كرت هددساخو ة هدشو و هدنیرد مكن رابرت یەزمعم خر ےہ

 یا دا مارش ھم چدر ی اکا ولا رظاسفل هد

 دعب نزو لع ردن ر غص کنون ةا و می نزو ىلع رد یغصق كنيت هلیقف كابو یف

 ءال نژو لع رک اچ تو و دین هتسبتخ نا کو رب هل

 تلع قرح یخ هدناض ا هتسفدنلفآ مزال بونلوا نا ۱
 ہدنرخآ كِتعم باب , رکن نکیآ قوا ۳ ہد دا هدنمج هلدبع یدنلوا یک الو 1

 زرد ەچ یک غنی امن طور انبوه لئلا ن ٹ الا بالا نمت لاق ||
 هننرزوا هسنرتو تهر واذا ةح شل ات لاقي ر ولك« د هت انعم عشب و نز ملا ندمسولوا ۱
 هددغا وا عفت رم بول لابو مچ باعت ملط یا مولا لات 981 ٢

 اهل ندیرغو ندنانابنهوا مفترمهکر د شنه وانا عهد ۱

 نیمب هتیصا ادا ات هن ان لوقت غیا ظن هل رط دم وکد لکه هتسفوا کس کوچ نون |

 كيخو نصف كنون وعلا وعلا ردعنماضم كمركز وكن یمتو لنت یا اخت لاشه وما |

 ملارسکو نونلاخقب ملا نیملاثببخ ئا نبعلا وجت لب لاغب ہنس ن کد یزوکه لیمو یم |

 | ةمعلب یکمانعط یاد ظنهدشاودر یادمقللابلئاشلاا ةاصاودر ثیدطلاق و قدقاببوکیدزوک | ۱

 لا ى هتفداذا رانا نجلا تا اقف : كموک هلوکوبد نوسشب یکه زوجا ادنلا هل هيلا 2 دذذت

 یک یف ردمسا ہلئدمو ی یرسنکك للا دو یتقف ك ون یدنلا لجلاف هتالماذا ملایا ک حفل
 دو تن فذ آنا والا دنهیکیا"یشلا تأدن لاش رولک هدفنس انعم كمروکه کو |

 هک حزة سوقو ةهدنلاو ةهدنلالثم قلو رنک لامهدسناتهن نیووب ۱

 ییفكنون ہلا رولک ید ہنسانعم لق حاععل مسن نسب قاذك ءونن ءودنلا نارد هغ ۱

 مهنگ تدا ادا أ اوززو ان موقلا نیب تأازن لوفت كنا داسفا ہل و سش را ْ

 تلجیا'اَزایلع تالاق ؤاک ی خد نان ك ہل وءازغالاواڈنا نیاید ۱
 هلاق ضیرح ہلدمو یم ك نازو یتتف لو ول هيلع كلجام یا:اذنه یلعلنام لاسقی ویلع |

 ُ RE یاس توتوط ہم ادارہ کا قن E ال یخ کوم درک كاف

 ۱ اکتفا رض كابو كم دباو لوک كابو تفاوت و اب هونلا و الا "یلنلجروزخآ ||

 | ها هنمهو یدید هل ئئاب هک ارعا لوش یدلید ییاضعموبو :یزخا یا اهنم تخیارخ ادا ضرالا

 || قلوا عقترم هلنتتض ۃوتناا و هلن وكس ك نانو یخ كو انا یلابلعتهبایاشیاز

 ۱ نوا ئاو هرصقو محملا مضو نونلا خل“ وأ وصلا لیعفو لوعقنزو یلع ہاسنعع دل او || .
 ۱ ہنس هلنوکس كی حو یعف كن مالا كلذکءانعم لعفو لعف نزو لع هیصقو طار نکو | ۱

 تالهعو كسفن یا مر خم ا و عیردنالوكم سراب داد یو لاقتقعاوم یا اذکبء ورم لجر 1
ames 

 و
 یل لیپ 7و



 ان

 1 [ رخ تاغل تالیف ناک ل مولا كام شاهد اهدا نه ٭نمھ نوا هنسانعم ءرمآ ۱

۷۳۷ 

 زنان طلب ریشکراهلنوکس كنارو یف كيم ا او اب اروم نیلا و ولا
 نآیایتهو ردتفل ید یرتنکو كي ادساص ار تبآر و نا هرم تر مو خاص سا

 ةطاطةاز مع ده لاقب تروع+هآلا نوا ا تولوق مهتعبو هظفا لع عمجالو ناحاضا

 ٹکرا هلن :وکس لہو یرسک کنز مع هرمالا :زمهل کس دا لو ةزمهلا رتب ةرمو

 || اما تارو ڈرا اذھ لوقت لاح لک یل عاسهب عاد لاحلکیعاهعضو ءارضلااہاکح لاح لکی لع
 لاج کاک ءارافسحوتفم اما هد بهو ہظفل نم ہل عجالو نیناکم نم نیب نعم "یرماب تزز و
 یکبذرولک هدهتماسنعمدروق* یرمو هش زمو *یزم تلفف لنص ول! نفلاتلطقسا تیر نا

 یرعو هارا خش اختو ملا مضب ! راربد یرلا دن كئیءرماو رسلاربخاالو مااا برعلا نما رها تلاق |
 کكسزد قر ما هدننبسن کون واک او زدم راول لاح یخد دن سهل اما ؤار دیتا هل !رعاش رب |

 ازیلطلا وضو نادا ات ل جزا اس لاقب قوا كاب یو نیابت ورکس كنس و ف كم لا |
 || تك نالوا كا یو نخام ساما امسفن ف یشم اذا قب رطلا صم بکر لاب قم امسفن ضیا اطا
 | قخردلوطند ر دضم ماللا نوکسو ملا خب "الما راررقج قاریط ذلک دلکنا هکر دلی لم مانا

 نوعجسلال یلاعتهلالاق ر وللک ید هنسانعم تعاجج هلنبتصف 3لا هانالات الملاقناهتسانعم
 ءالمالا ہالمالا مهقالخاو ef رشعیا نالف ئ العنسحاام لاقب رولک هذهتسانعمقلخو نلعالا الل اللا

 مالنا اونا یب آرعالا اور نيح ہراحصال لاق سو هيلع هللا یلص هنا ثا قو ںولک ی ج

 ر ضد کل او ی اش کج ٰیڈللا یاد یلع ںوایک د یجب كنس لک لم ءالماو

 دو سه نوک دو یتیم ناللا للعف نو نلعیآالمولد لاشب یوم
 ول هکر درام لاوش شكلنا للملا ءام الغلوفت ةماعلاو ءافنالمزوک لاقب هتساتعمولط

 نف لاو هلرسنک نانو كنهزمه امالا مالا. اما ةنلنو المو هال یطعا لا لوط |

 خالق ار ول تام لا التما لاقباط هدیدشتو یر نک ك مالو
 و ۱ لموقلا ق عملا تالما لوقت راربد خد هكا ۵ نورب ندح ییهنسار رب الماوهسلوط ہلعشخ نا

 - ]| تساشتخم ماکز قلوا امد ةعتلا نزو لم نوکسلاو منلاب هاللا اهیف عز لا تددش اذا
 ۱ .ولعوپف هک ا یا هللا الماو لخرا "یلملاش روزاک «دهنسانعمولوطو هتسنکشلوا ماکاز ءولنمآ ولا |

 نق كنا ۂولاقلا۔ هتعداشو ہیلع هندعاسیا* الا رها نل نالا لابن كجا هدعانمو تنواعم

 تغاد اذتنا هكر دید لوش .دشرنلا_هبلعاوعتجااذا الا ىلعا ولام لا قلوا عج ليم كمالو
 تنغارد سم غابدلا هتففناذآ نم تامالا تانمل اوقترلپ دعداهرکضنذنا قیفا یہ هنلوا

 1 شده یازان ان لحر لاش هتتیک نالوا فیفض هلن وکس ك٥ ہزیغو یف ك وا ان لا دننفکی ا

 8 صف كو هال. یجزسا و فض یا اتلاف قلوا فض بولوا مرن لز لا نزو یلص "ون والا

 ہن RS ۔

nat Tytania: a A 

 ع

 ےس حسد تب

 وک ا

 یف كيه,* لا علما رانديد ولع تودناات هرزوا لم نکل یدیاكمد الم س ایف ارز ساید رغ یلص

 لم طو فذ یاالمر اصادا لجرلاولم لاقب نم انعم یغ هتسک یاب هلیدقو ینا تک مالو

 دناو مضااب هواللا .نارددصم امهیف ملا غف ذعب كلاب ةماللاو الل و ءاللا سما ا بابلان د ءالمل ا نب

 ةلعافل"نزویلع ٠ اا !نولکءالم یعجج هنسانعم هطدر ږوټروا یس اطابسابرک هکر اج

 || ثولاییعع ااش ااو ماخما دم ارد رب نج ہنلوا تغابد هثینمی دن ارایضعپ لیلا نوا

 ]| تطلخ اذا یأرا یف تان ان لوقت قمردشزاقهلزازانزویلع ة هاب (ن ونلالضف)لنملا تاب نف نف
 ئاال تامنل یوطتدطاقو رولکض هدة سانعف فعضو ةمکحت ئا همربت ل وهيو

 AIS رولک یدهنسانعم كمي عنمو فعض یا زمالای ان لاقیويوشنا لبق مالبسالالواف



۹ 

 نمهالب یا تیل ہدنلصا هلت ملات لسی كعد كيبل للا كيبل هنيا حبلا | ۱
 7 ات تأمل نول وتب و بقا ین n n نوای سا أ ۱

 لاش و هدلو یاهع اب ثأنل لاغر زوتلوا لامعتساخدهدنسازهم تدالوو و اهتعماجیا ات لا
 عبازلا بالا نم كي یر طلا ت تال لاسقبهنسا نعم یم غص صف الا هبتأتنام | لب نعل
 قیفص نازک ماضتْلالا | نوه ولید تنععابقف لرد ا0ا زول کد هسا عفر عضو

 قلع رطضم هل رب کک نر: مھ ٰغءا۔ل لا كّكبا هارکا هب ملا نزو لع هتل دن اسنعم

 تان لات نو لک هدهنساسنعم ضبوقت و دانساو بلا هنر طضا یا یلایلآ ہال لاف

 و لتا نزؤیلع 2نا :زلتلا ردرعاش فونعمرب ینیتلا ان رعو تدنسنا یا یزما
 اهل لاغب عراب ہر هلت ءوطللا اھبعر تنسحا ادا دتزان قبل اتا لادن قز اوا ككاو کک

 قعوص ناف جاغاەلین وكس كنافو ضف كمال اللا ابطا یاآ ٴوطل ی شکل اباضبا طا و صرالاپ
 معلا تأنلا صبا لوتنو املا" خو نع تاسلا حب لا تأفل لاستیو ارش یا دوملا تأغل لاب ةن
 هاب ریسک كنافو ین لمال َدْنَعللا ؛یهس ام ىلع برضلا نععو ہت رشقو هنع ہنفلجاذا مظعلا نع
 هره هنضعبو ہلا ۃجچم داطو ہل ہما هح غضب كرل 1 زدقوپ کوک هکر اودا لیلی ا لو

 اصلا غلام نوک و هنشانفطبرضتالذک اف لبا همد لار اربا ذو هن
 كجا ترش اشا وا مخاو هاواوزمنر هچکرآهلبنوکس تافاکو یخ كمال دوکلا ہڈی اذا

 لاق نکا تورم كفاك نف وکلتلا ضرالا ها تب ضد ا نضرالا تاک لوقت 1

 لاقبو* شهب عسل دیعصا هنکرت یا عملا بالا ت ألا لاقوة بالا نما ردااف نو به لقب
 هت را و و هیلع توتسا هيلع ضرالا ت التو. هب بهنف یشلا ىلع صللا لاو لابن

 متلا لنم ریغت یا لج زا نول قلا لاقب قلوا ریغتم نول هلی رنک تاتو ئن هزه ءاعلالا هرس یا ۱
 ملا مارک ک هزنمه ابا, وول نوا لک اارد ضا یک دوخ ودهتشرب اکا از ىلع ءابالا ۱ 1
 تیاکح نتوص كنو ای لر ال( ملا لصف ) ت تاطبایا جا تالا لاقیەنسانعفاطبا |

 لاش قمرواهینوکس کان یخ كم تما رزهسردشالوا ب را ندنر ردا و نا تا ۱
 هعالا ةءارلا هدتیاوتم ردتفاوبو لیا تاتم لافب زؤلک یخ ذةنس انعم لاک وا ەز ضیا اطعلا هم | 8غ

۱ 
 أ

 یھ كفاقرارب د هقفو ھقذ ےک ماعطلا ؛یرم تا ذو انب حراص یا شمالا بابا نما رص ا
 ىدا انفال د خلد ماعطلا یر ما یذتبا رایطهب امهیف خفا ینآ ماعطلا نر مو هل رسکو

 یعضكيم یرملا هسلوایحاص تورم ن زاد ورم ٰیدتبا:رایضطب ماعطل|تث ارم لاق رواک |

 | تییعهزب ینعبانہعوانصَمثب هءورلابلظد یااننآ یشیوهلادب و كس وک نو هلطلکت هیدیدشتو 2

 نالوا یحاص تو هل دمو هاب ننک کنار ٰیتف كن یا زرنوکك لِيمِداهلكمرو ناصقنو 1

 ولک ورا یجردیسا نم فارشو ماعطکه ین نالوا لوبن راغب كو كمودوهتسک ۱
 نس ست ہنس

f 

 | نوع هتل هللا AE یب هلنوکس كنابو یخ کال هوا ةوبللا نالسرایسید هلی كابو ۱

 اد اج ات دن نم اتنا بس رح دا7

 اتا لات ابا قلی اینک سم مالالا مالالا فقوتو هنعأطابتاذا وکلا نع اک | ٠

 ]ورم ماعطلا "ورم لاقی هنس انعم عضه كمكسماعط هرزوا یقزو تهاقف ہلیدم كعلاو هل يخف كم ||

 یخ دهان تلمرکس,ماهطواهشلق بت ید ین ماو راهسابق عبا ت اے بد یآز مو ماع ظا نانه |

 : *ءورلا ماعطلا تأ قبا لا لاقن ہانعع های الا "یی ماعطوه لات ماعلط یھکس هنوضکنارو

 . نیم كنارو هلنتخف و یا یازعد رد و اج ید دیدن هدنونو تناسنا ہلیدم كو اوو هلت
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 ۴ دهان الکالاقی زولکهدهنس انه«قملتوا توا ناکاو نوا سان کنار لزا تارا
 ۱ اكا ى اتالات الکل اى وا توا یل نوکس كمالو یف فک "الکل هالکلآ تاک یبا
 ۱ ملا و هصف ك مالو هلبرم کج تفاک الکل ۳۷ کاش 2 رب ذ یخد کی لکا ٹو و
 قك ر ا ءالتک الا هللا ة:الک ن بهذ لات و دن رخو داظفح یا مالک ها لک اشي كخاطففم

 | PRA رذج نده یھت ر ڊو ترهنوغ ادا نعت الئکآلوقتیمتقاص+ل رسک

 | درک کر لجن مک ابو یراکه رداهلبدید ٹن كمالو یک کیم "الکل رب دهلی وب هنشملک ووا
 عد هالکللا اهوسی>یا :الکن مم فض موقلا داك ل اب هنساشعم نفسلاءافرخرولوا
 چ و اپنا ننومو کیم ار اق اچ توبا مح یراپک دن کی ددا ہادی اب
 ٦ | اکڈنازم لجورج مطفو نفس عمل عفدب عض ولا نا لاو دیدشدلابر ابجللاعفوه
 || تدنراکرور دشلکتلا رهن كلج اء وهو نفنبلاةبقأف ر مضومالکلا وکلا | ی الالاقو فورم
 ْ كمالو یف كفاكو یعض کوما ااا جزا ساڑتسا اک ٹلااذاذتلکت ت اک اسق یذاب وت وق هراز
 1 | جاب لاعب هنس انعةر ولف كد رک الا دنم ناکم مس ید تالیف كفاک الت الکل او هل دند شین

 | لاک اک هنیعورع شل ا لاق هنس انعم هئس یس یو رنک مال للاكل ةدحب اور آ یارتمعلا لک( غار
 1٠ تبسم عت وهو لاکلا نج ین مال سلاوۃٰولنصلا بلع نا ثب نا قو رب ال ینلادت لاک دش ئاز اجقلا

 كع ءالکتسالا لتساریخأت لب دشتو یمن کمال هلن ولکتا ولكنا نر الی صالا ناکی شل
 هک ری ده هقنالوش وقالکث الکسا لاش تاریخ أتماللا نوکسو ےڈھلاب الکلام لی ر سلم
 ۱ قك مات طلاق تلک لات كمر و فالس منك لا نزو ىلع >.اکتلا هلوا!شلربو نس
 1 قبول رزق وط نوکه که هن یانی رف شاو کس وحی ريف كفا اتشكلا ف تفلسااذا
 ۲ "وکآمالاوهونآ کنادهو مک اذهلوفتر داول نموه و لالا فال حر دید رفح کا

 | تا املا تاک لقب ارد ید هکمز دین کو ةا مکا | یمقتزتکا داف فسا
 1 0 2 شا ریش لاقي مپ دونم فشن و ی ك بم وتل مک ونک

 اک کا ضر تالا اس هب یل وا قوجر نم ہل رسک ك همه ءامکالا الا رد هکمزدءاتفناو

 2 ےہہک ًامکلا فط یا نسلا االق ت اتکا اشتر و اکا دنیا یلاموقو
 نکتیت نیل قا فا رخت ںوراق یاب ایا اضعا تمل یا عبازلا كالا نم یلجر

 1 : سو شرت وم دیر KAK 2 نما یا اون یر وف

 ۱ ما فرخ تان شال تحول 9 الا ماللا زض

 ۱ ءهنسکن اتو || ١ك نااللا الثا زولک الاول ولا

 : || نوکسب اللا رددوس الکل واهدج ات نیح نیما قفوبافلا ارل« عف نزو لع ٣ عاهالسباال

 ]| نالکادتاو دا شلآ تلخ ادا ال تأ بل لوت ىغا: یدون نال کلا هدهدروغوطراّوط ءابلا

 " || قوجدوسهلبرسکتنهومه ءاسلالا بلا مہتمعطااذا موقلا ٹال لا ر رد ید کمر دب ید

 امد اوڈاملا تألالا شب رول نام کما یکی شال ام دز رشد قو یو
ا هغغوا یدوسنالکادتب او ہللا ھدنغ رکا ذآ موقل ال لاش بلا هتفضزااذا

 رد ید مکر دما هکمردم

 ۷ غابلٹسالا راهسردمآید وس ناللک وا بیو وطهنش اب کان هی الغواهکش یا تابلالاش

 | اه تل لی اعم هرس کس كااتو كز زام ءلالا لا تالاب لب یدنک قوا لب رشک لاتو
 يا دوبل لدفان نالاوابب رد یمههروغوط یت ا علا :اھدلو عضر یا افحلو | لو

 | هتساخمر دوم لول هننانعم قرناعل قمار دات كمل لا نزول ول الثلا هتساتعفت



۳۷ 

 بن وکس كنہسو یف كفاک اکیا تمرونکفکب وین كامو ج ةجرشاطلا نزو ىلع را
 ہیر سک ك ءزرمه ءانک آمین یا ممهسکیومه وسکی نالف لاقبوهتعتیاهنکل اسب وا بت |

 ۱ نکا هتک ادا مام طلا تا شکو مو و مان تا شکل اب كم رابخ و لا بابلا نم سن ۹ ۱ ١

 هکت ا نشب ہلیدمو یرسکك نشو یعف كفاك 'یشکلا عنوانا هنآکالوقتهانسم :اتکالا ءثقلب || '
 لکا یا نشب هرزوا هجو نانلا کد هابیدشنو ین ك نشو ملن غف وکلا ہلوا نم اکو |

 انک | طلا تشک لقب كمروشب م دابز ہلنوکس ل نشو یف كفاك کل .هنساعمابدانکدوررک ||

 لوق كمردنودوریک فكنا شعکناذاعدالاأ کلاس نولک هدهتسادنفمقایوص ناتو كا

 نالقبءا فک واومحر یا ونک موقلا ت اکل امت نا عوعر انکا ا کسا یان انکا |
 نسکااب ءافکلا هلوا شمازوا هکر بد هننادفامرخ هنا دیعومنا دیمل هللا ل رتا ت کر ھت یا ام تم | را تاقكتلاقب كىس وك« وبشوزان بونلاص نکر روپ وقکتا رونلؤارک دریغ نوی راش ||
 أ یرکد ید فک نب درا ك هپخ ءافکالا رک هند کوی یخ درا کی دهن یر هکر درر زای چار |
 هاک و فاق اکو ناۈنەاکو و ىم اک یر)هیفاقنال واہدنرخآارش فک وءافک | نبتلا ت اتکا لاق ك کج یز ١
 رو تانک یدشا ی انکرایدد ر دسقلوا فلتخم یکرح-كنیور فرحرا نرطعب وار کلا |
 هکر دیرونوا ندو راەسرادتبا سیف بوک اهب ر ابد تأفک (وزاهنناسفهخاشنا شام اخ |[
 .نجباض كنو دو لمسودتبا لسیم بوک هبناجرب نشاب كباب نکرانا.قوا نخ رب دسوقلا تآفکا
 لوا بوی وقهلو د نفصن كښ نيرو هودهدنسنر كیا کس نیت انکی با تفکالاقب قلا نعفانعو |
 | كن هودورازکا لير ورکا یمضحت لی نار دبا هلو ہدقتا عاد زر مکتت ر هنموخنیرحآ فصل ||
 | هنس انعم لم نیظن هلو دمو یرمسکتانافو یف كفاك مکا راریدءافکایدهکمرو نعق انسهیدنسکوو ||
 | دک ۶ فکلا حاصلا حس ضیب قفاذکردهناخیرذظن و رکردع ا لاف خو فک کا || واک |
 لعف نزو یلع نیتعفلاب ءوفکلا ربظن ءافلا نوکسو فاکلا حب *فکلا هتسانسیداوءر ةهلقاک |
 لاقب هسنس انعمربظن نسسنکلاب اكل .هتسابشعم تلنا# ودردصمدورتفاب ةءاقكلا هلثلوعفو أ |

 یلعر ہد نئ انعم از اع اف کو از در د ضمة ضا ہنس انعم هتل یازسکلاب لا نکال ۱

 ناتبو اسم یا ناتفاکم ناناش ةقيقعلا ثیدح فو لا ہلیرسسک نافو یعض نیم *قاکللا یش ||
 هد للام هساوار اب یش یبا عد هاواسییحائیش ہباشن یش لکو نان فک تولوق نوئوددئاو ||
 رایدتاربعت ہلکا عد لباقم هبن وب یرب یراناشهدنزبسفت كفن رش ثدحراضمب رد هل قاکعوه |
 لبق هیاملافو ہتزاج یا ءاف وذ افاکم ناکام لع هاك لاقت دنسانخم ةا زاغ ءافکلاوهافاکلا ||
 كنافویمف كنان ۂوفاکنلا حاحصلا خسن ضعب ق اذکر دقوبمقاطهکعا تافاکماکا ما نعد افکالو ||

 الات ًفتکلاقب قمابقیغانج ءافتکالا مہونامدأفاکت نوملسلا لاقب هنسانعماوتسا قو از ار لب |
 تفکتسا لقب كا بلط نع انتو نعفانم كن ود لیپ ندنبح اص هود ءافکتسالا هلق یا انک لم |

 مسا ةًاقكلاو ةافکلا ةتساهدالواو اهر وو اهل یناطعا یا اهن فک ًاهدنسلب جات هتاسیاهلانالف
 بنزولبج هلیرصف كمالویمفكاک الکلا كنقان ةأافكو كنفان هک یتطعا لوقت غلو مطب

 بالا نم ضرالا تاكل ابر ولك ةنسانعمقلواولتوا "ال کونسا نعم بشعتوارواکهرزوا
 تناکاذا ضوالا ثاالکا لاقیهانعع لی سک مزه ءالکالا “الکت اذیا ةئاکض را یهفمبازا
 |" الک او ےرف تفلسا اذا الكا ما عطنا یف تالکا لوقت زرد خد هکمرپ و فلس ءالک [و" الک تاذ |
 بطر لرگر,نالواولنواهثلکلا ا هيف ددر اذا۶ےٹلا ف یرصب تالکالوقتراربدیخد هغمقب ورک

 وس قمت بک

 زا لا صعب لود لع ةغلةزمتهلا اسکی ءافكالا یقانحش :وقهتخشآ شاد وُمكَلا دمبلقوە نکی ا ۱
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 داطلانوکنوف :e هًاضقلا | راربدهدهنسلوادشاوهافهزوط لبر و د تولوا شابناهزقوح

 ہیلع و غاضففنالف نو : سهالاادهق كيلعاملاش هتساسنعم راعوبیعهعضفنزو لع

 نطب ؛ عجو ابا هلم ېم نیعود ابا دچہمداضو ہفاقەعِإْتَفَو ںیع یا ۃأضقەبسحقفوداسف یا صف ِ

 ةووف و آ وه عن شاملا ی تأع لاسقب قم وازم راو ط هلیعض كيو كفاق ةا ییا هنناضماأ 8
 لحراّوف لاقبیاواربتحروخهحاقلا نزو ىلع ءءامقلاو هلنبتخف الا تنعفاقالانلا بالا نف
 ءاخالا ۱۱ هنسک نالوالیاذ قلا نزو ىلع ءیمعلاالیلذراضاذانیمانذطاتاسلا نم ءاقوأق لا

 لاقب قل وان می واز سیر اوط كنىرابج اصراوطوەنلل ذو هترفصادا هنأخا لوقت كا لیاذ هل 60ج نم
 ہلنتشف ومعتلا ینشایا یخ ۱|ینأعال اة رول د هنس ا نعش كم ونک تو مهلب| تنھن یا م یقلا اقا
 ONS یشهتعج ادا" یغلات اخلاقی كَعا مج لرز اردتزآ۔ زآ ی هنس از هلیدیدْسنو یبصكيفو

 اتندیملاثاقلاعب قلوایزمره هدا ن هلو کیو و كفاق ءونقلا ر دیه |كلحر رۂلیعفنزَو ىل اف
 || هنیلبلجزا اف لاسب قمایوب یزفرف ذب لا نزو ىلع هتل باضنطاب ابتر ج تدششااذاأوذق

 1 ا ا لا نولب روت گچه دیک تم نالوا ق وفدا نا ءٰفاِلا, هم ناضطا |

 ]| كيىك ر داك لوش لا یوم دانو یهو تاتو مبنوکس كفافو ضف لم اوم هال
 0 قعصوف هلبنوکس كنا و یتخ كفاف ء ءقلا نیوتن الا چنا دوو همها وطن وک هب رزوا اف

 1 ٴویقتلاو۔ هلپسکتنءزمه ءاهتسالا فق اج اراک نیہ یف مجازا ٹ ید اینو ابق "قی اق لاس
 || لک ۃااقالاو ةَن ےل انزولبع َنيَقنِلا كلبد قم وف هلج ونک هد دشت و یعض كابو هلنرتصف
 هك عي اشم ناك اداغیصلا" قلبؤاذھ لا و عم هند هناي !لامس قمردصوف و همافالانزو

 . الا .رارگاویدنوسر دصوق هکر داود ل وش لوعف یلغءاسیلا مط و قلاب :دوشلا هيبنوطهابق

 || فاکلالصف) لاكي لعج اذاءایفهب لاقب تالاح ناديا با ا قفصوق قو دلا وضيف اولا
 صکنو نیچ یا اک کن لاقب كمنو د ورک ب ودا فوخ کمکتاوب لززلا نزو ی وک اکا | یک ایک

 ارد دنا نغم سا تحا هلنتلممم عکمک مکر ددنیا نعم عوجز هلباهلعمم داضوهلنو صوکیو
 | لنودنک,قللخ هدکدشود ندنراج نیت نییسبع هکر ونلوا تیاکح رولکیخد هنیانعفا عاق او |
 0 ینعاوعقن رھا هنچ ٰیذ یلع ممی کن یلع مک اکن کلام یدب یدتا | كر وک ننیدلوا مچ ہثیزز وا

 | نبك ق الؤا ولی یلهصق ہلی یسک كن دیناث فاکو هلبعص کیم "یک کا زدهنسانعم قضت عافنفاو

 لام نا اواقاصهدنتلا لدوسوصبو اکهننزونلیوصدوس ہل وکسن كنانو یف ك واک الا || اک

 كمزو تک فک لوجو نبللاتج الاافصو ءالا قوفعفترااذا الا تالا قع اک اک نیلا اک |

 ۱ ناز فتا اهن عفنرااموهو لرد ها لادن د ٰیلغال تد زا اذا اکو قلات اشك لاق

 نیل تک لاقب ہانعب :N | هس ناوک ود یحی تشناذا انکل بالاران وا تک برق دهد هک

 انک هنساسنعمیرب جر چ یسو دعم ناب 1 ینالاتنو لوڈ لوالادیزا اذا هتک ولاو

 ضعب اذ ك هنماعم یا او ههنسک نالوا قوح ناقصا ءانکلا حاصلا میس نمسب

 . || تاک ل ان ہبلبا رات رب هک هلتیثیح را قعروا قوغوص ینتابن "ودکلا حالا حین ًادک

 0 نی چک نينو س وص تناسندوخاب ضرالا ی هدبلف دربلا هناصاا هلاصا ادا تلاشا ابلاغ نمادکب

 . || كمروتب ما ۲ بزوا نینکا قوغوص دبا نزویلع ةئدكتلا. ىلربد هفمزؤئاہ ہری دیبلثو
 . ]| كنادوی ی نکلا« تابالاةیظب یا هی داک ضر ا لاقب ناز ون هبر هیکتالاد2داکاااا .فرک

 3 یار اتولبلوا هلبرسکنافو كفاک دق کلا زاثولب تسکو نالوا هدنزز وا یرب یژب هلن وكس
 4 فرخ اتا ید یدت ارظن هدغاکه حب ارب یرب ن ند اضف ورا رد ید هننافتواآ اطراف رکو

 ا Rabia ne هکر دیبافهنا كن طرف و لوشو یھ افکت

 نیہ سک وہی
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 سہ



 0 ی هللا سٹ یس دب ا ها ۱

۱ ۱ 

| 

“e 

 1 هككوكهبرظلا نز و ىلع فا أف ةذخاىا لالا تأغتسا لاقب قلا هلیه زط قاع ةرانتسالا |
 أ نت بف لاق كل هلو که دد شنو ٰیض كنا و هلنیتضف تل دش ةرصشل ات ًافلافبقلاص

 "| فاقلاب هعونعلاومءویفلا تبلت یا لالظلا تا لاضر وا تن هوس قل وانلقنموا
 كم افلا (فافلالصف) هي وط نوڪ ن رز وا ونا هک ن وا عض ومل وشر دراعما نو

 لنک اف حاضصا ج ضب اک ب رشو لا اذا الات دات اح

 ةدونعلاو هضم كا و کس افلا رولک ءءانقیدح اور ابخ اضیاف افافلا مطب ومالادینشتو فاقلا
 "|| تکان موقلآًانقا لاق قلوا قوجر ابخ هرسک تن + نس ءانفالا بناب زا هلبع ناتو یی تیم
 اف نوکسو اب : ءرَكْلا وا قوی خدا ناف زود ضزالا تاش ید را مزا ی
 یخد و رفالاو یاذلایف لوعف و لوالا ف لاسعفا نرو عر واک ءورعلاو ءارفالا چ ص یجءارا
 نوت ارقا مابا كیزولضیعد ثب دن اقول مط كازو یف ×ز دتف شر واک
 || یجدهنس ام لضبح یناو رازی د ید هنسل وا یطةنناضرح ءرفوردنددادضا ر واک هدهنسانعم

 هب هنط فال ء قو رد خاص هلتفوكلر ھطو هنتفو ك ضبحر دتقواقل طمءرقیدتا رایضعب رارید

 ]| اضبا۵ّلاع وتضاحیاهآرلاتآرغا لاق قوا یجناصرهطوضیح : :مهلارسکب ءارفالآ رب زد
 تی وا حاص ضیح ناشر ورد ة أرما تأرفا یدتبارابضعب تزہظ یا تأرقا

 || نوکر وک بح و توا ندازبتساو فلاالب اربد تأرف هسر وکضبح ناو هنس ات نغم ی دشورا
 | ضب هد اه ترت رفت هب اب داخل الف قد لا دی هک ماس اج |

 سا رفلا ییجج رد هنس نم قوا هل رسک كنار یراتلا یرانلا اهرطۂرخأأناذا مولا تآرقالاق لرید

AEE ERT ۷ ۱ 1۳ رايح ەلد هلا داوندجر  

 | ةءارقلابكلە اشناذافسابعنا اعنا لاق نارقى اهن ارق عياف ات ًارقادافهأرف ةومعچیاهارقو دعجبانیلع نإ ۱

 لاقب هسا نعم لكا كم نوکسكداضو عة ك فاق اصلا هنمج یلدا یا ان ۱ ۱

 MESSAGE ر رفیهلاسقن قلوا هی ازدب ب اوات اق ءرصعااو نیت اب تعا :

 8 OEE فا نالفل افراد نند دت وفا واش :فتاخداذاے زا تأرقا
 | ىد کی لکا ار ومغل نالوا ہدنسەنطرف ك مونو نب دقوا دلی تاچ یر وهفناز ملا ارفالاش

 ۱ بق ۲ وا ہت 5 تا ی کو ا و ا

 || ہا آر قلا ءارفلا رذکع دظفادل و تلج امد ازم ن دنر ال وف یزاکدید طق السذف بلا هنیهتآ رام سو

 یانحتلوفواممضبف روسلا عمال مهضەبلاق نآرقلا یعسهنموانارفو رقبا تارا ۱

 ۱ رولوا٭ ولواہاکارف مج نور ارقلا ہنک نالوادباع,ءالادیدشنو فانعلا مطب ہا ءارقلا كلءاتیاسع, ۶اف

 1ا «ءرقلا TA رشلاش یل وادع هد دمو یک ك نارو هلن شف و زقتلا ۶تا راك ىج د كرا | |

 هرشع سج تع افا دالننمدعادا ی الا لاق ص رح یر رلکددنوعاتطفنع قلا نزو ؛ییعر
 ۱ 3 ا

 ۰ ۱ سلف كلذدع ض یماذاہنآہانعمو نمهربغب هرف نولوه زاحا لهاو الی هر

  هتمعطا لسنزا تٌأاضقالاق هنس انعم م اعطا تام ردب ءاضقالا ہلاک ایا اتو هءوضفا ءیشلاتأضق



 جج

 ات ٣

 | هل اما نمورتف و نکسیارطا ًانفالاقبر ولکیخدهنسابنعم نوکسویعای ًافا یحادعلاغب

 یدیاراویبطغ هم ودرب لہ کر هکر دوب یلص ا كالن ءو بضغل اٹفت ها نا مهلوةربلا نمرسلا ق

 نک اببیضخل لا ارایدربودوسرادقم رک آهدق دراوتب ر زواكم وقلواهغلجا نکباجا ین رق

 ءاقلا ركب ءانملاو ملا عضب ۶ . ةاجاغملا هوا شوخ کز رییس
 ۱ لاقبامها عدلا قتل دلو ًاج افهرمالا ةاجافلاقبلعنرباهلغغلاییع ہنسنرب دملاو
 ۱ ًالاقنا اذآفنی رطق یمەنمو كا شاو عبازا بابلا نما او زسکاابنًأِعو مال
 | ءارفلا یجر فا فوج ىف دیصلا لکل لا یف لاعب و هنس انعم یشحو راب ج کشا ن ابیدمالب هلن یف
 لنموابلاغ وراربدیزتسف ءارغلاانعکنا بودنا بلق هفلا ییدزمهرولواهاکو لاج ولبج لثمرولک
 قفل هزات نوک از هدد شن یمن كنبسو هنینعف ۇس غتلارون لوا لامعتساهدنلاغح ایما وبافوهدتسود
 قاتلا ترک زب لیمکلاو هلمکتلا نزو میانی عطقنیاب یا است لاقي
 | هسرونوا نات دکر د هننکلوش مرکالانزو یلع الا رزف یتحہیددماذا نیس ضوهَتسانا هاو

 | ىم كننشو لنیتصف "و هشفعلا تا سس چو و

 هک تبار بولو ارش تمض رور شنا ادا وشفت *یشلاًانفلاقبقل وارشننم هنسنر هل دیدشنو
 تک لست وكس كنا طو یعف ك لاف طفلا مهیفرشنا اذا ضرما م ولا شفت لابش رار دید
 | لر دیتدهغع ارهربو زولکهدهنسانعمع اجو هرهظ لعوب رمادا ۰ ءاطف لاقب قمرواهنسهق را

 || شوقهلنبس خف سو هبیر یا دملسدأطخ لاقب رولکهدهنس انعم قم او هع رص یا نضرالاہبآطہ لاقب

 [[+ًطف لاخب یک لان »بلا جو رخو واک د هنس انعم كلب وهل اار دتل ید اف ورا ید هست
 ۱ اطقلا ماسک یاهییهاذ ینشلاتأطف لوقتر رد ید ہغقفوا نی هنس شول یی ےھاوقنخاذإ

 ۱ |یروپاک ایک یب نیطفا مرکالانزو ىلع ًاضفالا قلواق با یکک نور حق كناطو
 | ةقلشهر مظن+ ہاتظفاذ ربکلا لا * طف لاب ارد د ہغلوا قطا یککهفراو هل وا قاپا یکک
 ۱ | تفقشن ین انعةبا سل تقلب قم رابهلیدیدشنویعصكفاقو هلنیتصف "وقتا
 1 لمسلاتف ردرغ فرظفث افلاوردسعا ولنکید عون رب یمچ واهرمن نعام ال تقّمشناذا یمه لا

 ۱ | لوفتقم هراقبجز وكلن وكس كفاقو یت ك ناف ۶و وهلا هنسابنعمیدلش دنابح ر رد ید حیقلاو

 1 عار وکه لفا و هلپ| هې ءاخوہدحوم ایف وار وک ناف یوو اتا اف ی ناف ۱

 ۱ یتیدنلوا : نىق هدینهس افق اففو تاپ اقف لاقي مانع هنزل ا نزو ىلع دئعفملا ردهنسانعم

 نمک ایسا هبدهتنامنلج برقا لؤالاو ہر روا ناضنلوا مهف ندسؤم اف هلباف ہو هر زوا
ٍ 

 || قلع تص تان ناف لاقب وهنس انعمایباسقج ەل ملالغوا نغوط هکر ربد هبی رد لوش حاملا
 |:ؤلاری رس الف لابو عجراد ان هافلا هب جور نوک تابوت قلا ىلا ریا

 *ق هر و زملظراربد"ق و یخدملظ نالواهدلا و ز دعباعو رو اکدهنسانعمنینغو جارخ و هبضغنم

 ۱ هم قا سش هکر دلوا ل ظ ی دتارایض هب یرواندنکیدتبا ع وجر هبناج رب ندیناجرب یرلکدید

 اکو از بولوا سعهدنن اکم كنا هک هنسینرهیدنبارایضءبو هدی سن یس لوا هکر دلوا ف
 1 رسی یل یف رارب د لظاک ا ہیلوا سمه دنن اکم كونا هک هنن رهو رد لظوررہدئ
 | ةغيفلا لاش یلعدلاوز كلاب ةتيفلا,ه يبا هلي كتاف و هدلوا هل كف كهز به ر ولك ءویغلاو ءايفالا
 ا 5دا تخئ الا ن اه او ضب نه" یا عی س نال لاقب رواکەنساضم ع وجر

 ۳ ۹ جو AF e ۳ ندبضع
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 اھأنط لاقی هدهنسانعم كيتا ع جو ةءاشطلا هناصا اداًافطا لاق قلوایغامدءاتطالاهنسک
 كنهرمه ءافطنالا ءوفط افطتر انلا تءةط لاقت كع :وسدوا هلم كناف وكناط_ءوفطاا "هوفطلا اہعءاجاذا ||
 رجا وطمانااهتافطاور الا ت افن الاب كردن وس هلیرتسک ك هزم ءافطالا كوس هلب رتسك ||
 رد وکی مشب كز وع درب را *ؤطم سوما قلا قوزوجلا مانان ۰ موب هل رمسک كنافو یم كی ۱

 ۱ لوش فضراا ةتفطمور دهنسانعتفآ وا فلا * و طمو شعدردنو کک ی جندردزابضعب

 هرزوا شاطیسا هکر بد هنال ل وشو رولآنتزارح بویزا رله سوق هرزوا ساط یا هکر دغاب ||
 هلالوارصبلا فیعضو هننکنالوا فیعض ل دن نزو ىلع افلا رولوا تایر ۱

 للجو ضرالابتفزلاذاء اغثلطا تأفنلطا لوقتقلوا شا ہر ءاغنلسالا نزو لع ءافتلطالا زرد
 ءانطلا هودنالوا نقاب هر نعد ہود نالوا قشبان یکبروا عی مانسلا قزال یا فرشلا 'قنلطم
 ةبقسیا هفت هش اشیا هن طب هتکرت لاش رول ڪڪ ەد نىنا عم حور ةي وكنا كشیسکلا

 || ابعاس نم لتعن ا محاص ا معودلب شدعدال یآ "یتطن ال هبح هده مہلوق هنمو هحور

 لابعتسامد۹فلح قلواد عب ع رع ةعا طلا نزو ىلع ةءاضلا زم هل | لصاو مالو زمہ ۱

 | كنهلصر ن دنع هکدبس لاشلعیط ردنوخ اء ندنونو ءءاطلادیع)سضلاشروئلوا

 قالوایا یعیط لئی دبا یط یىلصاەکس اسقلا فالخ ىلع رب دییاطهدفدنلوا تسناکاوردیدآ

 قطاب «رق هلن تصقا هاچ و ه.امطا ادا هءاضلا یدنلوا ىذا A ر تودنا بلق هلا

 هللا لاق شطعیا مب ارا را تابلانم ًابظ٭ ظلام وص ہل نفل ا (ءاظلا لطف )رد تسانعم
 نوکسورسکلاب *ظلا تفتشایا گل ناز تل روا مامی اتو اظربرصراللاعت
 ءاہظلو صو صف ناسفلل لا و شاطع یا ؟مظ م وق لاقي هنسانهههننک نبض وصردمسا ےل ا

 ینامز هم زات ولف ز ارك + هرکصندفدراوص یبهودورذللک دلتا نیز ریوص راه وای
 ردنامزنالوا هج راؤ هئومندندالو نح هوا مظورولک,ا طا جز رب د هک | منمندوص هه ٤

 یصفا باودلا نم( یسسیل ها لاق رسا الا هر نع قبب لیار اما طردف الا هنمقیام م لوقو

 نزوییع ہلمظتا هتنطظتزا طض یا الا قص وضالب رک کن هرسه ءامطالا زامطنا نمای

 كناظ "ی امظلا ةنسك نبض وصل دم تفلاو ین وكس كيس و یت كناظ نابظلا هانم ةب را
 || ت ودا بیکرتیبط هلن وکس كلاب و یف كنبع اعلا (نیعلالصف ) یٹن وم لا طق كلاو ىف
 رۆاكەدةنساتعم قلرضاحاتلطمَو هطلخو هتعنصو نفاذ ا نال ٫ قلرضاح

 علا سارا الم هر اض لاقی اضعم ۶ ےءالاودحلا ۂیءلاودئعنلا مآرھاذاآص ماتلاتأعلوقت

 اه‘ اةبةتسانعءلدغزا زا هک وور ۳ اعالا سست
 لامعتسا ہد هنساشمقمراق و لدمل ولدملاکر د تغلءلضفو ا رسکرولکهدهنسانهمرتظن و نابع ۱

 ردهتاتعمرش هوادنعلا وادصلا مهال رربدشطادنعتر قوا هاکوهبتب ابامیانالف تاعام ل اقیرونلوا

 تاقعاملا صاهناکخو لصالا ق دج ول ةفللا ہذھو ۃوا دنعا ی نتف لالا قال ۳
 یاقەقفوب نالواهدنتلاكنناق هطر وعهلنوکس كنار و دل رسک كفاف وكنْیَغ " قرفغلا قزل لا

 یسونمه كن هل مط و كن هنر کر د قتشم نده غم دنلنصاار ز رر دهد : اریسءزمه كو ی.

oهاطدنلمطو زاربد هدولب ك سکور هل توک كنم یارو ئ رسکفاک هثفرکو کال  
 هکر د هتسک] وش افلا غغ لالە رو له ءافافلا (ماغلالضف ) رزیدهد ی یی
 تخارف هلنتصف ان ١ ملکت ادا ءافلاین ددرنیا ءاف اف لحتلاعد هرونکق وچ یف هدنبل»

 عطف ندنکدنکی هنسک رب و مہارآ بابلا نماهنایلغتنکس ادارذقلا تشفلاق» قوا نکا انوا

 کک: ۰ ےہ تا

 __ حصص سی ہہ ٠ج وتتجوجم یس

 قلوازجاع ءاتفالا: ءاثفالا تلاشا بابل نەہبضغتنکساذا ہراؤا نىم یار خا
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 || تبظنا انا هوا تاب لوقت لو همش هاو و هنوکس كس ابطلا تبا ||
 | باسلان-ی فن تط لاقت ر د هني انعم بزچ هلی كز هلم مم نیسو ہامہم لاد مس دو ہوم دلا نع ||
 ۱ ةئاساسط ینہ ف تاسط لاعب سفن نان وط دباطلا هتسیانعفیدلوا لاو ی طظ غار ۱

 ۱ قیرطو هنس اندر ننوص یر نابودتسانعمًأبہض هایصاا تروعنایلوا یتسهعو تروعنابلوا ۱

 1 همکح لو هض رما ذا ہرماًأبپض لاب رواد ید هغمال ی وف یدەنسنر:أبہضو رولکهد نیم ام ۱

 هفتو هلونر د ت انيض نالوا فورعم نکلا واق وج یداو كتر وع ةب رج دس ةلئبَصتلارا

 ۱ | نرو لع ءاطاطلا [ سوماقلا فور قل از عر ملا نزو لج اطأطلا زردهکچ مضنت دوم 1

 كا هغلبو كن تعرسمدلام قافناو یہا لاسراو قبا کی حنو كد ويد نو سيروب آہ حر حا ۱

 || هوك كن و یخ لئابسط "تا فولوا مي رکن وپ وار رک رک فیت تایہل نو نلع ||

۰ 

 "0 نل دا لوک وال اضلا  یضسااذا نم ًاضل ةي ااا واک هد هنس انعم |
 هاا اد ٰیمسا كعضومربهلبدبد تل ابو یعف کل دان ءاضلا ءاضلا ردیذا كيهردرب "ییاضوهنسانعم

 ۱ ابا نوجا ماما هدنتسمرت /وکرولوا قابا ناب تيرا هک اوج رغاهلب بکش : ویعس كم
 | لا زکه لينوكس كانازویعف*لدانح ہزضلا عبا لا بابا نه یدضلاقی هنس انع-بضع هلنینصف
 | تلا زرب دید ةغموروف جاغا اب انان تو وا: ءارنضنالا الآن اذ تلاثلابابلانمٌسض
 ۱ اٹتءارلا تأاضلابقب قلوا قوحٰیدالوا كر وعہلنہتعم ءنضلاو هلنوکس ل وو یت ل داض

 ]| قلوا قوچلاموەلوا قوج یدلوهکنزوع لوش ةنناضلاو «یاضلا اهدلورفک اذا |° ونضوأنض
 مولا نا لاقیقلوا قوچراوط هلیرسک تن زمه ءانضالا کادالالًانضلاقیرولک هدهنمانعم
 ءنضینالفلاعب ندعمو لصانونلانوکسورسکلاب ۰ ءنضلا مهتبشامزکاذاموقل ضا لاب ۱

 ر دنغل هنس انه جاو با رکو خف یدن ارضعب دنسانعمدل وخلا GE REBT قدص
 | اصلا ولكم د هنیبانعم كلر كو لهذا ذا هیف ًنضلاقب :رولکهدانعم لک. ءنضلا سوماقلا قو
 دن یو هاب ناب ۱۲ هرو رض یا ٥ءانضەدعقمدعق لاغر ولکدنس انعم ترورض فهاد اش

 انهم مطلااب ۽ ءوضلا كمرپ وا یضداض)امعب وضل لا رازی دمدهغلوا نعبتنمیا بن طضاودنسانعم

 ۱ یاس قمرددنلاتموكمر وابض ةباضالا ةیاضالا ًاوضر ًاوض.وضترانلا تءاض لاق

 ۱ زنا ءماضتمالا ید وج تر یو ات وو. ور
 : ۱ ندەراشْسادلیاراناۂرشلا لنھا رانہاوٹپطتسنالورولکٴەدەتسافشعم ہرواشم وە تٌاضتسا لات
 ۱ ننصح هللا هاب ةا مان "یتضتسا ودجالط نا یرواو دلسنایرب هکر دیعسا لر عاش یکی اءوض و ردعنم
 || نوهاضالانعتوق اى ىرفو زم الو + تیهاضو نأہه اض لاف ةلك اشم هاهاضلا ردغسوب
 || یلغوا هبوخن ةدغاس هکر دیعما كعضومر بارغ نزو ىلع ءاہض ات سووماقلاقواورفکن لا لوق
 | یدوسو تروعنایهروکض یحو ردععا ع ونړ دهسعنزو یل ايضلا ردشملوا نفد هدنا

 ےس ۱۳۳ ی

 دوو یوم حس صحیح حر تست

۱ٰ ۱ 

 هک شاب ناق نمی هنماطاذا هی اطاط لاضہ نکا شالو نزو لغ ماأطلا( ءاطلالصف ۱
 ۱ دالدلاوطأطت ہل تاط اط ممل وق و نم  ًاطتاذا ًاطاطتلابمت ملت لزا لا ذوق ۃول الا
 ۱ «یلادردييج كئلاد تالدهکیب کس یی دلوا ار نکچوص ندوبف مدعا یی مسغل هران ان 2

۱ 

 ۱ انطلا هودنالوا هصفی < وبودنل ریل :رکنالوا !كراناکاەکند ریال وش لاسلیلانزَو ىلع ءاط ا طنا

 ]| ةهورطلاو هلبنوکس کنار و یخ كناط "ر ظا هفوج قام قا یا نطلافبیقارءرمشطیالوآ ہددرگا|
 تن رخآ دلب نم مهيلع تعلطاذا ذو طوطا ارطا م وغلایل۔:تأرط لوق كل لک عج ہلزبت ا

 2 | لورم دهن كا اشطاا ةا هنیپ انعم قا وا طلا سوم اقای
 ۱ سس جو سس سس



 : : تیس

 لاغب لا فوخنذ هنسکرب وكم روک بوجاز وک ندا دنا یب هتسنرب فتو ہو بت لو
 اور الوبق هنس نلصا ندنج اغ !امرخ كکر ا یہامناام رخ یشن دو ت فخ یا لج را نءث اص اص

 وطاضتلا یو ںینللزک مو حاقللا لبقت ملاذا لا تأص اتص لاقب قملوا ىك و ركح كن امرخ |
 كداص ءوبصلاو بضلا هلم تفرفاذالج را نم تأ ص اصتلوقت ہنسا فوخ یکم اس اط ||

 ًابص ًابصا موقلا ىلع تأبص لوقت كا عولط هدا هنو هدل وا هلپنوکس كتاب و هلا پکف
 ی درولب ف رطكنسو زا ہود نعپ هد نح علطا "و بصریسعبلا بان اص و مهیلعتعلط اذااوبصو
 هدر دشت كنا و یی كن لم ہادی و ی دز واب یشیدل وا كنینص ینعب تعلط مال نت تااصو
 !وبصلج زا بصلاسقب رولکیداقماضم ق هنیداب ندنب در دوم و زر دهشیدالوآ |
 ة اصلا ثلاثلا بالا نم هل کامل اطمنم.جرخت یا مول ا اصن اک ند یلا ند نم جرخا ذا |
 آ۔اضصراصاذاأبص لاقي ردیدآ كہ ەضفث اسطرب ندیاک ل بها نوثئاصلا ردید رقمك ویا

 یی ابصاالوٌابص اف ہماضطم دق لاقب قت وصلا هماعط ءابصالاو اصلا س وماقلا قو
 ًاتص لاقب كن هچبوتهیهنسن م همسر هلن وکس کن انو یخ ك داص "تصلا یدقنا عضو قزپهماعط |
 صا دص ىدض لاقي رول واندنعسفر نیم ده یابدلنشغف اد سلا لد سض ادا ًاتص ینال ۱

 || یدیلاقب قل واربسفتمهلپ رسک كلاد و یف ك داص "ی دصلا مہ الا باسلا نم لادلا خب
 | نالف لقب رده هتک نالوارفح و راوخ٭یدصلا دهم رک ةر یا هز .دصدیدخ ا نم

 زہد ەنل والیل د وربتقح هلبا هج نب فضوفلمہمداصرغاصو مو الاوراعلا هاذا یدصیغاص ||
 || ر شش د وسا ناکاذا ًادضا یدج لاقب هتسن نالواهبنشهب یرمزفو ایس هلیضف نرم ادصالآ |
 تكلادویمف دام ءا دضلا  ردهنسانعمقلغوا لكرا ئ دجو نسر دیدصهدنلعف و هرج

 وب اب ءادصلا زدەنسادعم قلغوا ین دقانعو ءا"دصقانع لاق هات هب ذم كغلاو یوکس |

 ۱ ادصا تک لات رونلوا دعن رتب ویع كناو كنہک هکر دیم“ا كکنر ن انلوارک د لادل!نوکسو |
 كمردیگریک ءدسهلا سوماقلا یفوردیداكنهلسقرب هدنع دملاود اصلا عبادی ةردک هتلعاذا |

 راكب وویفلوض ولتط بدن كسفلا ءا دتصلا هنسک نالوا سبا فیطل ہللیتَصف ًادلصلا ||

 ضرمت ئا هلأ دخت لاقت كيا ضرجت و'دسصتا .هادنهب فلالادسو لاذلادیدشنب ءادسفلا
 ماععنالا ىلع ك امص ام لاق كا لج لا دیدش ت وص یا ارنص لا قمرغاح یاق ءارصلا

 ةعاصلالثم ةءاضلا علطاذامميلعامص لاق رولکهدهنسانعم ع ولط مسو ا صا اص لاغب یزال ||
 یشان ٴےیضقلا اهنءاص هاشلاتقلا لاش هركصن دندالو زاش قحن دن ر نویف هکر د هنسن لوش |

 سوم قلا قو هقنن لو هخسو تروتوهتلسخا ذاأبیطت یسآ ز تأیصلوقن تهان دریک ب وا و |
1 

 «دهکسپنا روهظیسهجالاكنغوروقامرخوهرززار ون رم ئان عمر د ماهر رک د اص ةبصلا |

 هم تم سوما قلا قو لصا هه نسل تک سلا (داضلا لسف) زرد[
 هللا نزاو ىلج ةا الا نروپزرلا نیرمالا فمات عع هلن وضو طلا نزد حد هلسن تركو |
 هنبتعض ءوضلاو هلنوکس تاو یعف هلداسض سلا ٰیزاوآ نالوا هدنزج تاخ تقب الخ |

 ینا ریس کس رک ناخن مت ن اتخاذ وه ضرال ن اض لوقتقلوا تاون
 لاقبو رایدید"ییاضهراحنیباضندییسوبضر الات قصلاذ اب لاقرب هنس ازم قش اپ هرز ابا
 هبلا تاب اذا غلا تأهل وتر ولکءق هتنانعم ینغصو ابیفتف اذا هنووضع و هف ضرالاهب تأبض
 بولوا کام ابال ثلاڈلا بالا نمک اور جالو ناهن هنوکس داو یقف كب اضللا |
 ییعابضالاقب و هیلعءینعمو مفهقک و هبلع تکساذاءیشلا لعل جر اًابضا لاعب کل رک هنس ا

 قااذاًابضلاقب كلك بضلا نسومالا قو هنسانعم كجا مک بودیاربض هیالب بضا لش ةيها د ىلع

 ترس مے ےس

 >> سس د سم



 ًاضاص

 نزول وس هیف لیتر لا فن كنا باتتحجا ندن ولت "هل وعف نزوییع نؤنلامضو .

 مس فم ےہ
aa asan n mar eae am o e a a r 

 31 تدشن تن تبصا ی اتش اضفلا 7 ان لام قال صعمنسپ دانا وغرف

1T1 كفاكو لیا یف كن ؟كشلا قّرطرسکلاب ًافشملا ہنغاطم قرفه دكشابملا ےک  
 E ذک تقغشتاذا اکشنراغةظ الات اکش لاش هنسانعخ قق قل راب .قاناو لاهلبنوکس

 مضل ءاٹشلاو رسکلات ءانشلا توادبعو ضغب ةع انشلا ن ذو لع ةدانشلا جامع

 | موقنأشلاست# ودام, یر و ەکب ست ونونلا نو کسو دل او قلاب نآنشلا و نضقلاو ملا نب
 _ | بارطضالاویکل طا هام ناکام ءان نم وهامآ نالعف نال نعل ایف فاشكب ےک

 ۴ یکی لطفا ذاشنیکس او ضبا ینعمیذلا نانشسلا ی "هکر حالو ناقغنطساو ناب نیل

۲ 
1 

 سس ا سوسیس نجس ی

 ٹو لا خب ءونشلا 4 رفا ی اه شلاش رولصحهد هنسانفم زارقاو هبلعرداسص1 | نه یش یم

 ا نما ًانشلا 'نضسغمئاءونشموہفلخز ایش ۶ ڈلاق هد ەسا لیج واکد هن ره هنسک ن اسل وا ضغب نونلا

 هانت لاعفم نزویلعملارس کی ءانشلا هتک نالوا رظنم عبق لعفم ناز و یلع لا خخ

 اة نو کن دا 'یناشلا اوضغابتیا ا و اشت لاسقب كم دیا نضغب هلم ك ون و یت كنان
 3 وب ةووتشلا كلاب الیهلوف نع ةباکوه تیکسلانب !لاق كضغبل ىا كشن اشا با ال یهلوق

 نانو
 / ا اک ی فضا یم یو ره

 مسا

 وجود فلا ےماوال اکا هکر د لام ل وش قاونشلا راربد یونش هدننس1 9 مه الن واولا

 ص ءاتشالا نج یوشلقن الونیشلا رسکباضفازولک ] .یبشو ؟یبش یربغصت هنست نالوا

 مچ ارهشلا نا دحاوربغیلع مج -ءالعف هلصا نال ةف رم ےل رت اعا لیل ا لاق ردف صنم ربغ

 71 | زلال اولتنف هرخآ ته لا العف یلع عمجماللعافلا نال هدحاوریع

 2 ورم یمن ها كلذ هک لعل دب ءاعکل ہریدقن راضفاھ اظ قالاق اکءایشااول ات

 1 دولا تف دق تا فل ت عت اف ء ابد رمهلا تلف یناشاهلصاوی واشا ىلع عمجم هناو ءاسیشا

 اهعفمصفا نف الج ر عع هنا ییععالایکحو ةونا هاو لافاکاوآ وی والاتلدباواقلاهربخالاتسلفو

 مرض e ی برق ETS وی واشا لوقت رغلا

 2 rha aE PERE نب بیل :زخجا دہن اتر تن

 | نم ۷3 فلال | نت یف لم شل رغنطتقن وردد وشاولاق اکهدحاو ( لازیغلصنلا ف
 | :ایشای اتکلا لاق و علا ةا نم تسيل ءالعف نال ليلا مزابال لول اذهوتائیشا واو ةي نا

 لول اهو ءالعفب ت مش اهنال الرمل امعتسا ةرنکل امفرصا و ڪڪر تام اوخا فو خ فلثلاعفا
 | نیهلثم العفا لع عمخ مش لش بش یش لصا ءارفلا لافوءاس او ءانہا فر صبالنادیلع لخدب
 ]| ءایشااولا ةف نیل و نیهولاق اک ء یش لبقف ففخ م ءال نيلاونيلونو ملا نمەئالوان وها هباوص ءانیھاو
 1 | كنشویمخ كيه تتشلا یواشا لع م عجم ال نا هیلع لخدبل وقلااذهو ىل والا هنمهلااوفزبف
 < | تلا ثلاتشلا بابل انمهواشا یشلاتثبش تثبش لاقبہنسانعم تدارا كملب دادی شن اب وی دیک ا
 ۳۹ ب لنز لغ ةئشالا دا بشه ىا هللا دیشب یش لکھ وق ةيشلا نعم ةعيشلا لم نیشلارییکب
 ا نت کک كلن لمة ءاشالا يغناجمال لعلاج راگ تأظ لاسقبكعالْجهشبا رن یەنطکڑ

 خب زکس هکوا بوقرع دنحو كجم نعم ب وفرع ةع ىلا كئشیامرش لاسقم قاق نط ضم
 1 داصلالسن ) رول وا تاک ندمودعمولاحشسب ردفوب یکلبا دوخ کرک هو وارده کلا
 ورطامأص لام كلی د قاب لواندز املجا ی زوکحیکینا تیا لا ن راو لع ةااصأضلا
 انزع ار صبا یا ع اص أ صوان حفف ثب د ئاو هه ناوا هنیع عع: ن الات مقر ظنلا سل اذا

 ملو



f 

ESETاو یف تیم | ةو خلا هو ریل  REETنیتسلا خب للاب  

 كیا حالا وز دیکن اکی كنام رخو نعبلاٴالس لاقب كا خالصآ بور وشپخایماللان وکسو
 طوس دئام٭ ءالس لا رولک هد هنسا ەق ك ەرناۇدىقنو انكم وش تع زن یا لا ات : الس لاقي 1

 ہالتسالا غاب شلوا الصا دلناو زسکلا:ہالسلا:ثاالا بابا نم هلک هدقنیا مه رد نام : رو
 | ك وش ینکندام یخءازفلا نر و یلعمالاددشت ور ضلاب ءالسلا ہنولصا یا هب هب دلتا اقءالسلا عم

 قم دنا هصغا ملک ق ءافلا بی اسلاو ةءاسملاو ءوسلا زد" السیدح او دنیا تنعت دلا
 ھن هو رشلا ودنع زهلا نعي مطلاب ءوسلا راد لات لوف ٴیرفوعسا ضم ۂصغ ملاپ ءوسآ ءوسلا

 ءوسلالخ را دهل وفتف ماللاو فلالالخدب ع ۔ةفاسضالاب ءوسلجرا ده لوو ةءانش | زم وهف

 لج اب سیل ءوسلا نالا_ يج نیقیلا نحو نیقیلا قلا لای و ءوسل |لج رلالاةبال شغال الاف
 هل رصق كقلاویم 2 كنس ی" وسلا ن ولک هدهنسانعمروخ و هنسانعم صر وسو ق اوه نیل و
 یی كنس هسا ناضلایهد ی وسلا او اس انلا دباع ناک نارملا ور د یعرقن كن سح

 ا وابتخالاءو .نالفلقب : وٽ دومل وا سہ واہلصاقلزمار نماید سینک اب و
 ۰ ۰ هر

 ل E وق و طناب تأسا اوان همت هی نفتی 01 یبا سجا 5
 جرم لات هل وق یف لبقو ك ةفرعل ةلفلوه انا كہ هتأر ءوض نم كلابایراکنا نکی مل یا ہوس نم
 هنناضمیاوسر هنش مار هل نوکسس واو و مع كنبس دا وسلاو صر رغ نمءوسربغن مءاضہ
 ئ وسلاو ةلمکتلا نزو ىلع ةئوسلایوخزمارب غغلاو دلا, اٴ سلاوضعنالوامارحیس هقاب و

 یاس نان ؛ ولسفو هوست عنصام هيلع تأوس لاقب هنسانعم بیعت قم هنق لیمکتلا نزو یلع |

 مو ۃِئاسماو ةیهارکلا نزو ىلع دشاوسلا ىلع ٴیوسفتأسا نا لاق و تأما هل تلفو | ۱

 ییممارامءاس یادئاسمودِلاوس لح زلات وس لاق بی دتا ارورم تک كءاروضحهلپ سنک کلن هرمه وا 3
 اوفذحدناوسا و لاق ن ذلاوهب العل زىم ذیل اعف ىه لاق هک اوسهن وس نع لیلا نعي هتل سهن وبس لاق |

 واولااوه رکف نئواضاھلاماو هب لقب یه لاق دن اسدنففتلًاسو لاقزمهلاهلضاورمهلا |
 اهنا یا اهن واسم ىلعىرج ليلا مهلوقو افیفخت ةرمهلااوفذح ةيانماولاق نیذلاو ةرمهلا عم |

 ال سک كن همه ؛ءابنسالا ی یرطا ىلع المح اھت د وجو اہم رک اف بویعو باص ؤا اھ تن اک ناو

 لوش مانيلا نوکسو قفل ,یسلا ء لا ملا نم متغاڪ ءوسلا نموهو لج را تما لاسقی قلوا ماری[
 لنصف ول ۰ ہیلع ی غار دل ون هوس دارا هی کز دوس | ٤

 بلح ربع زءاھنہل تلسرااذا ةقاسنلا تأیست لاقی كم رب ویلاص یف دوسەقانمازدہدشت وی كن و ||
 نزو ىلع أش اغلا( نرشلا لصف ) نیلااأہتن!لاستكغادوس ہلب ریکك نيو كن همه ءایسن الا |
 [طنلا ہلا نش خف ندکم داف ان یدتازلیضعب كد وشن وشن نکودناتوعدیکشا هرز

 زو د ید هکع ر ون هزمص یف * طش غرب ن اقبج لا كنان ابو كنکا هلی وکم كنا ط و یف ك نبش | 1

 اهيات د دش یا اطش هفانلا تأطش لاقب قمر واتواه هننهفراكيذهانوز ز ولک ءاظث الا ىجا
 ع ر ا ًاطتشا كقباروہظ یار ب کنکا لب رک ك نانو كن زمه :ءاطتشالا لا بابل ا نم لج را |
 ۱ خالی یطاشلا هفرطیا+ اتر خا لال لا مت هل وف ن شفخ الا لاق موطش چ رخ یا

 تبشماذا لح زا :اطاشلوقن ك مشير وب هر هرد اب ةاطاشلا عمج الو ةیدوالا یطاشویداولا |[

 لاقي هنسا عمه طق هو طش كع ر وبه یف هلت ہول شا رخآ جاش نوچ یو اشبع 3
 كن هود هلن تمض هءوقشلاو نوک تلفافو یخ نبش *وشلا تعم یایاولا یطاشق تا الط

 يارتا رش اقش لانب قم هرطیحاص و علطا ال نان فش لا مت ا
 ساسی 5 :0

 وس



3 

32 

 امام

 اس

3 

 ارس

 راهنما ضم سذنالبا امہ نیعودصج “اک علف ود | لیمصتهننهدایزندنترذقهکسضت بودا ۱
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 ۱ كنا و یف كنبس ءابسلا مءاسلا یخلیٹلا تزویىلع :هتسیلا :ةئیسلا ةتساضدرخ شهلا نوتص هنممسادلاو :

۸ 

 كںکوذ یلابنوکال وک كلفافو یف كنار "یر اورھاظنوا وتهاوت ا !وفارتلاضن قم ذراب
 تحرمو قفز قر و رربدیخد هککو دناقوثن لا ب ابلا ن «نکساذا وفرو اقر عدلا اهر لاقت
 تج لم ندد سه قفر ایا كعلط ىلە ق را كلوقین دل كملظ نع ًافرالامت : زارب دید هک

 | یناهکهننبنلوشلوعفن ز و ىلعءازا قغب دوه لا هنکسیاهعمد هللا اف رالاقباث نکاس ءاقرالا
 "[|[ٰیطعتاھتا یا مدلا وفراسهف ناف لبالااو سالن یدل ای و ردنا دبا نک اس یناف ہدنرافد وف هژزوا ناف

 | لبالا تام لاقب قی ذوطد نل وک كم فذ با ءمرلا:ءاھدلااب نضصتثابدلایف

 اف بهر ا ا نادر ءانعم لنت موم را ولا لالا بالا نمهیف تفاق اف ات اكمل

 ۱ | ىلع ویهرتلاوم ًاهرا مک ادا د ابهر یآز تأیهر نا نوت فرین یر لا ترک
 || فا دفاعرخ ق فئلاص ن کرر وبتروعو قم وایهتم هروسغبتولب حرحدنل اوة رج دلا نزو
 | ویکهکالاح رد كمکچلا نکنی ت یشالسبم هشبارب هنسکو وبهرت یدنبارایضعب یکی فیدنلاص
 || یرصاااو ةر نزویلع یوزلاو ةثورتلا رد ةاریذحاوردنجارب ءازلا هر هلو یلیهکلشیا
 1 مالک د لاد بد تشن كنابویرسککلواوویتخ كنار "هبوراا "هبورلا كيمتلاععتساهدرکف بودنارکک هنسنرب
 1 لوق كا فوخ لر از نالا نرو یلع وزا "وز زلا (یا زا لصف)ردشفاوا لامعتناةنسهالبهدبرع
 | مهار دلاربذکو یغ زم لتش اكر ا تفخیا هنتفرف اذا ادیشا وزأزت لج ولا ن-تآ ذرت
 _ || ةت لبن لن و کس كف اکو یعف كنار "دننرا ۶ اکر” م وهلاق لوا دفن یٍجهارذهک هننک نالوا
 ۱ قلها رپ هنتفناب|یکیا نسا روا هقاز و هدعنهتلغ اذا ثل املا تانلا نم انا الم نثر

 1 یف كا < نارلا اضا رؤي نما بالا نهاهلجر دنع همسر از رم اهدل وب ةفانلا ت اكر لاقب

 || قلوا بی رفو تالاب اإلا نمل جاى ان زلاسقب قسغبچوقوب هلنبتض ءوت رلاو هلینوکستنونو
 ۱ |سضقی ا لظلا:انزلاقب هنسانعمقل واربصفواونمتونڈ یا از نبسمطا ىق قأنر:لافب هتسانعم

 از اتزہانز لاش تا سبح نوب هتسکرب ومیلا تال ی اون زن هیات أنز لاق هناشنعمینعغصو
 | یمن تيد این هنسکندبالوب سیح دللاو غعلاب هان را روک ذل اباسبلا نملکلاو نقتحااذا

 ]| بد یخد هرب را طو ءائز لظو ءان زلسحر لاش ہنسن نالواربصفو هان روه و لج را ىلصبنا
 ۱ | ةااتلا( تبسلالصف ) قبض یا ةثن زتهلع و لاقب كنا قربت ذب نل نزاو لع ةشرتلا

 | نان تایل تلفو برش هناوعداذا رامطانتأس اس ل وقن كغ توع دەیوض کشا ]لا نز زویلع
 1 الا ر دقلصم یرانقدوقهدننب قوق ةهذازو امل لغت الو دهد ان ناسا برف ل لا فو

 ا دت وتص نوعا كا یرخ ہل وکس كنیسو یف كيم ًاسلاو هلن نوکساتن اب و یف كنس
 تمعااورب ندمان !هربنالب و زمھالب رار ید تبسیر ج رل هسلا نو اكمل اهر هشت ڈنر ند رهشربو

 ||نجرا تأشلاعب قبا لک ودواهث راکم ریغ اهیلع را ذاب داک نیم : ىلع نالف اس لانة
 | رسکلاب ءاسلا ثلاثل بالا نم لكلاو هتف رخااذار تلا بهت سل وقت هنساسنعن قاب هدواو هندلج

 ]| فتر ن بعشب نساك دیلسن كنان ل تاب لئابق ما هکر زما غز هنبدک ر اتنرانسخ بشن
 1 ادعا اتنا لان , یم بولبزوب یزد ءاتنالا الا دعالو ادم نایاب دنا

 الف هل د دشن كناب و نیغ كن ابو یف كنب ةيئابسل او یلوب عاطل غف كجم سا ٌلسااذا

 کر یکم :وکساكنااروینفكنبس ءرسلا ردب اوضم ہند ناف ادا عا رضا لب ن دز اوخ
 ۱ يزف نفل طرموت هل رسکلنهزمه ءارسالا تضاب ارس رست ادا لا أس لا ةن یل طرموب
 وارتا یس هنطرموب هکر رکحب ءازلا ن وکسورسکاا أزسلا 5 هازسلا اهنعكلذناخاداتأر رسالا قب نال وا
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 | ٹاب راس فی كف نوک بوکس کان اب و یخ كت او ۶توا ءا هیلع فقب ئیلا ی زابلا نالی ۱

 اتراوالفاسل ابر لاغير ولك د نسا تم كار طن و ہت اترا لاقہانعم ءابترالا ءانزالا < ءابترالا میشفریاموقلا

 اتمنولعادا اهن اتو ةأب ر انا رلاش رولک ه دهنس افعم ی يجوز اق ءاسترالاو ءاز ءاسّترالاو ءان او ناتعااذا ۱

 لاو ی وا هاب ۸یاهل ترثک | و هب تلعامیانالف ہاب تب راع لاب روایکددنسانعمراتعاو | ۱

 كب والت ام چوق ور ولك اناب ا ىج راروفهنناج gn هکلوارق دیر او لبعد نزو

 تب ر لوعتهتساد هم كار فح قفعص ةلعافلانز ونلع هابار

 ئا ار لا ناق قاع هلن وکس كابو یت کن ار تو هو رسان زا ۱

 لام نوا نوشلوا قود قغعاصدوسهزاهرزوا دوس ۔یڈکاہلینوکس كن اب ابویمف كنار 7 یا کاش :

 دن لاین دمو یک ناو یخ لا شر تی نخ نات لغ ہلا ذا نل تر ۱

 ہین رم ون وطلخ یا مه ار نوثنرب مه 1
 ز ون لغو تزمهوتابابینوزتأ ار برعلا نما سا واک ہدننم الل

 | هدتس Ê ا چے وا یوفم و ءاترالا ی دس ۱
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 نی تلفاز ناو تربت ان تیر خیره او یج علاق |
 | تبضوت و تیطخا و تیجرا ل وة برعلا ضعب نالدیذشلاب ةسیح ارو طعم لاس یلع ج رم

 اى د روهف هءادر و در "لا و دن ناب قل وا داف حالا نوع ةءاد رلا نم الف ۱ ۱

 ِكَعا تنوانیعمو 4 دشفایا هت اد زا لاق قلق داف اف ہل رسک كەز ۱۶ ادر » ادر الا اح ا بآبلانم 1
۱ 

 هتسک نال وا نیعمو رابلادلانوکسو ءازلار کب هدر هنعانعم هتد رالاقب رواکہدەنما عم ۱

 | ءازرالا یی تیبصم ءازلان وکسوازاضب را ءر زا نیقدصب اد زییم هلس ران لاتعت ها لاق |

 صهواماربخ نم تبا اذا اوو 3 ؟زرالحراتآ ور لاقت ر ولك هدهنسانعم كمشتیءربخورولک | ۱ ۱

 ةلَرَرلا عہارلاو لالا بابلا نم ةّتَضَعن ام یا هل ام تگ ز راعو هلام هار رام لاقب رواک ہدەنسانعم| 1

 تصمم كلذكة فيصلا نزو ىلع در ةشررلا رولک ہدەنسانعم تبیصموءز زا قع ردنصم می حقب | ۱ ِ

 أ نرالا: اقتالا ءازت رالا ةي مدت اصا یا هشز رهن نر لاقبزولک ایزو یه

 یا اَز رم نالف لان هنسک نال وا عرک هلی دیدش و یف كن از ویعضكيمآزرلا صقتنایا "یشلا ||

 ا هکع رو ز ونه هکر د یس روا: كيکل وشنسحنز و لع هلن ًاشرلا را هربخ سانلا بینضدمر ۱

 || هبنوکس كلاَفَو یف كنار “فرا دنسکقج لیعف نازو ىلج "یر تفاج لتقف ًاطرا هیلشاب ||
 || ماعروهنمیه وافتسلصااذا افر روفزا توثلا تأفر لوقنكغا حالصا یوکب درب , شل هزار ات

 مانی و تقفاومدلاو ركاب ءافزا الان بابلا نم افر رفغتسا :دتسا نمو قرح باتغا ن: لا قب مچ |

 نیئبلاوءاف راب نوجا تبنهت هب هتسکرب ةب لان ز او لع فلا نیبلاو ءاف زابحو ملا لاقي

 ددتشنامظو نوکسیمانعم كءافر یه زرایضغب نفت مع 3 رکشلانزو لع قلا ؛ینّلا كد

 نسب هراک ین یک اف رالا دتنکسا اذالح رات وفر لوقن رولوارومهم رب لضا هجو د عون

 ]| ل تأف را لاتب رزولک هد دنسا عم قنخصو طعشلانماهبیقاذاةنیفسل|تافوا لوقت كمر ونک ||
 ۳ : ًفارلا لزدیا بیرقهراک دنا ین یک هکر درب ل لی وكس كنار و یعضاكی٭مافرذ ا ءافر1ا تالیاا

 مظاستلانز هل + وفارتلا ہتباح یا عسلای 4 ًافار لاضبذنساضعمتاباحم كنا تم رجم |
 رد
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 ]| قوجغاب و کوب هکر هود ل وش هلبخف كنافو هلیم کی“ فدا تسلاو بولا كلذكو ةئيفد ةلبلو
 || لس یقدلا اهسا فناباضعب ف دہاہضمب نال هود ق وچ لی ارسکكئافو یمع كپم فدا هلوا
 ۲ هدلز وب رپ ندنعسق زنمو ہلوالوا ندنلصف یاب و هرکصندنلنضف را م هکر درومغد لوش ٹی
 || وووب لوشندن انابن ةملمملا ءاسالاب یادو ید یدتارایضعب هغی هدننح یکی دت کک بوبلاقهنسد

 ۱ هگردهسفرصع وفویرخاو ههبج عوف و وا كئیفد ورارب ب ورید ینا فیصل! لہق هکردرلدنسن
 3 | موڑ تسساد لوق كم وهجا زم هلبعص كيم 2 َاکادملاا ردیس كل نمی کیا ند یه لزاذم

 ]| كئاکوالنتقف *وک ادتلا نوبدلا هبلع ت تأکاد لاقی ارب دهشلوا عج جر ویو مہنجازاذا ة اکادم
 1 | نیب خک راد ەندک لوشلیفنز و ی ع دلا ؟یندلا اوج د زا یا مو لاا ادن ل اقم كا ماح د زا هلی

 || هنسک ثبخ "یندلا هیفروسخال اد زاها تابان لات والیدر و
 ]| بابلا نه غوت دول والا بابا! نم لج راد لاقبتلاذ ردلقف كلاد ةءاندلاو لیعضكلاد ةءوندلا
 ۱ هنس اعم ب دج قاوا یرکو لایت ان دلا ہصیقنو بیع ةثْندلا نحو ەلعف فلغس ی1سماسےا

 1 | ءادی لسجرا ءاد لاسقب زولک ءاودالا یجص رم ءادلا و ی هان الا

 || تئدلا قدقوءادوهف نالف ءادلاف, ضد رم یئادلا فاخب فاضل مہ :ارا بالا نھ ض راد
 ۱ یادوم ئدملا یدمتناف تأدا لاسفب : قلوا ییحاصض رد دالا تضرمی الجراب
 || ءاودالا یدمتالو یدعت ءادہہتصا یا نا دالاق ودننک نال وا صب یم هاب سکح كلا دو

 1 ۱ هل سال اان یاد هل فو همانا ءاوداتأ وداوُ ءاداتادا لاقت كا تن هءادال او

 || لک اهل ارذ لا شب كا قلخ لبو كس ك نار و یف كلاذ ۽ هردلا (لاذلا لصف )یظلابءادالاکءاد
 || ا ع رذاذاصزالا تأر ذل و فتر ولك« د نسا عم كا ثعارذ یرپ شا انلا بابلان نممھقلخی]
 ]| كس ر رذبعور ونلوا قالطا هنلست كنجو سنا هنس انعم لس ہلیدیدشت كناب لاذ ةنرذلا

 ی سک ك لاذ ہردلا:ںجٴىی ٴیرارذلا ردراشُا لاسعتسا لیا سه عد رد راشت اهل ر نس .زمه |

 1 رام رانلاورذ لاف نمو اہل اوقلخ مینا یاراسنلا را ءرذ ثندحظا یف قاولخحا هلبنوکس كنار و
 1 ۱ قمر اغا حاص نالواهدسآر مدقم بویحوق لنت آر ًارذلا رات ق نوکیا توز ذی ممادارا

 4 ها رذلا ار ذ لج ر لابی شکن راغایجاص ءاردالا ی ام ىلع رولکهدهنساننعم بضغو
 ]| مهفاذکت لاشلاو عب ارا ب الا نهناشغا اردو هرعش یرذ لاقت ءارذا ٹن "وههارمطا| نز ولع
 ]| ركن كلاذو ى كنهرمه ءارذالا هيف مسالا ہل وکس كنازو یعخكلاذ *آرذلا رداصلا نم
 ۱ وكس كارو كلاد قارذلا هلواابسیدنکو هنخالایراف الوف هکر دهالغوا لاوش

 0 "ی ردلاش ز ولک هدهناسنعم بضغ ارد و هل وا ضبا تاغ هکر د زو لرش فک هاسیففو

 || ققارب ومتضغایا انا ارذالافب کام و ونک ضخ هل راک ان همه زار الف یا ل خا
 | شک( لیعف ن زو یلع "یرذلا ہافلا یا جزسلا عم را ااف هنعط مطب یک رولکیخد هنسانعم

۱ 

 ١ ا لا اذ لاش ك من ذا ز و دو ذنلا و PEE بس

 || تعطفتو تدسفاذا ةح نفلاتأبذتلاش قل وامیاض بو زآ٭راب و همظع نم
 | اب ةأرملا تأرأروا علا ىا ب انت لا اراز لاق قمردلیلژ 0 و 2( 1 رالصف
 | هبقفد ار ہار هارآرب اهر دبناک اذاءانیع تأرَأر لاقب زولک دةس اسەم كم ارو د ز وکو تقر
 خف كيش ملا لالعفوا للعف یل ع نیمل ار اروهلاتبهننک ندیار ودیز ۆك رصقوهلبدمو
 هو كل ڈک لطف كن و ہلبعض گیم تر ۱ ید نان همان نقرب كجدەزوک |

 ۱ حاعضلا حسن ضعب ؛یفاذک هم هبلعقشیا هيلع امد لا تعش شم ءامدلالعفنز ویل ی رذعرذ لاقي تا



۱ ۴ 

 ےس سس سس"

 زھخكللاد ءادادلاو تالذک لب رس کكللاد ءادیذلا رلیضحب زز وکی اهدنا هدنرخآ رهشهکرد

 يزد مزدا وریا نو ا یر 1

 یا! ورد نالفأر دلا قشخ تیک الا نیت ءوردلا یجسام ییعرواکهدهتسانعمتالب رک هردو | 3

 دوو شنا گویا دل تند تع ۱

 لیهود لاصفالافاب نم ءاردالا اضدا یراددقان لقب هودنایفیحر "یرادلا "یس ام یلعرارید |

 ةیردلا 'یرد یہفاتٰہعرضب ۃقاتلا تا ردا لاله كعادوس «د_فدلوا بن رف یس سقوط
 نکلاوال "دز یا وزد بکاوکلا ام قو یو بد کیم هنمو هنسن نایرداب هدابزلیعف ىلع ۱

 یلعرونہدیردبولوا بوتشعهو دهدقدلوا موسضملاد یدہنارایضشصمب لانا ِباحبلا نم ۱

 آر فول هزمههکهنسکلوش ندارفردقوبلبعف هدبرع مالکاربز زالوازوسنهسحرب دن وب لفن زو
 | مهضمب نمی وی دناوادرم هرسک نخل وا لیقث مط نکو یکح وبس یدلبد نت و لوعفیدتنا
 صام یلعڑا *الدینلا یععءوردلا نم هن ال لوالا ۃسحوتفمو لبعف ىلع ةزومهم هر ذ نم ی رد

 كن اروهلنبنصف و ردتلا هبل وامولسعم یراعما هدنتف برع هکر درا زدلب ولوا لوش "یراردلا |
 نوکس و ءاضلامضطب ءاردتلا لواطت یا نالفانیلعأ زدن لاقب كم تالش کس لبق دشنو ی |

 | هسفننع هنا دسعا عفدیلعد ةوفو ذیاءاردو ذناطلسلالاش هوقو هردق فل الادمو لالا

 بترو یکی ییدلوا هداب ز هدبضنتو هدېت رترد هداب رات نالوا هدنل واهنساضعم عفدردند ءرذ یلصا

 غأرادتلاقب فالستخا ہلبض كن ار و یعف كن ةورادتلا ردیمسا كجان | رب بضتت يکتردکعدتبات
 | تلثحاو لادلایق ءاسنلا تعدافع ًارادنهلصا ئأرادا لاق ہاننعم ءاردالا معفادن و عفلتخا یا

 *یزامالو'یزاد ال نالفلاقب ةنس اعم تعفا دمو تفلاخ مار ادم | اه ءادتبالا , مالکلا حصي فلالا
 تیاوریکیاهدب ارونلوالامعتساهدّملخن درج ہکت ارادماماردبا تعزا نمدوخذو تفاهم

 نس>ایهیلا عف مودا ز امنتي خا داسا خپچ امن ارادردهل واز ومهم یر رد زاو

 مضب ءردلا ءردلا های تيا الو هتقنا هلغل واد وخ ام نده رادردقل وار ومهمریف هدی رب هنسانعم

 ملا ءردلا دين میا اسلا ماج لاق نا زلا نا ذکه نسال نعم قازا ءارلا نوکسو لادلا

 ہلادج یا هغشوهحاحوعایانالف ءردتعل لاقن : یکج اجوعا رولک ی د نشانن غم تالب کا

 مهل وفو ها لیمهخا ین عد صاشقتن الا كقت الا حاج وعالاولبم ایا دیطا وه و ءردتادرب مهاوفهنمو

 | بود!« درب قا ہکردزاوطلوخ درد ةئردلا خاجوعاوروسکوذئالوعف نزو ىیلعۃَوزادوذ قی طا
 هکر بده ہعلحل وشو نوهعودلوا عف او باج هنیناجدیصرد دیصرد ذوخأم ندر د رانا ق وا هدیص
 ینعیاقفاوا نا هند هنن اجد نص لایعتف الا باب نم ءازدالا رای لادن و کک یار ات بن ||
 عفاشنالوالصاحند هود هاست وکی تنافویزسک لا فدا دلا لغدیا؛در یبدنوسکر وادی |

 انا ید ا یو ضد اهیفیانعت هل لاق توسل وایداوفر ان ارکو قابلا رک یدالوا درک ۱
 ° ةءافد لج را د لان هب هنمویکت زارج رولک هدهنسابنععيال سلاو قابل ابا ول سافمھٹفاد نم ۱

 از فدیحد ہی ہنس ندبنییاو بار آب اسلا نفعامظ یمطلمءافد ی دكاذک هه ارک«زکلنب ۱

 ۱ "فدقدعق لا نالظفم ہلال هءاف دهبلعام لو الو مما ال *یدهنلعامل :ومئرواک ءاف دالا ج ۱

 یلخالل هان سک ناف ق یخ کللاد "یفدلا ہلیادوعف ہل د وق راوبد نعد ةن ڪڪ ف قا. طباخلا ده

 یأف دل دلا لك دلا اض ناثطع نز و ىلع ن نآعدلا هنکافد کرد هن پک ل وش لوفنز و

 یهدتلا بونباهاف دا لافب نا هل رشک كن نمه ءافدالا ٹنڈویلا یشطعان رو ىلع |

 كل. ءاف دل تا سا یا لا ین ال قید بز دل
 r e mgr 1 ج دس

 تے لاقب اضبا هانعع ءاف دتسالا بیلا فن لا نفسا اب دی دشت ویک کناف و ہلنبتصف

 ًافد



 اداد

 1 ما هقلتخ اذاو اتخلا هلت اتخالوقر واك دنس نام قمدلا اتا ئدتاورعواءاحواافوخ تزتماو
 جاکلارکه عملا نزو ی دما .اهسکاذا أ رات اچن لونك تاماك النو کس كيج و یہ تناخ
 ]| همنسک لوش اخو زد هسا نعم عاج هلب رسک د اض بارضو بارضلارشکی عم ةا لغ لافیو

 إد و ادخاو نا قلوا یطب ہدکیزوہ وج اصلا هلوالیقت بولوا محار نک هکرو بلوا قالطا خد
 هل تثذخ لاق كن عوضح وضخ دلا ہل كالا دو كناخو ہدینا هلبعفو ہداوا هلینوکس كالا دو یضف تزاخ

 اهن اضباهانعع ءاذتمالاوذخومءاذخو .ذخ میر او تلاشا ب ثاسلا نئ نا اورسکلابتاذخو

 ل قیكمروتکنط باغ ةهازكلا لش نازل هءارطا دونحوو دخن لم ہل صر ولکءورطاییج هنسانعم

 وا مہازلا بابلان«لکل او هرکه رکو حنمارلا نوکسومءذط خب ہر ةهارک رک حةهارخ یز

 بنھ رخ امو فاشکب حاص مکترد طلغر در دردم نه در ج ئی یخ اور اتشهجرت ۱

 دم احساسی کرو e ی قم و ون ءاسالا یدمت الو یدعت

 اخه تناکل دی یابی جب ص ںیم ۳0۳۳ ارم 601 و اختر

 . طرت اقب نهان اما رب بک المخ ناک ملنقنایلامن لوق هنود انک لوکس کناظو یرسسک

 نالوا بلاد دنن نا تللو ء طال ا نعم مسا ةلبعف نزو یخ ةَنزطلا ٍغلعف نرو یلع :ًاطخوأنمح اض ||

 ةملكلا سفن قمامعالو ق اطاللال دل نایدیار :اھجودضاہلفتکاس وا ووا ةر کا3 ةنک اس ءاب لک

 او ی اطح اوب مخ یه دوا اطخا نمال» یخ نم بع لف ۰ اط ,اطختام مماوقوءایلاو

 رخ سہ ERE ERE دکم دکلدتا امج هکر لیتو

 من لبوه ءاشح اللا تاطخت اف کر واک ید یدعتم هنساسنعم كم اطخ خو تأاطخا یا هلق 1ایف

 اه اطات قبا دعتماضبا ی ووطن | نعم هلا لا اطویعف كن وطال ا کود وبان ثحاو
 ۂلبا دف ن زو ی یناطخ لضالا ناکو ةي عج اب اطنخا ,یدتیار اهمظا اطخاک ینعیءأطخا
 ءایلا تبلقف كلذم«لنعموهول فتا وتقسم رٹکاپلف نال ءا فا تبلف ناب سما تعقحا

 لجرا اف لاف نشا نعم عرص قَارب ماقا نیفلالا یاس ءا والا زمہلا تلف افلا
 قاذك لابشلا باللا دوق یادتب نالف اف لاقب هد هتسا_ نعم ضد وھو افااا

 )انك انهو ننوا نورح دلاور کتاب افيو نوکسلاو ءاباخغب لا ر حاعجلا نسن ضعب |

 نرو ؟یدادلا ءاددو هاب دانا لات هاب ها زا نر و ی لغ ۃأدادلاا فک تا

 یال وشهر مک ق احر لوا دنر هتک ین اح رولو |هدنرخآ ك با هکر د هک والوش دج اسما

 رم ناتان از نوکس ورعضلاب ہرا هللذ یانالف ءاذخا لافب كا لیاذ ءادخالا هلتأزضتسا

 ]| بحاصوەسا نماد ج رخ ال بف كلا رو كهم أ ارا ہلیض كاروینوکس ك ناخ و ی كيم

 ۱ زاری ید غلو عنه وەدرط یا ثلانلاپ بابل ن نم بلکلا تأسخلاقب كف عنم "سس لا ردرانغاتراشا |

 | لتف نتو ی اعت هلوق امهمیرقو روناو' انتی بوم اور د ضيفنا كاوض هاتفا اطا
 | كلاخ طخ ا هلو یهضعب وءابلا تیطخا الو كقت ااطخ لب ربك ك هزه ءاطخالا اطتنلا ًاطخانموم

 ۱ وا ولادید بش« یخ وورق ورتم نون دو اب ءایلا دعب واوا وواول ادعب ۃنامھلا بلغت كاف

 ۰ ےس مج ڈیڈ بالا نا ی وءاطال کیدل ېا اوا عملا و

 : حاط لاق دوام کالا عمار اہ اطخ بد دشتو یمن گئاطو هلن نحف طز ا با ۱

 ]| الضامثیدش ین ونرحسرفلا فو حلالہ یفلافناک ةلعربغ نم تکر و تنرخیاهفانلا ت الخ |
 1 ایہ ےس وب رس کال اد ءادہدلا ,(لادلالصف)لبقلا سراج امسح نکلوتنرحالو
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 چے س سس ا

 ادا اًاطح لا هتسانغمریدلا نم جراحورخ یلزللب ًاطح و تس اجت هل مهم ءاحو هلق ك ەلمتمم ۱ '

 ضر سابع نا لاف قم روا ہنسەقرا كنہنسکرب هلی هال او اهعضاب یا اه اطح لاقن كاع اجو قبح ۱
 یفکكلموخو الف لع دافبهذا لاقو ۃأطح ینطخ ی افقب سو هیلع یاعن لا یلص للوسرذخا ||
 كت لبعف نزو لع < عطا تلاش بالا نم لكلاو هتمریا اهدب زدقلا تّاطعلاتپ ؛ قفآ |
 دندکعیڈوولب بدصت ال فو ام ةعطلا لیدر یاهلع ابنا یطق طح لاعب هتنکنالوا |

 ةد میا ةئطنح هلال ران تل اطلارئکو نون قوام ةا دئطنخا یدآك نسکی و ||
 هدنرخ آو هلرصف تاابو كنا ءاطسکلا ردهتسانعم یک پا دھچ ءازومل :وکس كونو یتف كنبعزعوةم
 هسک وب یراق وزرعوولب وه صف هزمهالب بت كا وكنا كلزک اطنلاو هل طی هل هزه
 ز دهتسک نالوا ولط ما نیک طنح یندت ازایضعب مال و هانعع لینوکس تااحو نی كم طابعا
 | نقف افلا ةف و وج فتت اذا لولا اطنبح الاقي كلمشېش ن اغلب رسکكناب وكن ەزمه ءاطنزح الا

 ہلیزسک ك هزم ءاگح لا اربا «دراپد صع»ورولوا ض او هزاتهکر دیکو کتنکیدیراکدبدیدرب
 لوعفنز و یلع هلي كمال ی شنا ءولطا هولخا اهتددش یاهتیکحلو دل تاکحا لقب كيا مک ۱

 تروعنالوا تاب ولوا تن قرت سفابفامآیا اضوک دفاتر است
 تو وغ الو ات زت هل يفق کز ونو یف كاداص عانصوردباحورخ ن عاب یدک تار ولو اهاک
 هدناررضقااکانکراب وصهک یر دل وش هل دمویسنک كمال وی *یفوکس کئاھنوئی رک ات لیلا ۱
 هکر ده هاب وا واذوشالتنو كچ اررىض ق اه دلت الاخ ئ دالا اخ لاقتلنو ۱

OTAكمال و یتغ کناح عا تژہاذا یفش تثلج لات و ول وارهاظ  

 رولک د هنس انعماظعاو هب هتب رضا ذا فیسلاب الحو طو لان الخ لوقت هز |هژبرمغاب
 تی عم ندوص یہود لک اول کا نزو لع"لصل اولا له واصل دابطعااذا مردنئامزئالد رت

 رومہم « هدناصا یزلکدیدقب وسلا تالحاماوهدرتنا ام نمو اه درطاذا اا ن "ناب الات االح لوقت

 اج نمی اعن ہللا اف قطا راملنِتَضف طا زدیظ راع نت هزه سد راد دوخ اما ورا ۱

 عج لا كنا نشه وابن تاک ارسکلاببلا تأ لاش قملغوح ىجا كوف ونت |
 نغطاب كنویقاضبا نیکسنلاب املا هانعم ناکسالاب .تامطا ميارا بالا نم هيلع فضة ف هلع ||
 مەخ ندننناج جو هکر د هتسک لوش ءمخا ات سوراخ ارب اكا |[

 وا لوجو افت لماجو زلف مز دراو تفل تر دهن ا یشادنرف ڭىز وسان كو 1

 انڑکاردہالامختسا سدا ا هدر تلاوات اویا تک ءانلا رولکءاجالا ییا تالش و
 | هیامتیطخ اذا ار و تحت نل تانج لاش قو ةا ل کلا وند کلو لع ءلالا

 بابلا نم اهیزتننیاء یشلا تأبخ لاقت ہتسنانغم زس |ك رک ن و کس کلا ویل اخ بقا التالف |
 ہلواول نوک کز EE وش با اه زمه كرت بلا نا الا هنس ام بج بوک ئااق لا |

 ذاا لا اتینالا ءاتخالا .تاشلا نضرال بخور طقلا تاومسلا بو هام لصف لع ءا ||
 بوش روکم ا ردنروه لوف ةر لا لث ا تام اقا را لاقب نیلا رک لا فر سسا یا

 || اذا انولخہلتٴالحل وت قمح ساب كەتا آهلباز رون نالوا لصاحندنسام بوز وس هش اطر یش اطر ۱
 | :ہب سض کان همتون ءاخەک اکو تل ہت دصو كف ید اکا تلعن غر لغاز نل تککح ||

 ۱ رمام یل وللا ا ةءالطلا رد كنار وتو اما |

 هثم نأتخا ٰیا نال تم تاسخا ای کبک تنوتدرمهاتحالا خالاوا نالا ةحتوز ۱
 حس حوت تست

 ھ0

 أح

 1 ۱ [ هاب ید مج فاکل قفل ت انکلآةعلطلا الا یلا ینانک قبا نا لب ہک اک



 أضع

- ۱ 

Af 
e سس ا 

 ن وكس كلادو یش كناح ءاد ءادحلا ییعمسا ك ہل بشر ہدنع دا ردیعسا كهل شرب دق دنب و كنهلسفرب 1

 بس

۲ 

 غ ودمر وع هکراوردق و الا ندير ده رم ءان لف كيج هسا یکرصمو لکم

 3 | تث ا ہجر واری ریڈ “ولا راكب اغ یا هی نہ ٰیلعانط یأءاج)اقب ||

 4 | دکور کلا لا بوق لو اسکات

 1 | باد ه | هبتأدحلاقی هانعبدیدشبتو یمض كيجوبهتضف *رعکلا نمالوزج انتخہاعلوم

 ۱ : مہلوفەنمو ینعوهنعلم رولکءادح یی هنس اضهربکش ومشوقیراکذید قلیجلا دلا غو ۱

 ۲ ریز ودذاشنکلو ردیبهردصمی و ئ7 نسب ما ءاتلا هننانعمتدحا
 ضر ج ردشاک سابق فالسخ هک ار نیم! د لکل عفهردصم هد لف لمف کرد وار

 ونک «ءاجالا ہنس انعم ء رد ساهل ر سک کوچ لا ةلحا وا لا اتو از )شر دشعاوا

 ۱ | نو هیلهنزرطضاو های اذکل هام ارولک هدهنس انعم قالق طض مو تج یذلا هند لعن الو

 1 1 ه دنا روب زمور د هرکس نالوا لصتم هی هک وا ندکجنا بوقرعو بوور دع لا كام شل
 1 [تلذناکول لاقب ہنساظم بارش هنن نلیتحا جا ودتاک ندنردق مدع ءان هنغدد لوا یکیلبا
 1 | لا لای هادی بش تا ارشلاو مات طلا قیا ہعفلامی جاو یل اف

 3 ۳ الا (٭ اطا لصف ) فلمینانلاقورشلا والا موعداذاردذوخ قدك وقا اه آ اھو

 ۶ تلجلک لا تابساو ببسلنم موج ءاحالا هتک نالوا یحاضمو ینبشن مكہ اشداب نینهل اب

 1 ۱ را تک بده تاز ورم اسب انس ءانکلات اتا لوفت كکونغاعض

 1 هلبعض كناته بدهو تاسربد هل سا اسان رب شهباب توکو نغاعص ید

 3 اتکا TE یوا قمع نوک باپ نرم ری

 7 ءال اركب ةأدظا ِبصقوةبصة لمرولکءادخ یت ہلوا یزغا ۳2 زاقلوشلادلاوءالا

 3 1 ۱ ادنفرح عف ردشملوا مخر ندان :[دحتهدما_قعو ءادخ یدتا تیکسل نا ةقدن رو هحأدح

 1 [ءادحیدتنا قرشو هلبصف کئاحراربد ءادح ادح هماعو رولوا كم دتیارذح,ا دحاب بولوا فوذخ

 11 9 قعشیاب نتضفلا ادا ةتفرصاذا لالا تاسلا نماەدح؟یٹلا تأدحلودن ك ا فرص
 ۴ ۱ رولکهدهنس اعم ترضذ وتعفشو هنسا غم قم صو هب تقذلاذا عبارلا بابلا نمناکلاب تثدح

 , أ هیلعتجر هبلاو هبلع تئدح وهیلاتأط یا هبلا تئدحلاش یلاوا لعب یناشاو یاب لود والاذیدعتو

 2 ۱ | نتبروکیکوصهدارصص هک مزسوکم فرم عب كجا عفر هنر ںاربسن,دھعلاي را هزرصد و

 4 ۲ اا ةر اذاتلا لا ب الا نم آرا صخحعل ا بار سان >لاش هر ولوا ره اظ»دهنست

 ]| اهتقسواممج یا لبالا تأ زا وت كءروس بودبامچیبهودیاز نوکسب مرا نمهالبهوزح
 5 |ەب تبصااذا ثلاسنلا بابلانماشح مہسلا لج را تأشح لاق قمروا هلفواهشرافلنهننکرب *شخطا
 ۱ ثلاشلا باسملا نهامهنیلکو اہتعضا اذا لا تاش لوقت ر ولک هد هنسانعمتعماحو فوج

 الا رم تأصحلوق قغاقهیوص اصلا رولک * شابصلا یج ملک اقملار کیا ءاشعا
 زا تب الا اذا نیللان نیس اضس شن قلوط هلبا دوس یتسروفدوخا: را كن الغواو تسوراذا
 ۵ ا ۔اذٰ ابا صح لات ىكردلا نم علا ج ورخر ولك« د هنس انعم كمال و ٹلاسللا بالا نمامهو
 _ | قفردنلکلابیدوا صحا هتوریایربغتأصحالاةت قمردناقەیاوصەلیرسک ك هره ءاصحالا
 هک دنا لوشلعفمنزو یل ٥م ارسکب ًاضحلا مالو اهنرعسیا رانا ت اطح لاف
 | طقساتیمشود طلا ردوا قلف ادبر پردا یری لالا ا

 ss هیزیا ماس اطح لاش ی خاص شوفو هنعرمصیا ضورالاهب تّأطحلافن هنس اتسم

 r سس ہے
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 یوم



 ءابلادی دشنو ماضی الا ہنسانعمخاروس نبا ہل وکس كناحو هم كه سو ہرح نم 3 ة رح هیلع جرخیا دوسالاهیلعآبجاقبریدهدهفمقیچندننبا الو ردهنسانعمقلافوریک |"

۱ ۹ 

 هل هل مس نیسو هلرع تنههچءانسونخ و هنعتساخ دا! وبجو بج لجرلا نعت أج لا قنرواک |

 هنسا نعم تر وع هدة ارم کت ترک زو یل لری د ترج بودیالرت نس ءزمه ہکرولوا٭اکەنسانعم
 بالا نم دملا ة ارج لحرااورجلاقن هنموهنسانعممادقمرد اہم لیعفلا نزو ىلع 'یزےلا زرد ةر ||

 دن رها ایماردصممدقلا نوکیا ىلع مادقالادنع ىرج ىا مدغملا یرجوهلافب و نما ۱ ۱
 قلوا"یرج ءاوتجالاو هلدیدشتویمضكناروهلنتعف وارا و اید یرح دب قا نو ىلع
 رسض ىا شلا تر جلاسفب كلوب مخمااب ءرطا هبلع ترج اوز جت ىح نالف ىلع کن ارج لوقت
 مطب ءرطا ہبتیفنکا یا ثلاسالا بابلانمآرج یشلابتآرجلاقب كمي افنکاو رج هتلعجو
 الا نع بطرابلبالا تأ ج لاقب كممگاوص بودیا تعانق هلفلع هودو ىج ءارجالا ضعب ملا
 هترحلاو ةرمهلارسکب ءازجالا اضیثلاشا بابلا نم یدتبا تعانق ندم عا وص لفلع هود عو |

 مدرب وتعا_نقهفلع ۾ ہود نعد امن أن جواسہ ناز جا لاغب كمردتبا تيافكض ةب فلا نو ىلع | ٠
 یکی دلک هنسانعم تیافکت ضف یا ترج یف ذغل ةاش كنع تاز جالا ةر ولك هذهنس انعهاضقنانجاو
 اباصن هل تلعح هنر جا لاقب ار ولکی سد هنساضمكمر و باصن و ینافکی ای شلاق ابا لاقت یک
 هل تف نىم را هيض کلیم ارا هليعف لم ار ا رولکح هدهنسانهم كمر واتغو

 ارح وأرحم و نالف ارحم كنعتآررجا لاذب رولکهنسا نعم كمري وانغ ہلبعض كيم كلذك 2 لاو ||
 دن رو ىلا تأ جا لاقب كعاافتکا یر او ہازتج الا هانغمكنع تبنغا یا هنر جو الف
 هنس انعع شفر دهتس دودراک د تسد اص كل هنسنرزکب اک اول رب وكغا را ,هبتفتک اذا
 تنی اجماج بویلغب روسان لان دلع ترک “سا ردیعس!تالحررب یا لا نوکسو مباع ءزجو
 هتم عسا ةعرطانزو ىلع هاسا . تلصاذاثلاشا بابلا نمأنج انت للا نمو نآس لاش |

 هل د دشنویمض كنشو هل نتف وشمل ا هنسانعم فطعلا سب قلحشر وسان ی واكلراوطو
 ها ا ًاونصت تاشعتلاش رولوالصاحندماعطتلقنهکتمرکک ةبرلانزو ىلع هتل او
 لاعف لیعوهیعصالالاقاهانععدلاورجطامضب ءاشحلا هنسانعم كمرككر دما ةا نزو ىلع أ
 ندسهدایزقع وقندنرب كروب جورا نزو یلع ءوشجلا راودلاولاوبلا و ساطعلا باب نمناک

 عرفوا نزح نم كلا تضهناذا تلا كا بانان اوج یشن تا لات نو اا اپ |
 كمدشود قفاومربر هب هنسکر ءاشتجالا وجرخیا دلب نمموقلاًاشجلاقب كاج ورخ وشو ||

 سوق یابند هلبنوکس كننشو یم یج شخ ا کففاوب ما ذااسهنأشنج اودالسبلااشتحالوقت ||
 ءافطا .رولواندسایراکدز ودیابهکر دفیفخ یاصعلوشیدتیارایضعب ہنساسعم فیفخ ||

 یلاعت ها لاف ر ولک هد هنساضعلطاب و روغارب هرشطلبس هک ب وجر وچ لوش فلالادعو ملا مطب ١
 دیزاو یذقلایراذاءاسضج یداولا اغج لاش ینا فک حلا: الطابق ءان نہ ذی د نام ا

 تاج لاق كکود یبەلسن نالواہدنح_ا بوک [یتموحو ناستبلغلادنعاھدنز تمراذازدقلااذكو |
 ذلو آغا یهفیهرودق !وفجاف دا ف یذلااماو اهنآفجا لقنالواہیفافت صفا منام اذا رد قا
 كنءزمه ءافجالا ثلا لا باسملا ن» هاکو هتعرصاذالح را تأفج لوقت :كمرشود ی هنسکربو

 ٹافتجاذوقن نمرابوق ی هنسنوهلپرسکک لانوكنهزمه ءافتحالا فا ین هغلقمآف که ی سک ||

 | تصاش قار داب ذعرطالنم آرا هنسانعمدارج هکر کج “الا هنسانعمناجهنسکققروف ||

 ٴیسلا ىلع لجرا انج لا كمشود نیوقیزوپ هنیرزوا تن هنر اتا هتیمروهشتفذآ شا |
 هنسک نالوازروکمرکالا نزو ىلع ًانجالا هانعم نانا ءلالا دیلعبکااذ'ثلاثلا بالا نما
 هلو عر

 ًافح



١ ۱ 

 ۳ ةءالا هب هنلنفاذا لتقل لتاعلاتأب الاش ر PITTS 7 وک

 ۱ الهی ولو نوکسهاسیلها لر اربز زرد تماب و بهخاکنندیوب یکۂءامرذلزڑمتعاملا
 1 ردییکواوس بدم كفلا وهنیتقف هوا هتسانعم ماکت ااه زبد ها هک ولواهاکورولودنوکش
 ناس! اواو اتنا مھرحفا ثیدسخا قو لا فک تناک ادانالف مدل ءا اون الو مدل یت عمو اظفل

 ۳ > اون ویتیا دحاو وام انک لاقب ژریدیتدهبولساءاوبو اولواقتنز و یلعاوتو اب ۱
 هنمو هب لتفاذا هبخاضب لجرا ءان لاق قفل والتقنوعشادلوب ییشکهلنوکس الواوویفف كناب ولا
 ۳ زی لن نم نڪ یا وب لاقت و یرخالاب مدح | تلتف نا شامه لکی راز تو لوق
 تضادات صد نسزا تاب لاعب قعوطسنالوخدلالش ءوهلاو دم الب نیتکعلات
 | | یال ته بالاقیاکهلتاهباملاش رولکهدنس انعم كار داو تناطف ءاسهبیدنا تیکسا نا مالا
 ۱ | لاشب وواوا سنا هی هنسکنخاصیب ودنک هکر دهقان ل وش هل دم تفلاویضت كلاب ءااہبا دیو
 1 یجسفءايلال را یھب ن موف نسا نه ءاہلاام او وېل نموہف بلاحاب تنا دق تناکا ذا ایذقان
 ا ی ی هنس انعمییوق شما لتعلاق

 دمال 2 الا مان انلحنولاسقت هنسکیلب وسقوح قباتہدنمالکلاضعاحلا نزو ىلع ءان اتا
 ۱ ,gla يتلا كلكتدخدلنبتصف ًاعتلا ملکئاذاءاتلا ینددزب یا انت هی لاق کل پو یو چ
 ]| تطفوهتقا فا !وتدلبا ثآنتلوفتقلوا ےتنلوخدلا نزو لع ءونتلا بضغودتحا عبازا
 أ هتل تل هاش هیج كتان لب دب دشن دشتكيوتویمضكنان ءاتتلا قلا ناسا ثلاثا بالا نم

 | وصف ٭ود ةلززانزَو یلع انآ شا (هاشالصف) هنسافعم قلوا قمر د٭ادماورنسکلاب
 1 ھن دموقلا نعت الا ز ولکهدهنسانعم عفدواهتی و ایا[ الوقت قمر

 ۱ لاعفالا باب نم ةءاالا: نه یا هنم تا أنفا الف تبع لاب ق٣ا تيه ل زارا تو لع والا
 3 || یننالزا هدنز وص هکی سافعكمدآرا هی كلا دو كنا ودنا ہہدنیمریا ةا هسب اف
 || ددتانال واہدنفا طا همی دشارلپضغت ردید سهم كمدآ راەودنثیدتازاہظعب ردەدنس٭آل زم
 | كسردہالامغتساہلراواو كسلفحون وتفناف انك ردپا لامعتسا ہللا همه كسلفم وضم نوا دکن
 لاش لع ءافلادیدشنو اسلا عضب ءافثلا ی یخ یا المن طن ل اب هنا تق اج نخ اا
 از ةلبتوکس كيمو ی كنن منا لا راب دید ر دیم تار وارایضقب ردنابلا +81 وا قلا
 | نفوابشان و و دهنشاستعم برج ا نقف ید و سل مهتم مطا م فلات الاش ,ٹمردہ ماسعط
 ]| لاق ول کم هد هنس انعم ك ادب ر ب وسکیکمتاو ھتحرش یا هسآر تأملافرولکهدهتسانضم ||

 ]| نینکو کی کو نوف دهدهلانزولع نی امت 7 وتو ( مل لضف) هنر یا لاتا رو تأغاا

 ۱ ا ا ںیم میم اج أآ لا یم لوٹ وج لردم |كفلاو یف كج یہ هی اذا
 ١ ۴ قید است نصاب الا ىلع ر د قی یبا ب برنا انوعداذا ل بالام ت اج اج

 ۳ب یی بام یدین رٹ هاب هیت حا نولک یی خد یدنلوا نیبلت
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۱ 
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 ناچ
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۴٤ 
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 اج یدخا جلد ہزنم كاذکمقفو ةعقف و مقف لس ی هايف کن اولی كی اسلا
 اب اوکندهن نفر زادژنم نالوا یک ضا بی هعقف و یک ہابس اکو نالوا یکی زمہ

EENا ۱ مرالا ایا لاغب قلوا نوجه رسک كه اک ءاخ الا  

 یا ر واک د هنس انهم نع اص یک نیدا لوا رہ اظ یال صو سلوا ق وج ی ژن قعد امن اک تراک

 | دا ناو له هان رب قوختی تنم اصلا زہ اهلصاو یرادقفاسا نمنمهالب تبدا

 | قاند وك وينر نمو خا "وبلا نبات موز فر کوا یراکدسکش دا «دنرزواءارایسعمشب
 و او شمس نند نۇ م نیعتآبحلاق

E ax ana vk n e oیت دت سچ تتت.تتسسچژڈڈپچپژچوپوگو]و.طس]  یہچہچہسًس ست وو مس وسو  



۹ 
 ج 7

 اتلاسیاهضرم نمانرابنالف جا لاعب هنس نالوا لاس ندبضر ره و یشیدارب یر بلا ردلاءزمه نمھ| ۱

 لاس قلث یر ندنبد ین وبدمو ضرلان هل ربا لاقب قلقوبانیهتسخ هابرسک کن زمہ ہازالا |
 الا دره ار لاعب , هنسانعمقلق رب كاذکهلیرسک, كارو یخ كنان مبتلا ہیلع ابنا || ۱
 ءضف ك نارو یبض كلاب ًابلا هدننیح دیص وا یتیدلوا نکا شك داینص هلن وکسستنادویم كباب |

 سنا اسوامرخ هنا كن آ هکر دنبجلوش ةربصو ربصو ةربص ثم نشا نعم یڑوادایص یب ار |
 كنا الا اذک نه تأربت لاقب قلوایربهب دیدشنویرس ڪڪ كارو ہن یک رو
 كار اعم لر دصم هال عم الو ینٹیالەنمالخوەنمازبانا لاقب  هنسک نالوا یر ہم ر

 هاعع هلبرسک كنار و یی کلا "یربلا رمعلا نمی مهسا سس أ

 :كفلاویرسک اب ءاربلا یجب كثير ءاهفلاک ..هازبلا.تمچو تتن ىلخودنم یر تاقاذف |
 ءاب ریالا بالا .فارشاو فی شکر دیعج كثب رب تاذک ءارالا ءاربالا مارکو رکک وج زو کلین | ۱
 7 زولکییج اباربلاوتاترملا یوم كثیرب ةئبربلا ءابصناو بیصنکر دیعج كير كلذ لش | 1

 رش یکی هلبقف تن ءنمهو ك نارو یفض كم را ةآرالا باجوه هنسک نالوا یو هلی كنا |

 هزمه ءارتسالا راربدید هغلربان دننزوعراو هتفرافیا یک رش تآرابلاش قربا ندنربیر | .
 ۱ را تربت ز ولکدهنسا بعمل افلطم و لب نفیدلوایرایجز كن هنزاج هلي رنک ا
 ہلا ی ضهدینانو یخ هدل وا كانبس و گلاب ءوسل ءوسل وآسلا + والا ع شا شاظلاو لدنعامتأریتساو |
 هلیضف كنا ءوسبلا مہا او کلا سنا بابلا نما وو اسب تنسب و اسب لج باس لافب ققوط سا |
 یاسا لاقب كا مارەپ ہنشنؤپ یب هتسکر لب ر فک زمه ءاےبالا اہبالا ی منم ند ەلغاص زكر دق ۱

 سعات تالا نم ك طب لاض يضيق كئعرس كنلک (هلبعص كنا ءقطبلا .ه«تئسفنالف ||
 كيًاطب املوقنو,تیطن|لقت ال و * رم تا تابلو كلك کلب یسک ك: هزمه ءاطبالا ||

 اب ك ناب نآطب ككادغ جك ءاطبسالا ادیب وب هدنحتدلداک ےک ن دن نمی كل اطبامو ||
 مک بج هیمورخ كنانعب عو رخ ناب رول والامعتسا نوا تل هد وطب هکر دەلکرب ||
 تلالا تابلا ہا قا ا اکہ لاق قلوازآ ی دوس كنهقان هل وک تفکیک كالا یدلوا ||

 | زی دوس ہلیزسکك فاکو یف ك ناب لِكِلا :*سماسحلا بابلا نم وکی تو تلق لعقلا تمض اذا |
 || ملات هنسانعم هنیکب ہل رسک كفاکویعث كنانكلذک کیلا یجب رسک کلب ءاکبلآ مقاننالوا ||

 یا هللا نم بضغبا وب وان هللا لاق تاب وچ هلن وکسكواوو صف كند مولا وچن ۱
KOE |شایا هقحرابلاق رولکهنسانعهرا فاو لوالا بابلا شآوبوبیدمانءباذکو مهبلع  

 لایت : هالفا ذکر اقلام رواکهدهنسابنم»تاهدو زالوا ەد ەل رونلوارک دهد هیلعاماد :وبو ||

 هکر دوبنانلوا هفندنلوهةالفلا كن خو ور دارك یاداشت ال قو بهذتیهالف |
 قال لمت یال تالا نمى وا ولا یجحتقو یواو هناللمًتدیفو هلو او اج كلکی تر ندینا ساب | 1

 رود ید هر یفیدنابءودو هل بم یشحو مو رار د هموهل زم ہلردم کك خلا یض كن و کلیم ةءا 1

ORE REN 1كواوو یف كنا تو سلا: وو  

 كنهنسکر و هو هلتکمو اجه یا ال زس هلو وال زم لزا تالاق: قارما تر وبل ر

 هلا هلم ېم نیس ددسن و هو هتد دس یا هوس جزا تاو لای م ین یار قرا ا کرا
 اس هنختایا هءاتنسالاقب ق وطل زم ہلیرسک لہ زمہ .ةءامتسالا زازدفغقل رغ وط ق ەنسنرب

le ۱ ۱ردهتسانعملاخ همانا زور وم لپ نکل ةشبلا و  

 ست ےہ ہءابالا ETE سی ۲ 1

 هعاشتحاراو ہمعوا لا تحرااذا هلام نالف یلص تأنا او اهل سیل اهتددریا لبالاتابالا
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 ہے

 دنا 1
8 
- 
2 

 ف



 3 ا

 E رها اه جت یا ڪاھ زب ی باب خا 1 ۱۳۹ ۱
 3 یو RT عم ٥۵ن ان ہلضف تان نم ۃلالا ,( تالا لصف 5

 رخ ریه یی ضامن 5
 داد 2 هو فتا ایکس امن سم قا هلنرومر ا( ا
 اچ یکپ لدی مف نو یل نیلا ایل هاتف ھال | جا
 kei مته ما, نوچ جانو نع روند نوبت اةن سو ولرم یس || ءاا
 تف 5 STIRAN لا :ںسجاغا عازب با

 ہاتافاذا سلا كا لقب كجد نولبلوا!دفاكس من باب ۃالس نو |
 e انحم لاعرابضمہ رت اندی لص اهلی وکس کن بہو یم کز هو ||
 ناجا ےک ذو نامی مر نا 3

 ًاتلاغب هم ظعلتفاقا قسط |
THEIR NET 

 امج هود شا تا دپ همنا ر نوک كز لشق لا ڈو
 كو نئ یو :EE بلاد یا صف لو نو ءا دتا تاعا داؤ اد, لو ھت
 2 یی ۱ قلعے هادی لاتین زک قلخ ناولک ۰ رل نسب انچ

 بوم هواوی یج هجا

 تن بال دیر لم هو كچ هلی
 دمحم یس نہ شود هر ۱
 هی اما در وکلا دان ربع لبى رنا ىا یل قدا ال [

 راد ترول اختم نامدہمر واوا نک ایم باھ من

 eR زا + لا لوالوا یا ك لدربغ يليق دید بو دیو ول لاو لا ۱
 جا ادا لقب امام هم فل او یت كام مءاتنیلا قاشان لوا ندیرتغ |
 ا 2 ٠" الف یا نی نم عیدہ ما بیا ندو یل ؛یدیلا,هربغو یزا'ف نخ لاق |

 ن خعو سپخ ید ج رح تیببسخ ترب د ید یف یی درا مالتسملا !لهاو ||
 ی یی ھا لزبدیخد. یابی وم

 2 م نمو اال ود نایب ےک ام ییا تیعبالو ینهیامنالف لا اشا ۱
 ںی یالا لمم دەك چمران تازشا || انب

 ۱ 7 ہن اس لو را تأمین نیر نوک یار فا
 دیدیا تا بابلا نہ لکلاو ھآزھ كبت او لقب مان ۴ذ ین لب ا

 وا رب الا تفو له هر ج سی ی
 وبا بهر وک سض كنار و نج کالا ملا غرا جا بالن بوی بل یو 5
 ۱ نام جم قوا انکار نکس خب فرلا ار ضر ا مٹا

 لا ر قله از لاق PIPERS ہ
 ردن لا: قرواہم اتا ید یا رو

 ۱ 2 ناپ انا جسد دکج در دیم تموم ر رای طش ورا دود || اد

 ا ۴
 مینا 5 دنا یک كرز یت سزمخ نو ان تز ڪڪ کز اکو :زیوا |

 ۷ ےس



 در ڈو شب را٦

= 

 ۱ rT امانا ماا ونو 1۹
 فر ەد ەل تردؤ یک یراکشالنا کس ہل SEP و 7

 ۱ رد یر اخیر و نان یو یراکسیرب و لانسکی رب ر دشا براو کن ام دوام ین وا مومن الو
 | مجبهززواینزولاعف هکر دوب در طم سایر شا نو للعف یاس

 نوسلو|نیفلتخهلرتکحنوساواماللاو ءاغل موجصتلرکن نولو مالا: 11-7
 نو نکس اب ین اهداف تسنیم فلورحردغملوارابتخاهموقز مدفیض یو« اق مج كو مو لهر دو فام رفع
 ہابچءلادبج ز وتو مجد هژزاوا نزول عفو یکتا ما هلیمر سس کا

 نو ادای برس بن قوکت تو تار نس رس زرد 1

 زن لب واورلتفص نالوا هرزوا قز و لبو هلي دب دشت كنبعو یف كنار
 یراج ماف ا یار یک رل کک اون ا ا رز تا یکی لاو ها

 | قزولیلاعف ردراوش ازادم رخ من عا رلوشاما ۳۳ را
 ۱ ول دیس جیم رک اص م4 رم

 | دنوسو زا حر نداوسا فیرح کی یدلوا ےس سا ۱ یکم یی تحت و تك ویا زدند نرم ایا

mgr rary ا صد رد 

 ۱ خا ما )ات ۱ او ہلا قو ام

eوات خت ناف چ ا ویک مون  
 هک وا مولعم ایفل! فال جت یے تءاج لا وجا یک بد کار ا ال
 جارج وج هم iret یدنکو

 یعججتالطابدکو لاسءدنمجب یاب یک ظاباو دبا رک قلواییجج ۱

  iA O“طس روم سس سوت ۲
 : ہدالصقم حابنو ار کمک ضبط ہم ا دز ر ۱

 اوا  eقنشملصارھ بولیقرظن ہظافلاربقفغد عو كلذ لعءانب زد نوا تر

 زالوا هنم  ar etهک انردش | تراش اهلخمسهدروطس یاا دخل لع هی ەقتش مع و

 یربیفت كد جرفرهکه وا مولموشوماو لوس لمس لوصو دب کناناوادارفهدآ قد ید
 مو ہے عم با : کی

 ۳9 6 کک ا تی

 رودعمہکردذیما ین دنلوا نضرعتهبمرهاظروماوردشم املوآاغتل نا دن متن اطفال تن
 بل اوحرلادیا و باس یخ ارفع ان تل

۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 



 اس

 [پ--پ-

  TTTو زاوا | ١

 هه رک هل رتسک نانافرونلوا مچ  EEEات شن لفن رش
 | یر هم یل ضر یا زشت یو دمو

  || ۱وڈ ووا روز وازوب رمن زود هدشابوهدب واو ص قانو یک ادشاودادشهلادیدش
 || زا ۳ ۰ هر ونلوا مج هرزوآ ی زولاعف هدّیاب و هدب واو فو ا او یک اتغا ہللا نغو

 || وتو غاز دف وبا لو مه لیعفو یک لاوط ۱
tn ]یزاسا هلبارتسا یدلکد دهرزوا قزوالاعفو یک یز 
 | رو هلس قیاف مج لبمط كنیعو یضف كنك ننزو لو فو رد تاج رج و نوش ره 1

 || ضقانامآ یکدعو هدا دلا دوع تالذک هلنبتضرواکهرزوا نزولتسف یزنکمجنرولک
 || دک کلو یدنا قدلاوا مجهلنونهلباواو يح كنو هجر کک ءادعاهلاو دع رولک هرزوا یترولاعفا

 | و راغ تشات نیلا یدنلوا مج ہرزوا نزو لا صفا نیفلواهدننکحم اما هلنامجت ۳
 | ا رولو زو قزولئاف+دنورولواءاکو یک ص هراروبص ہلئبت ر وشلوا عج هرزوانزولعف

 ل وعفو 5: ضار دن شا سر اور دوو ی لاو 1

 را بع حفل رکهلنرعر سک کر کی يج كنس ہخیض ل عاف زاسملوا عج هلم اسم ۱

ET زوِد یخ لیعاوفرولوا٭اکو ابار توا | 
 | قلا نکن اس فدا تىزراق ژدزاک منم کاو هل سکو هلع لب افرواکیتندهرزوا 1

 | نر ل هح هللهاج ہلدی دشنو یف كنیعو یمض كنافرونلوا مجهرزوا یزذ ۶
  | ۱دوننزامج ین د ہززوا ی ةزەلمفو یک اہ ہللہاجور اغکهلہار فا لبدیدشز كنبعو یم كلافرونلؤا ||

 | ناضا زض ۰ و مچ هدهرزوا یزوۃاضقو یکه قسف هلفساف هل يخف كنیغو كناف ۱

E. دوا عج هد روا نازو لدفو رد و لصختدم الا لام عج هلوقموو هدنعج كنبضاق | 
 || نني یک افر اک هاد هزز و| یزو ءال مذ وهن ساغم هود شراب نسوزآ یک لز هلزا 1۰

 ایعشهلنارغاشا  ORIناش للاخ اھل بوی

 ھاظ واک او زور ضویک ب “ہابحاضو یکم نہا ان ابر نک نفر واکهدهرزوآیتزو
 مجد سی هرژوا زو لو غف یرددصم هک رولواهدر لوشوو یکدوہش
 ملا زدن هل ضااح و یک اوفدلر ادم اف ۵2 دن 7 دوخاب الا 9ئ أوأ اه دنس هخیصلعاو

 مچا وزوا یزو لعافا س ایف2 د مسا نالوا« ددنزو لهذا هک لوا مولعم نیعلاورمع
  | ۱اما هفتا یک عباصاهلعبصا رد از ولاخید تقو ینبهاواروسکم ہرن ہو یک لداطا

rer ارجو یکرجلبازجا ہا: وکس كنبعو یم كافر وناو اعجب ارزو یزو | 
 كنفوف مو ىك نال از هلنوکس كنبعو یمض كنافرونلوا مججهدورزوا رو نالعفورولکهرزوا |] .
  ۱قعافا هلوا نوصلیصنرک لعفاو ورتواندففهلا طفت لعفا رداکد زن اح یجج هلن ان هلغلا و هلنون هلواو ||

  ۱غی ف افن ہلوا ی درد هک الغلا: اقغلالاثن ولا یکن ولضفا هلل ضافاروناوا مچ هرزوا یزو نول وفاو

۲ e یہ HESRETE RN چیمہ ۱ 

 | و وا یذلا یک اطع هلا یتطع اہلی سک اف ردیف درو کی واعف
 1 طاق ز لکه زوى هنیص ع وج یاهتنم یج كن ان ناشاوا نک د "ناتدنژللا ثونلاو
 انهم در در واج یراکدیذ د روف ناحرس یک نبحارس ؛ نا د ب :اطلسعو

 1 یم یس ےن تیز الرا یکی کم نا

 ےہ

 توجہ یے مج ےہ -

e AS EKÊ 



 ۱ برا ناو نکنه اف ایناز وا[
 یک ض ءلیاەیارق دو یک بو مو و دن مه منایا

 یلاعف هاددلک صعبه اتو هللا مدن ومو هل نونوواو هدنرکین سش ہم ںیہن
 یازده زد هر نیک لبه هلن هبع نمک افر داناو هاو کلک ید

 او قوا مولا نیما نوک والك سما نا تنم ا ۱
 یر ضایع یک ایفا زر نصر غل رک دن رکماا

SRE TE :ادنی رغ كركه دنګ )رک ر دردانەداٹش  

 | لاک | کدام ول نایت لا مست

 | ادق لبر سک كنم ار ولکهوزوا ذو ایف لٹ ناملاو ام لایق یوم
 | کا هلی كنیخو كناف نولکیند هرز وا نزولعف هکر ولوا اکو وجود طم سابق ېچ

 | یکم ق الشاق هلبضف كنبعویرسکتافرولک هد ەتبارز وا یو لعفو ہل ذعم هش 11

 | ی کک و اب هقانو بت هلی هشخ هلن نوک تنیعو یعط كن روکش ۱
 | هدلنفمکع هرزواقلوا یلصادوخابہرزوا قوا یر تاناکسااب ردزت يا

 | كاف ر ولك« رزوا نزولعف ىج خدكنانبوبنیعلارمسکو ءافل مہا لعاب ا
 | تو راکت هان هلک دمو ق ام و یک بس ین ف :
 | نزول عف نج ید كبوت ناملا حو ءافلا صف هلنعغلا بان .هنش اہل ود نا هل

 ناۋا قفهلانییج هلبدحاوو و یک ضبا هم هع خو یخ کلا ۱

 ٰیدزاموارکد تی7
ti INE:یھ كنافهدعسا نالوا هزروا نرو لامصفە تك  

 یزرکعج یکه نمزا ها مک
 برا میش نت و
 eem AKS اقر

 هلءفا نج كغعاض مو یک جو هرجا هل راج هلبنوکس كنیعو ی
 هلازغ هلی شکن افرولکیتتدهوزوا یترو نالسفارولواەاکو یک a چر

 | اما عصلا 7 یک یار نو رک ززوا ینزو هلعفا یجب رز یک

 ۱ | یکم هاقف یو تاون عجمەرزوا ینروباالعق هلیڪ
 ۱ ,لفز هتسانعمتنآ ركوب یک ایج الا اوج نو نیک ت ناز ۈلک« دهر وا رولاعفو

 | هلنبتضر واک لعف لير ناف ىج خد كن ولاعفو شرر

 ۱ درج یس
 .| 2خ ہلا و لصفو رپ هقنر عج ینا کو ر ددنهچرکآ ی

RIPPIN۱  

 | یک اه ناب جا نابع كناف هدیاپو هلینوکس كنبعو ۱
 ۱ مافی زاهد رتسک كنبعو یخ كام دودکش رزوا قر هلعفا ۱
 )دینی دا میت تا دس تیس یدین ۱

 هد ایه وا روس وه طعم تک یہںیہج 5



ê 

 آد دخ کسا هدنرغ كفعا ذمل ومف نکلو هبا یبضهدنامویرمسک اف دلوا رولکهرزوا یو لویف
 ۲ | رولک ہر زوا نزونالعفنزک, عج كفوجاویک فافخ هافخر دریک |لاعفهدفعاضمو یک وربهلحرپ
 ۲ [دونوامجرز وا ینزولاعفا نيمه لف هدتفصاما ةفصلا ةفصلا یکنادیع هبادوع ہل رنک اف طقف

 ۱ هکر دوب بلاغ هک لوا مولسعم نیتشغلاب لمقلا بان یکی نیدنلوا عج هرزوا فزورارحاوللمرح
 | یک اوت هلجانولاجا هلبالج رولکهرزوا یتزولاعفا یلف عجج«دنفوجاو هرزه ی خد انبوب
 lla فتف هلکہرزوا قرولعفا ج هکر دوب سایف فسلوا ءاترمغب ٹن وملعف 7 ردیورم ندسوو

 ۱ ہلواد طم شايق هک, دلاقهدنف وہ هسر ولو ا ځد كنو مر دد اش كلک ل عفا ی ج كنس هفیصلعفیدتا

 || ہدزغكفوحا رولكلوعفەللاعذ ینزنکم جو یدزغد مادفاومدقو ءاحراویریدبلوا سایقرک او
 u !ارکد وقر اجبار حرار الیفهدایزیخد ءاتن وګادیک ات ییجیاضمهکرولوا اکو ر دزک ا لاعفو
 | هکر ولوهاکویک+ ناصت هج ان هاکهرزواینزونالعف هکر دوبسایفهدنب گا عج كفوجااما یک روکد

 || نوح تلعفر جردلوعف یلصا كننزو لعفرلیضەب یکرودلبارادہل:تم سر ولکی ند هرزوا یزو لعق
 1 | يکدافا هلنف ردشم کی ریغندننزو اعفاهدننزکو هدنتلق حج كفعاضمو ر ردراشع دردنلوالمف

 ۱ | یرولاعفو لاطد هلال طد رونلوامجهرروا نرو لاعفا اد صاف رسل هنس انعم یادو جاغا

 تک لاف رونلوا عج هد هرزوا ینزونالعفو یکن اسح هلنسح هلرمسک كناف رونلوا عج هرزوا

 Eg دەلبارک ذ هلي كنار ونلوا عج هد هرزوا ینزونالعفو یکن اوخاہلخا
 دی لعفلا باب ہنسانعمولشاب هیروا یک ف صن هلفصا لت  رونوا عج هدهرزوا

 اک دافا ہاراذضفردکاک ہرزوا ینزو لاعفا لبصا دنت کاج جوەدنئلقعج یخد کان وا هک بلوا یخ
 || هرزوا یزولاعف وهنساسنهمسک انیکداکناهلرا دکتر ی هرزوا رول اعفا هدتفصاما.دفص)ا
 دوش ہنر ول وا مچبهدهرزوا ینزو لعفو ماست ہلی رسک ناف ونلوا عج یخد

 :ناتنلوارکدوہ یک مز هلنمز هلیرصلغلاو ینوکس كنیعو یف كناف رونلوا عج هرزوا
 فو یکی رم اض ره هل وا! ىج ڭىيمزىەز نکرد وبیهاطاما ردناتنلوا فن بهم

 | عضو ءافلاخغا لعفلا باب یکی اجوهلعجو ہلی مصف كفلا و یف كناف رونلوا مججیخدهرزوا نرو
 ۱ نوار یلواواک یکن را باز جت ردکلک هرزوا یزو لاسعفا لص ادا نوی نعل ||

 لوامج هرروا ینزولاعفا هدنفصاما تینا یکلاجر ہلا لج ر هلبمسک ك نافر ولكى خد

 - ہداب و یرضن دمی وەنسانعم عاش یل کد ات هلی دو هنس انعم قلاب وا یک طظ اغا
 ۂزو لان هذا ہدنتزاکو هد تلف ل صا یخد ہدنوب نیملامغ ءاغلا کپ فلا پ لععلا باب رشک |

 ۱ | هدضاروع ک رزوا ینزولوعف هدننر کو لعفا هدنتلق رولواهاک و یب ؟بانعاهلنع ندکلک ||
 ءافلارتسکپ لعفلا باب لینوکس كمال دنفل خد علض هکه نس اسنعموکیآ هدنمچب كل یک ع ول

 لاتعفلا باب :یکلاباهبالبا ردکلکهرزوا قزولاعف | لضاهدننزکو هړنتلف عج حد كوپ نیعلاو
 کت. مع ملک کاخ و کک ر روا دو التف لم ا ید بایفونما نفر ان ضب |
 از ولاضو ر د نکن که کا اک تای شوق سنجیپ یک نادربم لب اھ
 تو مر هکهدنمچچلب رو كيطر یکع ا ر هلا طرا رواکیخد ہرزوا
 | هلفنع تو لکەرزوا ینزولاعفا ینزکو یلف مجن خد كنوپنیعلاو ءافلا مطب لعفلا باب هغوطهدعیر
 || بانجاهلنج رولک هرزوا ینرولاعفا تانک ییجكنروتانلوا و دانا دیصلا یکاف افا
 ۱ ۱ | بصری وبهسلواثن "وماما ردهجرب دفن ینیدلوا رک ذم درج یال دن رضراناناوا ,صرلنانوارک د ذو 1

 لا یرمسکممج تن زو هلعف هکه وا مولعم نیل! نوکسوءافل خب ؛ دلہمفغلا باپ ردهرزوا

 ۱ سست کو ید یم رک هدم سروش فرو

aR 

7 
۳۷ 
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 نا

7۹ 



 پا

 ۷ ےن اس

 یدصیدصو ةمالش اش :کولوا هاکو یبکاب له لف هسرو

 یر دضع بولوا بلا موم ید یر اضم هسیا موعص*یسضام رکاو رولکیند رنو

 لمس هل اف مضر ولکهرزوا قزواوفدوخاب ییکتفار ظفرظ اف فر واک هدروا روم ۱
 هن ر دصم نالکءان بلاغ كا نل واردان یسلوا نیعلار وکم كعر اضمو یاو ید

 کوا مولعم ءاحالاتح یف یاالصفلا ردشٌلوات بوی وا و

 اس ن نکیدلک هلهحو هن يج كتفصو كمما یک دتاریسضتره حاتغلا كلل ا هجر هیلع ح تاب

 یدک یه تیکه نت ردشعاهلرتاب یک (هانهنیر وحش كلرانلوادعاولاب ملاعب ۱

 هک ا ننودنلوا تراشاہدەمدقموشا لاج۔الا لیس یلع ر داف دی هر گاوؤدر گز کا

 هافلا خفب لسعغلا با لسفلاباب تاولاهبفو دما فال من الا ) هلوایرب نده اش اٌهطر وَ ۲

 تانیعو ىف ك ءزمهرولک هرزوا ینزولعفا الاغ لف عج كروب زم ها ہک دلا خا نب

 باوا ہل ور وک« والا عبد اکو یه یکی سلف و ۱
 اد خازفافلخر فر ولکلاعقاهدنتلقمج ید كنب ریغندفوجا هکر ولوا هاک و یک تابه

 لاعفهللوعف رکج A e تکدا

 شضعباکر ولواهاکو هدنعججكبمکی کب اعک لب وعکہلیرسکہ دینا ی كناف هدلوا نو

 هلکنص زد لب وبلا یس د ہدمعاضمو یکی یدلک لاعب ٹالغب ونوطب كنطد رولکیو نھ

 یک ان لبایضو ید البا یدتویکء الدو لد هلپا یل درد هدزوا بولساو ید دضقانو یک لاک

 شابک او یک سض ایحا هلم وحر ولکه رزوا قزو ل اعف هکر دوبژنکآ سرولوا یواو بولواضوجا ما
 ۱ ردس ایقنانلوا کز وبیدتناهب وییس یکتویلش رولکهرزوا نو لوغف هکر لا فی

 || ییجیانعمرونلواهداب زانەرزوا نزول اعف لبا لوف هکر ولواهاکو ہلعامن“الا لب شا هنعام ند وا

 مەکە وا مولعمو هنسانعم نشکر دکعدتلکرا نالوا غلابلثو یک لاَ ذمو ع نوعا * 3 نکنم[:
 نس زرد باتٹلا نسخ نالف كلذ لعبا تز دلکد لضا دنرعجت داف ار دنو کا تلف هداف

 رولت وک ہدفوحاؤ یبکدا ارعهلا ازغ رولک نشوفه دیک یک "عج دا

eyذفصلا رزاق ف نران تولبقس وتفمهدفوج او هد یس سل وچ  || 
 ن دنغد دلو از تفریض ہدنت ںولوا یہ باشم هلعف ردکامجح ی تی ۱

 كنم تفص هلتتسن هلعاف رخ خمایدلوارنک ةر مک مج ەد یبہ مع

 ردفا واجب توان الا لا هدنفضنالواهرزوا نرو ل سعف سز نوید

 رولوا ءاکو یک ابشا هلنهشر دقنل وا مج هراز ولت تدابفاو ا
 1 هلرتمک ناف رولک«دهرزوا قزونالسفو هلبنوکس تنیغو یم كناف نولاک هد هز ۳ ناف ۱
 لمفو هلنوکس كنیعویر کل ناف رولکهدهرزوایزو هلصفو ہللبن ولکم اتش |

 || كم وی كناف رولکخد«هرزوا نزو ءالعفو ہابخمو نوکستانیحو ین ناف ی

 | لاعفا تلف عج كروب نان هک هلوا مولعم نیلا نوكسو هاغلارسکب عقلا تاب ا
 هل یخ دو ې ڪک ناوحا هل رح نوا: ار وسوا مک ةرکر و اکر وا نفر
 رولکهرزوا نزول هفهللوهف نژاک حج رد هنس انعم كلوبہلبآ دیس یو بزحو یک ںابح

 || قاب فوجااما ITER هلر سسک ه«دننانو ی

 ۲ ۱ نزولاعف هساوایواو فوحارک او ہدنسانعم هشنم یک ل ویغەللیغد رولوامژال زلف ہھلول |

 || قلف عج یخ د كنان وب هکه لوا مولعم نیعلا نوکسوءاغلا حنعب لعفلابآب یکح ایر هلی ر رولوامزال |

 || للا عف كاذکی زک حج یکقاوس قا ساواک رولکەہرزوا یرْولاعفاہدفوجاو٭: دس

 1 گم ید اھ چون یس ھی 0
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 . دبا نواح ع نکوی ز دانه جاو فا بھ چ ص وه لب عو اخ افع الا یرھو جلا حاص سال

 راضمرکاو یى کسالوخد لخِدیل خد رولکهرز وا ینزولوعف هسرولوا مزالرک او ||

 ٰ وشا

 وسحاو هیدلاولو لهللارفغ یناولا نطصم ندم یار ا فلعال ىلا حاتحلا ریصۃتلار بڑ کیم یی
 و ا ا لک ناو هی دمولع لیصحتر ادم هکحاتفولمیلا و املا
 یرهوج حاحص ندتفا بتکو هسودلبق هدهاشم ماتجاتحا هتفنآس بولوا هببرع ظ اوا

 رش ردشار وہ مکت هسبدلوا ہیلع قفتمینب دلوا سمو لوبقم هدف ءال-ضفروهجو اهب
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 یزخارڪڪا حارشضعب نالو| ید صنم هنلقن قره هنلوا ہر ز وا انرعتیعزرطو | لبن ولسا

 یلاصت ها دیشب هکم دلبد هل لوا لاخ ندانعخ و طبخ هدنساداوذخ حارمسبح اصر کاو

 طعنه اتاق هچیرتبودبا لب دیت هپ کوټ تاسلباظتسم باک ن انوار ذ هقیقوتنسحو
 نا لاس او هلوا تر ومیبت الب عن هرلنلّوا دعتسموثعاب ہنناعذا! تعزتس را نلوایدنبم بولوا
 لک وا هیلعو جا هسلاو ذعص هلل ىر ہلا لع او خا نعیلق ظفحصو لازلاو غبززا نم ىد مصعب
 هک هوامولسعم لر وش ہبوغا یناعملیمکبغارو هی ع مولع لیصخت بل اطیا باکلادمدقم داععالاو
 ردهدنن ابلاوحانالوا وعتسهلافاول اقا لاوالصف ردشهل وا بنرتهرزوا یلصف همدقموبشا

 لاسفالا فی لالا لصفلا ر دهدنن اس كنار ول کک هلهج وهن ی ج كن افصو ءامسا ان ل صفو

 یر اعم هکر ادو بلا ها وا نیعلا ح وتف«یسبضام لعف كنهلکرب نا هدب ع مالڪ هک لوا مولعم

 ید هتماب هکر داک: للاخ هسرولوا نیعلا مومطم رک آ رولوا نیءلاروسکمدوخاب رولوا نیلا مومضع
 ک ارصترصنب رصن ر ولکه رزوا قزولعفا بلاغیردص م هسرولوایدعتم هلوا مزالدوخابو

 نیملاروسکمىع
 و یک اب رض ب رضب برض ر واکه رز وار ول عف ورکی ردصم ہبیدعتمرکا ہسرولوا |

 .هسزولوا نیعلاحوتغم ید هدنسېکبارک او یکاسولج سلم ساج ر ولکه رزوا یتزو لو عف هسا

 .دولک «رزوایئز و لوعف ۰ دنمزال یکاعطف عطش عطف ر ولکه ر زوا نزول عفككلذکه دنس دعتم

 نیلا حوتفم یر اضم هس رول وا نیعلاروسکمیسضامكتهلکر کا و یک ًاعوضخ عضخت عضخ |

 مرالر کاو یک ًامهف ضب مهف رولکهرزوا یزو ل عفو رکی ردصم هسر ولوایدعتم بولوا ۱
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a: 2 ۱ یس 7 نج و اگلا اما اظ 

 هر هرزوآ مما دا و ؛ مان "قلا د نو تا فللأتو عجبا ظا بو یا

 فول غقاو هدفا مالا گا اعا له ود نالؤا/ تانلک ره یں لوا بیوناوا وا

 ستات هرز وا بای نک عف کیدمضفو ام فو سج ون پاک تو نوا لاو
 دارا هد زم باب تالک یب ہناو هل یا جز مہ ہن خاوا هک هیلو ا تاغ 1. ۳

 ماريا هد ء الو والا تاب تنغل وتاربه نالوا هل بم ویدا وبدواو ون اظ رخاوا +

 را یا
 .دنلوا فوزچ | نوار تراش ن ناما: فر اس ٹیم را اپی دام 5

 سا جس

Er. 

 | کیم ںکیوچرد دی, بول نیا ابد یخی تالا بیو و] منو ند تب ۰

 است مدوک و هد دیره تام يد وب بولو وار مس مش

a; 27 ۲را پالک نالوا وہ قم هرزوآ یتراشا و همش تا  

 ۱ ا و و هدنس اد تب E دا مد ب

 رر

4 TPR 

 وَ ا لوا پی تسر وف ن و یلوا ل نم 1
ESS ۳جس ایا یک ہویا  ARD 

 77 الا دلج ت ی 6 ا ا
 ۸۸۸۰ ها ا ریا تا وو همش ایت 20 یس

 وو اس کر وت اف دع

 ۱۶۲۲۵ اه رر ا چ و و ںیم 7 ر0

 ۲ تفت یورو لو بد 4 تام ام فو یوتاب
 "فور واو هدنابک ہلاک بل ناصقن اک رک و

 لصق
 1 ننال ضق < 5 ات نصف رب 7 0 :

 | فاقلالصفا 18: مالا لصف , 7 هر لس انا
 1 تاكل الصف ۷ مچ الف 5 نبعلالصف , ۳ ءاہلا

 ]| ماللالصف ۱۱۲ ء نصف وال نيفلالصق , , ۳ ۶
 2و و و 3 تماس

 نونلا لیضف ۱۱5 ءم الصف ,۶ e نام

 ءاهلالصف ۸6۶ لززل الم وو فاکلالصف ٩
 دایلالصف دوج مایا لطف را یوسف 8 ۱
 اتنا باب ۱5۷۰م ازلالصف ۹۷ ےک

 لالا لصف ۸6۷ بلا لصف 8 نیل 7

 ابتلا لصف ۹ ا .۷ ایالت

 .مطالصف ٠١ ماطلا لصف . ۴ لا باب
 ملت ۱۳ رسوم مچ ثا یس

 ماخظلصف ۰۱۳۰ .یعلالصف ۸۱ ءابلا لصف .

 1 ۱ .یاول )لصف ۱۱۲۱ لال الصف ,۷ فاقلالصف ۴



 ےس
 ھا

 دق دلوا رسم یلسکن ہللا یهانبنف الخ هيتس هجوت نمو یهلا تاقبفوت "یرابو ترشابم ضا

 ,هناکولم نوبامه تاکرندیلاع بابو اہنار فتا یراترضخ یدنفا یرادزفد نوہامغ ||

 ھزارن تکوش ءار کادعض یربکت فالخ یارب هک: راو یبظعتنطلس ۳: یاب
 ۳ هرد ارغ تعبرش صان هرغ لالجاو ٹا هر اد هطعت لابقا تلف بظف تبلظ جرب

 ااشداب تردقم ناسسآ هاش ناهج نفارخ نافاخ ناغز نیطالس ناطلس اصب تلم

 | ان لا ناقاخو نربلا ناطلس نتفاطا ذالم نیلقثلا فہک تام نامزرک

 2 ءا یزافلاناظلسلا ناطلسلا نا ناطلسلا نا ناطلسااوھوالا, نیفی لا نيم یا
 اا داو هثلود هللادیا ناخدمخا یزاغلاناطلسلا نا ناخیطصم یزاغلا ناطلسلا نا
  تمولع فاك هشنمهیرایرمضح نارودلا فہاحص ءاضقناو ناما رخا لا
 رلعءایحاو لئاسرو بنکریکت ضوصخ ا یلعو رقم یر هناکولم تبغرو لیم هنراشناو
 مسدنهم نالبروہ اض اددخ عقاو ہدیوکضاح مدا ندنوب هدننمط لوا هلبتسو ہل اضفو

 :ا قلعت ی )اکو لم هيلع ةدارا هنلیمکنواشنا كنسهمزال تاودا و صیصخت هعابطل ازاد
 .٠ راد نذر یرلاوق نجزا دع هس دیه اعم یتعب رییس د وبع ربقح دعوا

 : ذا اددح تاوداو تالاو تافورح ندیا اضتفا ہامار نیغلروہ ںبایقرش ید لب خم رب

 جرترد عف قع یفیدنوا لامکتساو لاصقسا نیرق لامآنفورو لامعاو
 لعوفرم باک لاحرد هژغلوا رو دص زی رفرش یرلن وب امرما هتسمل وا عبط كياک مان عطاق ناهرب

 ۳ | ینیدلوا جاتح هی هناعا ندنفطیس هنب زخ نوبامه دیدجداربا نوبامه رابط رکص

 | قسا مالسالا جش لبا هنہضضم ماظنو ہرتعم طورش نالبربو اددحن ءان هند دنلوا

 دسر یلاعت هنع و رادتنا هنعبظ كباك مان تاغللا ھل ییدلبا فیل تو برت كوخ یک
 اث لوقناو نالوا یس هجنرت یفرهوطخا حاع# هلغلاق لطعم یس هم دخو هزافعبظ بولوا مانتخا

 درخت هلبیسح هنمزاو مابا رورم نکل بولوا شنوا عبط دعفد یبا هدرامدقم باطتسم باک

 ]]رادن وفرم باک مازتخالا یوذ راسو مارکءاع ن دنغی دلوا شلک الغ هتساهمو تلق
 ,دج دار الاح ینغیدنلوا ناذیتسا ہللا مەنارکاچرپ رفت یرافدلوا راتسفرکه ترمس کلش

 ا لش نورققک وش نوبامه طخ ید ہنلوا عبط ہجوم رپ فن هدفدنلوا مدنفنو ضر

 رف نالوارداص ہدنباب قمل وا تردابم هنماظن و

 رال وب هدنلودج باوضو رایتخا یس هت شل وا عبط قبتع كموقرم باک ال اتم
 و ےہ

 ابحاو اب اد دخت هدیضارا بوسنم هنیراپبمان مان كرابم هدرادکسا 4 دیس ےک

 د ضعب هنیراتوبامه تا یزهژاس NPN قفوغ

 یم ہراداو تبر تولیروس اشناو انش دعابظلا رادیکرپ لقتسم طوب رم لايو خرد ہمزال

 ۱ یا دلج كموقرم پاک لغ روبپ ناسحاو تبانع لوالا ناک ہن رللوقوب ناشہلاع تاران
 رسب مو ردقم یلیمکت ہلا یرای رهش ٴہینتس هخ وت نعو یراب تانعو نوع یرابتسد جد
 و للد نالوا عفاو هل روپ یرا هناسه اش لو هراظن دنمفرش نا ا هللا ءاشنا هلغلوا

 + نع علت اع هلهجولواو روتسمو هدیشو هلتانعو وفع نماد یرونکوروصقو

 ضاق انج ردعرضتمو عفوتم قل روپ ناسحال الم أش : اننهش تفطاوعناک اکیرللوفوو

 ماعو صا تحارو نما بسو مان لو ولتجرم ولنردف ولتکوگ هلالج لج قلطم
 دوجو ماوعلاو روھدلا یدم زم دنفا ناوآرا دن اهجو ناپج دا نالوا

 ه دنرابارادجاتریصفکوشربرس ناورسخ لافشا ضیفد وسلام

 نیمالا يآ هم سب نیما هبلبارارق یو ماد 32



 :e 2۸ اس یک اسنیپ ki i لان و
 7 ار ن ا هلال نان ال نان الملل ن اب

 وا یس ٹو ا دیشب ادب

 انا دنا

 وشل 1 عاقبت بالا یف قیا ید دھیان
 سال اتا ا لی کام منا ےل اچ ام لوڈ ةد او

EON, Jee aوو امسا  eeeهاب  

 يدب منی ا رر امر همس ھن به ہا اهن هلی نا
 یر ره هنچر ٹی سیلاب باخت اا ا ا 3

 املا نفرات : ةت ا“ةحعفاز عا تان اینو هم
akeیاب و اله هل لو ا تعامل م ایر  

en.هلم یب ساعت 0 تایر از دو هادا  

e ش راوی وم اغا PEC 
 اس تالاب هات هاب 28 ê ةە لم 8 وک انا ا فذ ۶

enaالم ا عم لکل لا اند  
 نا le ary ل( 7 لقت اما ۳ ka ا اڑ اتا | ایم

 هان لات ناو اچ دمی یر ا ا ا ت
 : یز ات الو نیم صل ماس عایق فی مس اکا ا

 8 / غلو هنعل تر بت ي اهل

 ۱ تا و

 4 7 ee 3 ER 6 ۳ ایک ۱

eeا ات تر 4 ا ا وہا یس شاپ ان اهل جنولرکا  RESTرھپ وتا  

 یو امت : وال یار دا بلا اجر ف هن یتا تا ن سرب ها
 نو اہ ره ی ا 6 سد ما او

O aياع ہم دا هک ہار اک رک  

 ROT EE ا و 1 ۱ ام

 جزا ب ےل وا ۱3 ۳ 0 7

 ا

 ا یب وا ۳

۱ MR a 
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